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RÂNDUIALA PELERINAJULUI „Calea Sfintei Cruci, scară către Cer!”
de pe Calea Victoriei - 13 Septembrie 2013
Ora 15,50
Primirea delegaţiei patriarhale la biserica Sf. Vasile-Victoria cu Moaştele Sfinţilor
Împăraţi Constantin şi Elena
1600 – 1900
Vecernia Mare, Litia şi Acatistul Sfintei Cruci se vor săvârşi în jurul Lemnului de
Viaţă dătător al Sfintei Cruci şi a Moaştelor Sf. Contantin şi Elena ce se vor afla la
Biserica Sfintei Cruci şi a Sfântului Vasile cel Mare (B-dul Calea Victoriei 198, Sect.1 –
vis-a-vis de Muzeul George Enescu)
1900-2030
Procesiunea cu Raclele ce adăpostesc Moaştele Sfinţilor Împăraţi Constantin şi
Elena, Lemnul Sfintei Cruci şi Moaştele Sfinţilor Ioan Botezătorul, Sf. Mc. Trifon, Sf. M.
Mc. Gheorghe, Sf. Mc. Teodor Tiron, Sf. Mc. Elefterie, Sf. Mc. Haralambie, Sf. Mc. Cuv.
Paraschevi ce se găsesc în aceeaşi raclă.
Cortegiul procesiunii va fi deschis de toacă, Sfânta Cruce, apoi de 2 Ripide, 2
Steaguri, Icoana Mântuitorului Iisus Hristos şi Icoana Maicii Domnului, Icoana Sfântului
Vasile cel Mare, Icoana Sfinţilor Constantin şi Elena şi Icoana Înălţării Sfintei Cruci. Apoi
urmează corul de cântăreţi şi 6 diaconi desemnaţi de Protoieria 2, cădind în faţa Sfintelor
Racle, ce adăpostesc Moaştele Sf. Împăraţi Constantin şi Elena şi Lemnul Sfintei Cruci.
Acestea vor fi purtate de câte 4 preoţi desemnaţi de Protoieria 2, în urma cărora va urma un
Preasfinţit Părinte Episcop, delegat al Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, înconjurat de
părinţii consilieri şi Protopopi. Eşalonul doi îl constituie preoţii slujitori ai bisericii
organizatoare şi soborul de preoţi ce vor purta câte o cruce în mână. În urma Soborului, vor
urma autorităţile locale şi binefăcătorii ce au sprijinit desfăşurarea pelerinajului, apoi
credincioşii ce vor purta în mână o Sfântă Cruce, o lumânare sau cruciuliţe la gât ca
mărturisire a dreptei credinţe, folos duhovnicesc şi cinstire a Jertfei Mântuitorului Iisus
Hristos de pe Sfânta Cruce.
În timpul pelerinajului protopsalţii împreună cu credincioşii vor cânta CRUCII
TALE... întreit, prima cântare pe gls. II, Troparul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi
Elena, apoi Mântuieşte Doamne Poporul Tău, Cine Este Dumnezeu..., Mare este
puterea Crucii gls. III,
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Prima oprire se va face pe Calea Victoriei în dreptul Parcului Nicolae Iorga (la
jumătatea acestuia) la ora 1910
Diaconul rosteşte ectenia:
Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne
miluieşte.
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte (de trei ori).
Încă ne rugăm pentru Preafericitul Părintele nostru Daniel, Patriarhul Bisericii
Ortodoxe Române, pentru sănătatea şi mântuirea lui.
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte (de trei ori).
Încă ne rugăm pentru binecredinciosul popor român de pretutindeni, pentru
conducătorii ţării noastre, pentru mai marii oraşelor şi ai satelor şi pentru iubitoarea de
Hristos armată, pentru sănătatea şi mântuirea lor.
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte (de trei ori).
