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Activitatea parohiei 
în anul 2020

Pandemia de coronavi-
rus a afectat toate domeniile 
de activitate, inclusiv Biserica. 
Prin urmare, a fost nevoie ca 
instituția Bisericii să găseas-
că soluții rapide pentru a răs-
punde nevoilor societății și ale 
credincioșilor. În perioada stă-
rii de urgență (16 martie 2020 
– 15 mai 2020) slujbele religi-
oase s-au săvârșit fără credin-
cioși, iar după aceea în afara 
bisericii, cu respectarea nor-
melor impuse de autorități.

Pe fondul acestor proble-
me în anul 2020, la parohia 
noastră ne-am străduit să ne 
facem datoria și să aducem în-
tărire și speranță în viața enori-
așilor noștri. Întrucât au fost in-
terzise întrunirile de persoane, 
am reușit să organizăm doar o 
singură conferință culturală și 
o sâmbătă a poveștilor pentru 
copii, în luna februarie, înainte 
de impunerea restricțiilor, 
nemaifiind posibilă organizarea 
de pelerinaje sau a altor activi-
tăți cu copiii, așa cum obișnu-

iam în ceilalți ani. În schimb, am 
intensificat acțiunile caritabile 
prin proiectele sociale de la ni-
vel parohial, prin Cantina socia-
lă și Casa de oaspeți.

Considerăm că o realiza-
re deosebită este finalizarea 
construcției celei de-a doua 
părți a Centrului social-educa-
țional în care va funcționa un 
program after school pentru 
copiii nevoiași și un muzeu pa-
rohial.

În paginile acestui pliant 
este prezentată în linii mari 
activitatea pastorală, culturală, 
social-filantropică, economică 
și patrimonială desfășurată în 
anul 2020.

Dorim tuturor credincioși-
lor noștri multă sănătate și ne 
rugăm Milostivului Dumnezeu 
să ne ocrotească și să ne călă-
uzească spre tot lucrul cel bun!

Să respectăm pe mai 
departe îndemnul Sfântului 
Apostol Pavel: „Bucurați-vă 
pururea. Rugați-vă neîncetat. 
Dați mulțumire pentru toa-
te...” (1 Tesaloniceni 5, 16-18).

Preot paroh,
Cristian Baciu



Luni, 7 decembrie 2020, la parohia noastră a avut loc recepția lucrărilor 
de construcție efectuate la partea a doua a clădirii Centrului social. La 
acest eveniment au participat Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și 
Mitropolit ANDREI, Prof. Univ. Dr. Traian BOJIȚĂ, președintele Fundației 
Transilvania Leaders Cluj-Napoca, împreună cu membri din cadrul acestei 
Fundații, susținători și investitori ai acestui proiect filantropic. Clădirea nou 
construită a fost edificată într-un an de zile, noiembrie 2019 - noiembrie 
2020 și are două nivele: parter și mansardă, cu o suprafață utilă de 250 
mp. În acest spațiu va funcționa cel de-al treilea proiect al parohiei, pe 
lângă cantina socială și casa de oaspeți, un program after school destinat 
copiilor din familii nevoiașe și un muzeu parohial. Anul acesta vom 
organiza inaugurarea Centrului social. Mulțumim cu recunoștință Fundației 
Transilvania Leaders și tuturor donatorilor pentru tot sprijinul acordat!

Recepția lucrărilor la partea a doua a clădirii Centrului Social



Recepția lucrărilor la partea a doua a clădirii Centrului Social



Chiar dacă pandemia a afectat pe toată lumea, în incinta complexului 
nostru parohial a fost finalizată construcția la partea a doua a Cen-
trului social pe două nivele, parter și mansardă. Prima parte a fost 
construită în perioada martie 2018 - iulie 2019, iar partea a doua în 
perioada noiembrie 2019 - noiembrie 2020. Suprafața totală utilă a ce-
lor două părți este de 500 mp. Construcția este din cărămidă, acoperită 
cu țiglă ceramică, instalații electrice, sanitare și termice noi, încălzire 
în pardoseală.

Etapele construirii corpului 2 al Centrului Social 





Sâmbăta poveștilor

Scriitorul Florin Bican a fost 
sâmbătă 22 februarie 2020 
în mijlocul copiilor invitați 
de către parohia noastră la 
o întâlnire cu domnia sa. 
Pe lângă inițierea în uni-
versul poveștilor citite de 
către scriitor, copii au avut 
prilejul de a afla mai multe 
despre manifestările și 
obiectivele culturale ale 
orașului, precum și despre 
istoria sa tainică.
Din păcate, datorită pande-
miei, întâlnirile nu au putut 
continua în 2020, așa cum am 
fost obișnuiți în ultimii ani.



Conferința culturală

Rodica Frenţiu, Note dintr-
un jurnal japonez Exotic. 
Misterios. Fascinant. 
Răsfoind un jurnal al 
amintirilor. Conferinţa a 
reprezentat o invitație la o 
călătorie în tărâmul soarelui 
răsare şi al florii de cireş, cu 
arta poeziei (haiku) şi arta 
caligrafiei (shodō) drept 
călăuze.
Prof. univ. dr. Rodica 
Frențiu este directoarea 
Departamentului de limbi  
și literaturi asiatice de la 
Facultatea de Litere a UBB, 
unde predă limbă, literatură 
și cultură japoneză.



