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Programul Slujbelor

Luni-Vineri: 
      ora 8:00 - Sfânta Liturghie
      ora 18:00 - Vecernia

Duminica i în srbtori: 
      ora 9:00 - Utrenia
      ora 10:00 - Sfânta Liturghie 
      ora 18:00 - Vecernia

Taina Sfântului Maslu: 
 Vinerea - ora 9:00

Sfinirea mic a apei: 
Prima miercuri a lunii - 9:00

Pomenirea morilor: 
 Sâmbta - ora 9:00.

6

Invitaie la Hram

C
u aleas bucurie v invitm s participai luni, 21 iunie, la Hramul bisericii noastre 
pe care-l vom srbtori prin o cierea S ntei Liturghii începând cu ora 10. 

Date de contact preo@i:

Cri pentru  ecare

- Vasile Puca, Keith Hitchins. The 
Historian’s Honesty / Onestitatea Istori-
cului, Academia Român, Filiala Cluj-
Napoca, Institutul de Istorie „George 
Bariiu”, Editura coala Ardelean, Cluj-
Napoca, 2021, 169 p. „Realizând o oper 
istoriogra c impresionant, original i 
cuprinztoare, Keith Hitchins a demon-
strat c, în aceast epoc accelerat i fr-
mântat, apelul la rigoarea raionalitii, 
corectitudinii i onestitii creeaz fun-
damentul reconstituirii tiini ce a tre-
cutului i întrete bazele cunoaterii 
experienei umanitii” (Vasile Puca).

Srbtoarea S ntei Treimi

A 
doua zi dup marele praznic al 
Rusaliilor este hramul parohiei 

noastre, srbtoarea Sfintei Treimi, 
adic a lui Dumnezeu Însui,. Prin 
pogorârea Sfântului Duh petrecut 
la Rusalii sau Cincizecime, cum mai 
este numit aceast srbtoare, ne 
încredinm c Dumnezeu este Trei-
me, adic taina Celui Unu ca fiin în 
Trei Ipostasuri sau Persoane, cci El, 
unicul Dumnezeu, ni se descoper ca 
Tat, Fiu i Duh Sfânt. De aceea, chiar 
dac Treimea este cea mai mare tain a 
credinei i raiunii noastre, acesta este 
un prilej de a contientiza mai bine 
cele câteva date eseniale oferite de 
Revelaie, Sfânta Scriptur i Tradiia 
Bisericii, despre Cine este Dumnezeul 
nostru, viaa noastr.

Tatl este fr de început, necauzat i 
nenscut, adic existena Sa nu este cauzat 
de ceva anume, Fiul S-a nscut din Tatl, 
iar Duhul Sfânt purcede din Tatl. Cuvin-
tele cheie dezvluite de Hristos i care ex-
prim ceva din taina Persoanelor Treimii 
sunt aadar nenscut - Tatl, nscut – Fiul 
i purces – Sfântul Duh. Aadar din Tatl 

provin atât Fiul cât i Duhul, dar în mod 
diferit, având aceeai  in, slav, putere 

Preot paroh: Cristian Baciu
Tel: 0743075672 
E-mail: csmbaciu@yahoo.com

Preot slujitor: Florin-Ctlin Ghi
Tel: 0744299938 
E-mail:  orincatalinghit@gmail.com

*

Activiti pentru copii

P
arohia noastr organizeaz activiti 
pentru elevii din învmântul pri-

mar i gimnazial, începând cu anul 
colar 2021-2022, în intervalul orar 

12:00 – 17:00, de luni pân vineri. Aceste 
activiti vor consta în: pregtirea teme-
lor; meditaii colare (Limba i Literatu-
ra Român, matematic, limba englez, 
limba german); atelier de creativitate 
(lectur, teatru, pictur, desen, lucru 
manual, jocuri interactive); dezvolta-
re socio-emoional (autocunoatere, 
abiliti de via, educaie pentru sn-
tate). Înscrierile se vor efectua la sediul 
parohiei în dou etape: între 20 mai i 
20 iunie 2021, precum i între 1 septem-
brie i 15 septembrie 2021. V ateptm 
s v înscriei copiii în acest program 
de petrecere a timpului de dup coal 
într-un mod folositor i educativ, sub 
auspiciile Bisericii.