Încă ne rugăm pentru mila, viaţa, pacea, sănătatea, mântuirea, cercetarea, lăsarea şi
iertarea păcatelor robilor lui Dumnezeu enoriaşi, închinători, ctitori, binefăcători, slujitori ai
sfânt locaşului acestuia, pentru sănătatea şi mântuirea lor.
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte (de trei ori).
Ecfonis:
Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului
şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Cântăreţii şi credincioşii: Amin.
Diaconul: Domnului să ne rugăm
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte.
Protosul (Arhiereul) rosteşte condacul 1 al Acatistului Sfintei Cruci:
O, de trei ori fericită şi preacinstită Cruce, ţie ne închinăm credincioşii şi te mărim,
veselindu-ne de dumnezeiasca ta înălţare; ci ca o pavăză şi armă nebiruită, ocroteşte şi
acoperă cu darul tău, pe cei ce cântă: bucură-te Cinstită Cruce, păzitoare a creştinilor!
şi Condacul 1 al Acatistului Sf. Împăraţi Constantin şi Elena
Cel ce chipul Crucii strălucind pe cer mai mult decât soarele l-ai văzut şi biruinţa
semnului Domnului bine ţi-a descoperit, cu care, întrarmându-te, pe toţi vrăjmaşii i-ai
biruit, acum şi nouă, celor ce ne plecăm genunchii înaintea icoanei tale, Sfinte Împărate
Constantin, dă-ne nouă, împreună cu buna ta maică, Împărăteasa Elena, ajutor celor ce
cântăm vouă: Bucuraţi-vă, părinţii creştinilor!
Se continuă pelerinajul pe Calea Victoriei pe lângă parc în timp ce protopsalţii şi
credincioşii cântă Troparul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, Mântuieşte Doamne
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poporul tău..., Crucii Tale... pe gls.II şi se intră pe aleea din capătul parcului dintre
biserica ”Sfântul Nicolae Tabacu” şi parcul Nicolae Iorga.
A doua oprire se face în dreptul strănii bisericii ”Sfântul Nicolae Tabacu” (la
mijolcul aleei) la ora 1920
Diaconul rosteşte ectenia:
Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne
miluieşte.
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte (de trei ori).
Încă ne rugăm pentru fericiţii şi pururea pomeniţii ctitori ai acestui sfânt locaş şi
pentru toţi cei mai dinainte adormiţi, părinţi şi fraţi ai noştri dreptslăvitori creştini, care
odihnesc aici şi pretutindeni.
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte (de trei ori).
Încă ne rugăm pentru toţi dreptslăvitorii creştini pentru sănătatea şi mântuirea lor.
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte (de trei ori).
Ecfonis:
Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului
şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Cântăreţii şi credincioşii: Amin.
Diaconul: Domnului să ne rugăm
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte.
Protosul (Arhiereul) rosteşte Condacul 13 din Acatistul Sfintei Cruci:
O, întru tot cântat Lemn pe care a fost răstignit Hristos, Cuvântul cel mai sfânt
decât toţi sfinţii, primind rugăciunile noastre, de toată primejdia pe toţi izbăveşte-ne şi de
chinurile veşnice scapă pe cei ce cântă lui Dumnezeu: Aliluia!
şi Condacul 5 al Acatistului Sf. Împăraţi Constantin şi Elena
Cu mare râvnă te-ai străduit, Sfinte Împărate Constantin, să răspândeşti
creştinismul în tot imperiul tău, precum şi în toată lumea; drept aceea, multe şi drepte
hotărâri ai luat pentru a duce la bun sfârşit acest act creştinesc, precum şi de a curăţi
diferitele eresuri ce, o dată cu creştinismul întemeiat, au răsărit ca neghinele în holda
dreptei credinţe; pentru aceea, împreună cu tine cântăm lui Dumnezeu cu dragoste:
Aliluia!