Cantina socială „Sfântul Ioan cel Milostiv” din cadrul parohiei noastre, a oferit 
zilnic masa de prânz pentru persoane vârstnice și bolnave din toate cartierele 
municipiului Cluj-Napoca, indiferent de confesiune sau etnie, în perioada de 
restricții impuse de pandemie (15 martie - 15 mai 2020). Numărul total de portii 
oferite in intervalul celor doua luni a fost de 1800, in valoare de 27000 lei.

Activitatea Cantinei Sociale



Cantina socială a parohiei 
noastre funcționează cu apro-
barea Ministerului Muncii 
și Justiției Sociale și are pa-
tru angajați: asistent social, 
bucătar, administrator și în-
grijitor, coordonați de preotul 
paroh. Se oferă masa de prânz 
de luni până vineri pentru 20 
de beneficiari.

Săptămânal, în 
fiecare joi, oferim 

50 de porții pentru 
persoanele din cadrul 

Centrului Social de 
Urgență al Primăriei 

Cluj-Napoca.



Campania socială ,,Să facem împreună o bucurie”

Cu ocazia începerii noului an școlar 2020-2021, prin proiectul 
„Să facem împreuna o bucurie”, parohia noastră a pregătit 30 
de ghiozdane cu rechizite, care au fost oferite copiilor din familii 
nevoiașe din cadrul parohiei și din satul Micești, comuna Tureni, 
județul Cluj, în data de 11 septembrie 2020.





Parohia noastră a oferit 
100 de cadouri de 
Crăciun pentru copii 
din Cluj-Napoca și din 
satele Fodora și Cristorel, 
județul Cluj. 
Pachetele au conținut 
îmbrăcăminte, 
încălțăminte, rechizite, 
dulciuri și jucării. 
Am constatat și de 
această dată, că nu 
exista bucurie mai mare, 
decât să faci bucuros pe 
altcineva.
Mulțumim cu 
recunoștință tuturor 
binefăcătorilor și 
susținătorilor acestui 
proiect.

Campania socială de Crăciun 





Recunoștință față de binefăcători

Pentru susținerea acordată Cantinei sociale „Sfântul Ioan cel Milostiv” 
din cadrul parohiei noastre, mai ales în perioada restricțiilor impuse 
de autorități în perioada 15 martie - 15 mai 2020, când au fost oferite 
zilnic pachete cu mâncare pentru persoane vârstnice și bolnave din 
toate cartierele municipiului Cluj-Napoca, am avut bucuria de a ne 
arăta recunoștința și de a mulțumi festiv la Praznicul Înălțării Domnului, 
în data de 28 mai 2020, tuturor celor care au ajutat cu generozitate 
parohia noastră în această activitate: Fundației Transilvania Leaders și 
companiilor DARIAN DRS, ICPIAF, Macromex, La Casa, Pyrostop Total 
Security, Asociației tineri pentru tineri, Grădiniței Magic Land One, 
familiei Vușcan, familiei Iluțiu, dar și altor credincioși din comunitatea 
noastră parohială.



Comemorarea Părintelui Florea Mureșanu
la Mănăstirea Sfânta Treime - Breaza, 12 iulie

Arhimandritul Gavril Burzo, ucenic al părinte-
lui Florea Mureșanu, Părintele Cristian Baciu și 
stavrofora Antonia Țineghe, stareța Mănăstirii 
Breaza - Suciu de Sus, fondată de către părin-
tele Florea Mureșanu. Fotografia a fost reali-
zată cu prilejul comemorării părintelui Florea 
Mureșanu în data de 12 iulie 2020.

Părintele Florea Mureșanu (07 Iulie 
1907 - 04 Ianuarie 1963), fost preot 
al parohiei noastre și fost protopop al 
Clujului, un om de o vastă pregătire te-
ologică și culturală, profesor la școlile 
catehetice din Cluj și la Academia teo-
logică, animator al unui cenaclu literar 
unde participau mari oameni de cultu-
ră ai Clujului, autorul mai multor cărți 
cu caracter pastoral-misionar. A fost 
arestat în două rânduri de autoritățile 
comuniste, găsindu-și sfârșitul, în cele 
din urmă, ca mărturisitor al credinței în 
închisoarea de la Aiud, în anul 1963.



Ușile bisericii au fost restaurate în 2020, 
iar la ușa laterală a fost realizată copertina.

Investiții și achiziții

Icoanele situate de-o parte și de alta a Crucii de 
pe catapeteasmă sau tâmplă (moleniile sau dei-
sis) au fost pictate de către pictorul Ioan Botiș, cel 
care a realizat și pictura bisericii.

Cruce de argint cu 
postament cumpărată în 

2020.

Stație de amplificare donată de către 
Bogdan și Victor Boacă.



Eveniment - 5 decembrie 2021

Duminică, 5 decembrie, 2021, Înaltpreasfințitul 
Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei al 

Clujului va fi prezent în mijlocul nostru și va 
oficia Sfânta Liturghie cu prilejul împlinirii a 

100 de ani de la instalarea Episcopului Nicolae 
Ivan, primul ierarh al reînviatei Eparhii a 

Vadului, Feleacului și Clujului, eveniment 
care a avut loc în data de 6 decembrie 1921 în 

biserica noastră.

Și în anul 2021 vom continua lunar publicarea foii parohiale Biserica din Deal. 

Proiecte 2021:

- restaurare monumente funerare

- amenajare curte interioară

- iconostas mic și icoana Sfântului Ierarh Nectarie Taumaturgul

Episcopul 
Nicolae Ivan 
(1855 - 1936)

Proiecte 2021