sau energie / lucrare cu Tatl, îns trs-
turi personale sau ipostatice i moduri de 
existen diferite. Fiului i Sfântului Duh li 
se cuvin din partea oamenilor aceeai în-
chinare i slvire dimpreun cu Tatl, ca 
unui singur Dumnezeu în trei fee sau per-
soane. Fiul i Duhul Sfânt nu sunt de o mai 
mic importan decât Tatl, sunt venici 
împreun cu El, cci n-a existat un timp în 
care s nu   fost i Fiul, nscut „mai înain-
te de toi vecii“, adic din venicie, i fr 
a exista vreun timp în care Tatl s   fost 
înainte de Duhul. Când vorbim despre 
întâia, a doua i a treia Persoan a S ntei 
Treimi nu facem o ierarhie dup însemn-
tate, dup superioritate sau putere, ci ne 
referim la modul lor de existen, ceea ce 
pentru mintea uman este cu neputin de 
îneles în mod deplin, cci Dumnezeirea nu 
Se împarte sau desparte printr-o separare a 
Persoanelor, chiar dac sunt distincte. 

Taina Treimii a fost dezvluit omu-
lui de ctre Însui Hristos, Care, vorbind 
ucenicilor Si, le-a spus c Duhul Sfânt 
purcede din Tatl i este transmis prin El 
Însui, adic prin Fiul (cf. In 15, 26). Aceas-
ta înseamn c Fiul lui Dumnezeu nu ia 
parte la purcederea din venicie a Duhului 
din Tatl, ci particip doar la trimiterea sau 
transmiterea Duhului înspre lume. 

În Duhul avem acces prin Fiul la Dum-
nezeu Tatl, devenind astfel, prin tainele Bi-
sericii, sla i templu al Preas ntei Treimi.
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O umtate e mileniu e 
scriere în limba român

A.-M. Gherman

Î
n luna iunie a acestui an se împlinesc 
500 de ani de când, în primvara anului 

1521 (29-30 iunie), boierul Neacu din ara 
Româneasc scria din Câmpulung judelui 
Braovului, Johannes Benckner, o scrisoare 
în care îl anuna despre expediia militar 
pe care o începu-
se sultanul turc 
pentru a ocupa 
Belgradul, a at 
pe atunci în st-
pânirea regilor 
Ungariei. A at 
nu departe de 
Braov în ara 
Româneas-
c, care pltea 
deja tribut tur-
cilor, Neacu 
ddea judelui 
Braovului în 
cele 13 rânduri 
ale scrisorii sale 
tiri foarte importante asupra micrilor 

militare turceti. El ddea braovenilor 
informaii despre adunarea armatei oto-
mane la So a, despre direcia în care se 
îndreptau trupele turceti i, în general, 
despre amploarea întregii expediii condu-
se chiar de sultan, dar i despre atmosfera 
de team i nesiguran din ara Româ-
neasc. Scrisoarea nu era un act de trda-
re, cum l-au îneles super cial unii, ci unul 
de solidaritate a lumii cretine, cci pentru 
boierul muntean era mai important soar-
ta cretintii decât faptul c principatul 

rii Româneti era supus Porii Otomane.

Asemenea informri erau fcute i de 
alii, i înii domnitorii munteni se anga-
jaser c vor informa despre ameninrile 
turceti asupra lumii cretine.

Scrisoarea este foarte important pen-
tru cultura român,  ind primul text datat 
scris în limba român cu caractere chirili-
ce. Felul în care se exprim Neacu, într-o 
limb clar i, în acelai timp, colorat, este 
dovad c scrisoarea sa nu era primul text 
redactat în limba român i c exista o bun 
tradiie a scrierii în limba noastr. Cercetri 

mai noi au 
dovedit c 
înc cu un 
veac înainte 
se scriau în 
limba româ-
n cri din 
Sfânta Scrip-
tur (Psaltire, 
epistole din 
Noul Testa-
ment i Fapte-
le apostolilor, 
dar acestea 
sunt pstrate 
în manuscri-

se copiate doar mai târziu. Aceste texte sunt 
cu atât mai importante cu cât, în situaia 
în care slujba o cial se inea în biseric 
în limba slavon, ele dovedesc ptrunde-
rea cretinismului pân în cele mai adânci 
straturi ale societii româneti, care simea 
nevoia s aud în limba sa proprie textele 
s nte. Ele sunt o dovad a caracterului po-
pular a cretinismului românesc.