Se continuă pelerinajul pe lângă parc în paralel cu Calea Victoriei spre strada Nicolae
Iorga în timp ce protopsalţii şi credincioşii cântă Cine este Dumnezeu..., Troparul
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena şi Mare este puterea Crucii... gls. III
A treia oprire se face în partea opusă primei opriri de pe Calea Victoriei, în dreptul
terenului de baschet (la mijolcul aleii) la ora 1930
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Diaconul rosteşte ectenia:
Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne
miluieşte.
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte (de trei ori).
Încă ne rugăm pentru fraţii noştri: preoţi, ieromonahi, ierodiaconi, diaconi, monahi şi
monahii şi pentru toţi cei întru Hristos fraţi ai noştri.
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte (de trei ori).
Încă ne rugăm pentru toţi dreptslăvitorii creştini, pentru sănătatea şi mântuirea lor.
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte (de trei ori).
Ecfonis:
Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului
şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Cântăreţii şi credincioşii: Amin.
Diaconul: Domnului să ne rugăm
Cântăreţii şi credincioşii : Doamne miluieşte.
Protosul (Arhiereul) rosteşte următoarea cântare de la laudele duminicii Sfintei
Cruci:
Întărirea Bisericii, puterea împăraţilor, lauda monahilor şi mântuirea tu eşti
preacinstită Cruce. Pentru aceasta închinându-ne ţie, ne luminăm astăzi inimile şi
sufletele cu dumnezeiescul har al Celui ce s-a pironit pe tine şi a surpat puterea
vicleanului şi blestemul l-a ridicat.
şi Condacul 8 al Acatistului Sf. Împăraţi Constantin şi Elena
Mormântul tău, unde odihneşte sfinţitul şi cinstitul tău trup, împărate Constantin,
raze de dumnezeieşti vindecări izvorăşte celor ce cu credinţă se apropie, iar nouă, celor ce
vieţuim în dreapta credinţă, te rugăm ca, împreună cu buna ta maică Elena, să ne daţi
mână de ajutor, celor ce cântăm lui Dumnezeu: Aliluia!
Se continuă pelerinajul pe lângă parc în paralel cu Calea Victoriei spre strada Nicolae
Iorga şi din str. Nicolae Iorga spre Calea Victoriei în timp ce protopsalţii şi credincioşii
cântă Mântuieşte Doamne poporul tău..., Troparul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi
Elena , Crucii Tale... pe gls.II
A patra oprire se face pe strada Nicolae Iorga în partea opusă opririi a doua (în
dreptul strănii bisericii Sfântul Nicolae Tabacu) la ora 1940 (sau în apropierea troiţei şi a
scenei din parc pentru a evita o posibilă aglomeraţie pe străduţă– cum va voi Arhiereul)
Diaconul rosteşte ectenia:
Miluieşte-ne pe noi, Dumnezeule, după mare mila Ta, rugămu-ne Ţie, auzi-ne şi ne
miluieşte.
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte (de trei ori).
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Încă ne rugăm pentru cei ce aduc daruri şi fac bine în sfânta şi întru tot cinstită
biserica aceasta, pentru cei ce se ostenesc, pentru cei ce cântă şi pentru poporul ce stă
înainte şi aşteaptă de la Tine mare şi bogată milă.
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte (de trei ori).
Încă ne rugăm ca să se păzească sfânt locaşul acesta, oraşul acesta, ţara aceasta şi
toate oraşele şi satele: de foc, de sabie, de năvălirea altor neamuri asupra noastră şi de
războiul cel dintre noi; pentru ca milostiv, blând şi lesne iertător să ne fie nouă bunul şi
iubitorul de oameni Dumnezeul nostru, să îndepărteze şi să împrăştie toată mânia care se
porneşte asupra noastră, să ne izbăvească pe noi de mustrarea Lui cea dreaptă, care este
asupra noastră, şi să ne miluiască pe noi.
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte (de trei ori).
