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“Sårbåtoarea Înål†årii Sfintei Cruci, ca cinstire a Sfintei Cruci, 
este preamårirea iubirii jertfelnice, a iubirii smerite, singura iubire 
pe care Dumnezeu o pre†uießte.

Crucea este luminå ßi binecuvântare spre mântuire. Crucea este 
semnul credin†ei în iubirea lui Dumnezeu, iubire mai tare decât 
moartea. De aceea, noi am fåcut din Cruce semnul mântuirii, 
iar când spunem 'Doamne, ajutå-ne', 'Doamne, mântuießte-ne', 
'Doamne, miluießte-ne', ne însemnåm cu Sfânta Cruce, deoarece 
ea este semnul iubirii Preasfintei Treimi pentru noi”

Preafericitul Pårinte Patriarh Daniel, 
“Cuvânt înaintea praznicului Înål†årii Sfintei Cruci“

Anul 2013 este dedicat Sfin†ilor Împåra†i Constantin ßi Elena la 
împlinirea a 1.700 de ani de la semnarea actului de libertate acordat 
creßtinilor prin Edictul de la Milan.
Astfel, îi pråznuim cu mare cinste pe Sfin†ii Împåra†i ce s-au 
învrednicit så descopere cinstita Cruce pe Cer ßi în påmânt.
Pårticelele din Sfintele lor moaßte ce se aflå în Racla din Catedrala 
Patriarhalå din Bucreßti, ce va sosi la biserica Sfintei Cruci ßi a 
Sfântului Vasile cel Mare pe 13 septembrie 2013 la ora 1600, au fost 
aduse ca dar de cåtre o delega†ie a Bisercii Ortodoxe a Ciprului din 
Månåstirea Kikkos – vrednicului de pomenire Patriarhul Teoctist – 
spre folosul credincioßilor români.
În anul 2013, la Pråznuirea Înål†årii Sfintei Cruci ßi la 1.700 de 
ani de la libertatea acordatå creßtinilor, ne bucuråm ßi noi aici de 
reîntâlnirea Sfin†ilor Împåra†i Constantin ßi Elena cu Lemnul Sfintei 
Cruci, care, prin puterea lui Dumnezeu au transformat un imperiu ßi 
au marcat istoria întregii Europe.
Aceastå deosebitå sårbåtoare duhovniceascå devine astfel ßi un act 
istoric care ne îndeamnå la conßtientizarea ßi aplicarea valorilor 
creßtine.

Sfinte moaßte aflate  
în Biserica Sfintei Cruci ßi a Sfântului Vasile cel Mare

Cel mai mare fragment din Sf. Lemnul Sfintei Cruci pe care a fost råstignit  
Mântuitorul Hristos ce se aflå în România (sårbåtorile Sf. Cruci: Duminica  

a 3-a din Postul Mare, 7 mai, 1 august, 11 septembrie ßi 14 septembrie)
Sf. Trifon (1 februarie), Sf. Haralambie (10 februarie), Sf. Teodor Tiron  

(17 februarie), Sf. Gheorghe (23 aprilie), Sf. Mc. Paraschevi ( 26 iulie),  
Sf. Elefterie (15 decembrie), Sf. Ioan Botezåtorul (pråznuit pe 7 ianuarie,  

24 iunie, 29 august) 

ADRESA BISERICII
Calea Victoriei 198, sector 1, Bucureßti (vis-à-vis de Muzeul George Enescu)

www.biserica-sfantulvasile.ro
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Vineri, 13 Septembrie 2013 
Ajunul sårbåtorii Înål†årii Sfintei Cruci

Biserica Sfintei Cruci ßi a Sfântului Vasile cel Mare, 
din Calea Victoriei, nr. 198, Sector 1, Bucureßti

Ora 1600 
Primirea delega†iei Patriarhale ce va aduce Racla cu Moaßtele Sfin†ilor 
Împåra†i Constantin ßi Elena de la Catedrala Patriarhalå din Bucureßti

Între orele 1605-1900 
Se va såvârßi Slujba Vecerniei Mari, Litia ßi Acatistul Sfintei Cruci

Între orele 1900-2100 
Se va desfåßura Procesiunea cu cele douå Racle în care se gåsesc 
Moaßtele Sfin†ilor Împåra†i Constantin ßi Elena, Lemnul Sfintei Cruci ßi 
Moaßtele a Şapte Sfin†i.
Cortegiul procesiunii va fi deschis de Sfânta Cruce, de toacå, apoi de Ripide, 