Scris cu slove chirilice mrunte, dar 
foarte clar redactate, scrisoarea lui Neacu 
este important i pentru alt motiv: ea este 
o dovad în plus a comunicrii dintre prin-
cipatele române i a unitii lumii cretine 
în faa ameninrii Imperiului Otoman.

coarnele boului / pe jug, iar corpul boului e 
acoperit cu un covor i alte accesorii vesti-
mentare aduse de fete i cu ghirlande  ori 
împletite din ziua precedent.

Dup terminarea liturghiei, în dumi-
nica Rusaliilor / în lunea de Rusalii, feciorii, 
precedai de ali feciori clri (împodobii 
precum chizeii vestitori de la nunt) i în-
soii de regul de fete, conduc boul în pro-
cesiune prin sat, oprindu-se în faa  ecrei 
gospodrii, de unde iese gazda cu un vas cu 
ap i-i ud pe membrii cortegiului, boul i 
însoitorii lui, dup care i se desprinde peana 
i e jucat de feciori în hor. În unele sate, 

feciorii „puc” boul cu biciul, mânându-l 
înspre fete, care trebuie s-l prind; fata care 
reuete s opreasc boul, apucându-l de 
coarne, se va mrita în acel an. Procesiunea 
poate   însoit de ceterai.

Dup încheierea procesiunii, fecio-
rii aduceau boul / boii la stpân, care-i 
ateapt în curte cu o mas, pe care e o 
sticl cu butur i un blid cu grâu. Fe-
ciorii înconjoar masa de trei ori cu boul 
purtat de corn, gazda le închin sticla, 
iar soia acestuia presar grâu peste ei i 
arunc apoi blidul peste cas.

Despodobirea boului e fcut acas la 
gazda boului, peana Boului e jucat de feciori 
sau de perechi mixte, pe melodii speci ce. 

Cununa Boului este dat apoi fetei 
care a prins boul sau stpânului boului 
sau gospodriei unde boul a fost împnat 
/ despnat, i agat de acoperi. Apoi ur-
meaz ospul participanilor i petrece-
rea colectiv, cu joc.

În satele în care e practicat, ceremo-
nialul Boului împnat constituie srb-
toarea central a anului. Obiceiul sem-
n cu procesiunile cu bovine din Italia, 
cu procesiunile carnavaleti din Frana i cu 
transhumanele bovine din regiunile alpine 
unde vitele sunt împodobite în mod asem-
ntor– în Elveia, Italia, Tirol i Allgäu.

Bogdan Neagot

C
eremonialul Boului Împnat / În-
struat / Ferecat, este atestat târziu 

în Transilvania, în secolul al XIX-lea. În 
Transilvania central (regiunea Bistri-
ei-Nsud), obiceiul, legat de Rusalii, a 

început s dispar recent, continuând s 
 e practicat, astzi, în câteva sate: Ture, 

Figa, Cianu Mic i Cianu Mare (jud. 
Bistria-Nsud), Mnstirea, Batin, op 
i Mintiu Gherlii (jud. Cluj).

Sintetic, ceremonialul srbtorii Boului 
împnat este urmtorul:

În ajunul Rusaliilor, feciorii împrumu-
t de la un gospodar din sat unul sau doi 
boi. În perioada interbelic, boii alei pentru 
srbtoare erau lsai în noaptea respecti-
v s pasc liber, în orice hold. În ajunul 
Rusaliilor, feciorii i fetele adun  ori i ver-
dea de pe câmp i din grdinile din sat, pe 
care o împletesc în ghirlande i o utilizeaz 
la confecionarea cununii boului.

În unele sate, feciorii se mascheaz, 
mai demult în elemente vegetale (scoar 
de copac etc.), acum mai mult cu mti de 
cumprat, însoind cortegiul boului.

La Mnstirea i la Mintiu Gherlii e 
prezent înc un personaj ceremonial: nite 
manechine confecionate din cârpe umplu-
te cu paie sau reprezentate de cruci de lemn 
îmbrcate în cârpe colorate,  xate pe o roa-
t de car tras de un cal; calul face ture în 
cursul procesiunii i roata se învârte. Aceste 
accesorii apar, în alte regiuni, la carnavalul 
de la Lsata Secului.

Dimineaa, e confecionat peana / cu-
nuna: pe un schelet din leuri / crengi, în for-
m de cruce simpl, încadrat de o împleti-
tur din  ori. Cununa e montat apoi între 

Boul e Rusalii 
în Transilvania