Ca nişte robi nevrednici, cu frică şi cu cutremur mulţumind milostivirii Tale,
Mântuitorule şi Stăpânul nostru, Doamne, pentru binefacerile Tale, pe care cu îmbelşugare
le-ai revărsat asupra robilor Tăi, cădem înaintea Ta şi, ca unui Dumnezeu, Îţi aducem
rugăciuni şi cu umilinţă strigăm: Izbăveşte din toate nevoile pe robii Tăi, şi ca un milostiv
totdeauna împlineşte şi îndreptează spre bine dorinţele noastre ale tuturor. Cu stăruinţă ne
rugăm Ţie, auzi-ne şi ne miluieşte.
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte (de trei ori).
Bineprimită să fie, întru-tot-bunule Stăpâne, această mulţumire a noastră, înaintea
slavei Tale, ca o tămâie binemirositoare şi ca jertfă fără de sânge şi ca un îndurat trimite
totdeauna robilor Tăi milele Tale cele bogate, rugămu-ne Ţie, Doamne, auzi-ne şi ne
miluieşte.
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte (de trei ori).
Izbăveşte Biserica Ta cea sfântă şi ţara aceasta de toată răutatea vrăjmaşilor celor
văzuţi şi nevăzuţi şi la tot poporul Tău dăruieşte lungime de zile, fără de păcat, şi sănătate şi
sporire în toate virtuţile creştineşti, rugămu-Te, Atotîndurate Împărate, auzi-ne şi ne
miluieşte.
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte (de trei ori).
Ecfonisul:
Auzi-ne pe noi, Dumnezeule, Mântuitorul nostru, nădejdea tuturor marginilor
pământului şi a celor ce sunt pe mare departe şi, milostive Stăpâne, milostiv fii, pentru
păcatele noastre, şi ne miluieşte pe noi. Că milostiv şi iubitor de oameni Dumnezeu eşti şi
Ţie slavă înălţăm, Tatălui şi Fiului şi Sfântului Duh, acum şi pururea şi în vecii vecilor.
Cântăreţii şi credincioşii: Amin.
Diaconul: Domnului să ne rugăm
Cântăreţii şi credincioşii: Doamne miluieşte.
Protosul (Arhiereul) rosteşte următoarea cântare de la laudele duminicii Sfintei
Cruci:
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Cu glasuri să strigăm şi cu cântări să slăvim cinstita Cruce, sărutând-o şi către ea
să strigăm: Preacinstită Cruce, sfinţeşte sufletele şi trupurile noastre cu puterea ta, şi ne
păzeşte nerăniţi de toată vătămarea potrivnicilor, pe cei ce ne închinăm ţie cu dreaptă
credinţă.
şi Condactul 13 al Acatistului Sf. Împăraţi Constantin şi Elena
Luminători, care aţi luminat lumea cu dreapta credinţă, voi cu adevărat v-aţi
arătat, de Dumnezeu încununaţilor Împăraţi Constantin şi Elena; primiţi acum şi
rugăciunile noastre şi le duceţi Împăratului Hristos, pe Care Îl slăvim ca pe Unul ce v-a
încununat pe voi, cântându-I cu voi şi cu toate oştile cereşti: Aliluia!
Se continuă pelerinajul în parc către locul amenajat cu scenă în timp ce protopsalţii şi
credincioşii cântă, Troparul Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena , Mare este puterea
Crucii... gls. III şi Crucii Tale... de Evghenie Humulescu. Soborul şi corul se instalează pe
scena amenajată, apoi
Diaconul: Domnului să ne rugăm
Corul: Doamne miluieşte.