Steaguri, Sfinte Icoane, dupå care urmeazå diaconii cådind în fa†a Sfintelor 
Racle cu Lemnul Sfintei Cruci ßi a Sfin†ilor Împåra†i Constantin ßi Elena, ce 
vor fi purtate de preo†i. În urma Sfintelor Racle, va conduce procesiunea, un 
Preasfin†it Pårinte Episcop, delegat al Preafericitului Pårinte Patriarh Daniel, 
înso†it de o delega†ie patriarhalå ßi de soborul de preo†i din Protoieriile I ßi 
II Capitalå, ßi de cântåre†i. În urma Soborului sunt invita†i autoritå†ile locale 
din cadrul Primåriei Sector 1, ce au sprijinit desfåßurarea pelerinajului, 
apoi credincioßii ce vor purta cruciuli†e la gât sau o Sfântå Cruce în mânå, 
spre mårturisire a dreptei credin†e, folos duhovnicesc ßi cinstire a Jertfei 
Mântuitorului Iisus Hristos de pe cel mai pre†ios Altar – Sfânta Cruce . 

Pe parcursul pelerinajului, cântåre†ii, preo†ii ßi credincioßii vor intona 
cântåri de preacinstire a Sfintei Cruci ßi a Sfin†ilor Împåra†i Constantin ßi Elena, 
tropare ßi condace.

Dupå ce se va înconjura parcul Nicolae Iorga (ce se aflå vizavi de Academia 
Românå de pe Calea Victoriei) ßi Troi†a-Monument special amenajatå în 
mijlocul parcului, ridicatå în anul 2011 în memoria marelui istoric Nicolae 
Iorga, a eroilor neamului ce au intrat pe Calea Victoriei ßi spre cinstirea Sfintei 
Cruci, procesiunea se va instala în fa†a scenei amenajatå cu sprijinul Primåriei 
Sectorului 1. Se vor sus†ine câteva alocu†iuni scurte legate de Anul Omagial 
al Sfin†ilor Împåra†i Constantin ßi Elena – la 1.700 de ani de la Edictul de la 
Milan. Apoi se va sus†ine un scurt concert de cântåri religioase, de cåtre corul 
Acustic dirijat de dl. Daniel Jinga.

Pelerinajul se va încheia cu înapoierea în biserica Sfintei Cruci ßi a Sfântului 
Vasile cel Mare, unde se vor depune Sfintele Racle pentru închinarea tuturor 
credincioßilor, timp în care se vor cânta Acatistele Sfin†ilor Împåra†i Constantin 
ßi Elena ßi Acatistul Sfintei Cruci. Biserica va sta deschiså pânå la închinarea 
ultimului credincios.

Sâmbåtå, 14 Septembrie 2013 
Sårbåtoarea Înål†årii Sfintei Cruci

Biserica Sfintei Cruci ßi a Sfântului Vasile cel Mare, 
Calea Victoriei,nr. 198, sector 1, Bucureßti

Între orele 0800 - 1200 se va oficia
- Slujba Utreniei, urmatå de Sfânta Liturghie care va fi slujitå de 

un Arhiereu, înconjurat de un sobor de preo†i ßi diaconi; în timpul 
sfintelor slujbe, credincioßii au posibilitatea så se închine la Lemnul 
Sfintei Cruci ßi la Sfintele Moaßte.

- Cuvânt de folos rostit de Arhiereu;
Înål†area Sfintei Cruci este pråznuitå de creßtinii ortodocßi în fiecare pe 

14 Septembrie. Este cea mai veche sårbåtoare închinatå cinstirii Lemnului 
Sfintei Cruci. 

În aceastå zi sårbåtorim amintirea a doua evenimente deosebite din 
istoria Sfintei Cruci: 

1. Aflarea Crucii pe care a fost råstignit Mântuitorul ßi înål†area ei solemnå 
în fa†a poporului de cåtre episcopul Macarie al Ierusalimului, în ziua de 14 
septembrie din anul 335, în biserica Învierii;

2. Aducerea Sfintei Cruci de la perßii pågâni, în anul 628, în vremea 
împåratului bizantin Heraclie, care a depus-o cu mare cinste în biserica 
Sfântului Mormânt (a Sfintei Cruci) din Ierusalim.

Sfanta Cruce a fost aflatå din porunca Sfintei împåråtese Elena, mama 
Sfântului Împårat Constantin cel Mare. Datoritå acesteia, s-au gåsit sub 
Golgota trei cruci. Pentru a afla care a fost crucea pe care a fost råstignit 
Mântuitorul ßi care sunt crucile tâlharilor råstigni†i odatå cu El, patriarhul 
Macarie le-a spus så atingå pe rând crucile de o femeie moartå. Femeia a 
înviat în momentul în care a fost atinså de cea de-a treia cruce, cea pe care 
a fost råstignit Hristos.

Dupå aceastå minune, Patriarhul a poruncit înål†area Sfintei Cruci la un 
loc înalt, de unde så o poatå vedea tot poporul.

Când împåratul persan Hosroe a cucerit Ierusalimul,în anul 614 d.Hr., a luat 
cu el Crucea Domnului în Persia. Sfânta Cruce a råmas aici timp de paisprezece 
ani, pânå când împåratul Heraclie a învins pe perßi în anul 628 d.Hr. ßi a dus 
Sfânta Cruce în Ierusalim.

Dupå reîntoarcerea în Ierusalim, Lemnul Sfintei Cruci a fost împår†it în 
pårticele mici ßi trimis la diferite biserici. Dar, ca “Putere a lui Dumnezeu”, 
Crucea Domnului îßi påstreazå în lume taina ßi lucrarea ei, vie ßi întreagå. Ea 
råmâne cel mai sfânt Altar al celei mai sfinte Jertfe: Dumnezeiasca Jertfå a 
Råscumpårårii lumii întregi ßi deci a noastrå a tuturora, o datå pentru totdeauna, 
în veci ßi de-a pururi. Acestei “Puteri a lui Dumnezeu” i se spune: “Crucii Tale 
ne închinåm, Ståpâne, ßi sfântå Învierea Ta o låudåm ßi o mårim!” 

Inål†area Sfintei Cruci se serbeazå cu post, pentru cå ea ne aduce aminte de 
patimile ßi moartea Mântuitorului nostru Iisus Hristos.

Prima bisericå de aici a fost construitå, probabil din lemn, la sfârßitul 
secolului al XVIII-lea sau începutul secolului al XIX-lea, într-o zonå de 
påduri ßi bål†i, în mahalaua care va purta ßi ea numele Sfântul Vasile, de 
pe Podul Mogoßoaiei.

Se cunoaßte faptul cå biserica exista în anul 1804, ianuarie 9, 
figurând în catagrafia oraßului Bucureßti întocmitå în acel an. La anul 
1815 noiembrie 7, Biserica Sfântul Vasile a fost închinatå Månåstirii 
Mårcu†a. Din acelaßi an dateazå ßi îmbråcåmintea din metal argintat ßi 
aurit a iconoanei Maicii Domnului socotitå fåcåtoare de minuni. Dacå aici 
exista o bisericå de lemn încå din veacul al XVIII-lea pe un teren înconjurat 
de ape ßi mlaßtini, adicå pu†in populat, propice unei sihåstrii mai vechi în 
jurul Codrilor Vlåsiei, este posibil ca så fi fost chiar un schit de cålugåri 
la marginea Bucureßtiului care va fi avut legåturi cu Sfântul Munte Athos 
sau care va fi fost înzestrat de un boier sau domnitor cu sfinte moaßte. 
Mårturie ne stå Racla sub forma unei coper†i de Evanghelie cu inscrip†ii 
greceßti ßi lucråturå de argint în spiritul tradi†iei athonite ce adåposteßte 
pårticele din ßase sfin†i ßi un fragment din Lemnul Sfintei Cruci.  
Pe spatele îmbråcåmin†ii din argint a Lemnului Sfintei Cruci, se gåseßte o 
inscrip†ie în limba greacå ce pomeneßte de un anume egumen “Macarie 
Dohiaritul, anul 1770”. Acest lucru aratå cå Lemnul Sfintei Cruci a fost 
adus din Sfântul Munte Athos alåturi de celelalte sfinte moaßte.

Cea de-a doua bisericå a fost distruså de cutremurul din 1838 ßi 
refåcutå din zid la anul 1847, aßa cum ne prezintå pisania, scriså cu 
litere chirilice, aflatå pe peretele din dreapta al pronaosului. Înål†area ei 
s-a fåcut în timpul domniei lui Gheorghe Dimitrie Bibescu (1842-1848) 
ßi a Mitropolitului Neofit II, de cåtre cåminarul Toma Baltå - care locuia 
în Mahalaua Sfântul Vasile - suportând aproape în totalitate cheltuielile 
necesare construc†iei.

Din anul 2011, odatå cu primirea celui de-al doilea hram al 
bisericii- Înål†area Sfintei Cruci, se organizezå anual, în data 
de 13 septembrie de la Biserica Sfintei Cruci ßi a Sfântului 
Vasile, o procesiune cu Sfânta Raclå care adåposteßte cel mai 
mare fragment din Lemnul Sfintei Cruci ce se aflå în România.

Vå invitåm pe to†i så participa†i la acestå 
procesiune urmând Sfintei Cruci, ca så-L 

mårturism pe Iisus Hristos, pentru ca 
Hristos Domnul så ne pomeneascå ca fii 

duhovniceßti în Împårå†ia Cerurilor.

Istoricul bisericii Sfintei Cruci  
ßi a Sfântului Vasile cel Mare

din Bucureßti

Sfin†irea Troi†ei-Monument din parcul Nicolae Iorga în data de 13 septembrie 2011 
de cåtre Preasfin†itul Varsanufie Prahoveanul.