Protosul (Arhiereul) rosteşte rugăciunea de la Acatistul Sfintei Cruci:
Doamne, Iisuse Hristoase, dulce Mântuitorul sufletelor noastre, mărturisim
înaintea Ta, întru această sfântă zi, pentru păcatele noastre, că noi suntem cei ce Team răstignit cu păcatele noastre cele multe şi cu fărădelegile noastre cele rele. De
aceea, ne rugăm bunătăţii Tale celei nemărginite, ca să ne faci pe noi părtaşi sfintelor
Tale Patimi, cinstitelor răni şi morţii Tale celei de viaţă făcătoare, pentru ca să ne
învrednicim, prin darul Tău, să câştigăm şi noi asemenea Ţie, pentru dragostea Ta,
precum Tu, Cel milostiv, le-ai răbdat pentru mântuirea noastră, întărindu-ne pururea
cu aceeaşi putere şi răbdare pe care le-ai avut când Te-au răstignit nemulţumitorii
iudei.
De aceea, întăreşte-ne Doamne, ca să putem ridica cu bucurie, de astăzi înainte,
Crucea Ta cu deplină pocăinţă. Întristarea morţii Tale să o simţim, precum au simţito preasfânta Ta Maică, ucenicii Tăi şi mironosiţele femei.
Şi ne înviază simţirile noastre cele sufleteşti, ca să cunoaştem moartea Ta,
precum ai făcut de Te-au cunoscut şi zidirile cele neînsufleţite, care s-au mişcat la
răstignirea Ta; cum Te-a cunoscut tălharul cel credincios şi, rugându-Ţi-se, l-ai primit
în rai.
Dă-ne, Doamne, şi nouă, tălharilor celor răi, darul Tău, precum ai dat atunci
aceluia, şi iartă păcatele noastre, pentru sfintele Tale Patimi, şi ne primeşte, prin
pocăinţă, împreună cu el în rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce ne eşti. Asemenea fă cu
tot poporul român cel dreptcredincios şi cu toţi creştinii, vii şi morţi, precum se roagă
Ţie în toate zilele sfânta Biserică, şi le lasă lor toate păcatele şi-i învredniceşte pe ei de
Împărăţia Ta şi să vadă lumina Ta şi să mărească slava Ta. Ne închinăm Crucii Tale,
Hristoase, şi zicem către dânsa: slavă ei pentru dragostea Ta!
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Bucură-te, preacinstită Cruce a lui Hristos, că prin tine s-a mântuit lumea,
ridicând asupra ta pe Iisus ţintuit. Bucură-te, pom, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, ce
ne-a mântuit din moartea păcatului.
Bucură-te, Toiagul cel tare, ce ai sfărâmat uşile iadului. Bucură-te, cheia
împărătească, ce ai deschis uşa raiului. Ne bucurăm şi noi, pentru că vedem pe
vrăjmaşii tăi surpaţi jos, iar pe prietenii tăi că împărăţesc în ceruri. Pe vrăjmaşii tăi
biruiţi de puterea ta, iar pe creştinii ce ţi se închină, înarmaţi cu puterea ta. O, Cel
răstignit pentru noi, Hristoase, câte ai pătimit pentru noi, câte răni, câte scuipări, câte
batjocuri şi necinste ai răbdat pentru păcatele noastre, pentru ca să ne dai pildă de
adevărată răbdare! De aceea, cum putem noi să fugim de Cruce văzând pe Hristosul
nostru că este ridicat pe ea? Cum să-ne pară grele chinurile văzând pe Stăpânul
nostru că le iubeşte şi le cere şi le socoteşte Lui de mare cinste? Ruşine ne este, cu
adevărat, dacă ne vom întrista de ispitele pe care ni le aduc diavolii, trupurile sau
gândurile noastre cele rele, sau pentru sărăcia şi bolile ce ne vin din voia lui
Dumnezeu, pentru păcatele noastre, deoarece acestea toate le trimite pentru ca ne
apropie şi mai mult de El; pentru ca să-L slăvim şi să ne pedepsim în această viaţă,
pentru binele nostru, pentru ca să ne odihnim cu mai multă mărire întru Împărăţia
Lui cea veşnică. Şi de vreme ce este aşa, înmulţeşte-ne, Doamne, ostenelile, dar să ne
înmulţeşti împreună şi să ne prisosească şi răbdarea şi puterea, ca să putem răbda
toate câte ni s-ar întâmpla. Pentru că recunoaştem că suntem nepuncioşi de nu ne vei
întări, orbi, de nu ne vei lumina, legaţi, de nu ne vei dezlega, fricoşi, de nu ne vei
preface în buni, pierduţi, de nu ne vei ierta, robi, de nu ne vei răscumpăra cu bogata şi
dumnezeiasca Ta putere şi cu darul Sfintei Tale Cruci, căreia ne închinăm şi pe care o
mărim acum şi pururea şi în vecii vecilor.
şi rugăciunea a doua de la Acatistul Sf. Împăraţi Constantin şi Elena:
Sfinţilor Împăraţi Constantin şi Elena, cei ce sunteţi mai cinstiţi decât toţi
împăraţii, aleşii lui Dumnezeu, căzând înaintea voastră cu lacrimi vă rugăm : Daţi-ne
mângâiere şi nouă, celor ce suntem în necazuri; voi sunteţi mijlocitori Sfintei Treimi şi
puteţi să ne ajutaţi nouă. Auziţi-ne şi pe noi acum, alungaţi de la noi necazurile şi
nevoile ce vin asupra noastră în această vremelnică viaţă, şi vindecaţi neputinţele
noastre, tămăduiţi bolile noastre, potoliţi răutatea noastră, izgoniţi pe vrăjmaşii noştri
văzuţi şi nevăzuţi. Daţi-ne nouă ca în pace şi în linişte să trăim; ajutaţi-ne nouă cu
sfintele voastre rugăciuni. Pentru mântuirea sufletelor noastre, faceţi milă cu noi
acum, când, cu frică şi cu umilinţă, grăim către voi aşa: Bucuraţi-vă, părinţii
creştinilor. Amin.
Corul: Amin.
După rostirea acestor rugăciuni, grupul coral invitat va susţine o suită de cântări
corale având ca temă cinstirea Sfintei Cruci şi a a Sfinţilor Constantin şi Elena.
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Apoi pr. paroh Cristian Trandafir va modela ordinea susţinerii cuvântărilor. Astfel, îl
va ruga pe Preasfinţitul Părinte Episcop să adreseze tututor pelerinilor un cuvânt de
învăţătură. În urma acestui cuvânt, sunt inviţaţi părinţii Viorel Ioniţă şi Daniel Benga. În
cazul prezenţei Dl. Primar al Sectorului 1 sau al reprezentantului său, va fi invitat să
rostească o cuvântare ocazională. După aceste interpelări, părinţii Consilieri sau Protopopi
vor putea da citire unui scurt îndemn, astfel încât să nu se depăşească intervalul orar al
desfăşurării evenimentului. Preotul paroh va mulţumi pentru purtarea de grijă a Părintelui
Patriarh DANIEL, autorităţilor locale ce au sprijinit desfăşurarea pelerinajului,
binefăcătorilor şi credincioşilor prezenţi.
Pelerinajul se va încheia cu înapoierea la biserica Sf. Vasile în aceeaşi ordine ca la
plecare cântându-se CRUCII TALE întreit, prima cântare pe gls. II, Troparul Sfinţilor
Împăraţi Constantin şi Elena, apoi Mântuieşte Doamne Poporul Tău, Cine Este
Dumnezeu, Mare este puterea Crucii gls. III, unde se vor depune icoanele şi Sfintele
Racle pentru închinarea tuturor credincioşilor şi pregătirea slujbei de Hram a Utreniei şi
Sfintei Liturghii în dimineaţa zilei următoare de 14 Septembrie, slujbă ce va începe la ora
800. După închinarea tuturor credincioşilor, se va organiza delegaţia ce va însoţii Sfânta
Raclă cu Moaştele Sf. Împăraţi Constantin şi Elena pentru întoarcerea la Catedrala
Patriarhală.

8

