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Maica Domnului, 
sfi nțenia desăvârșită

Sfântul Nicolae Cabasila

Pururea Fecioara Maria și Născătoarea 
de Dumnezeu era om, a odrăslit din 

oameni, iar prin neam s-a împărtășit de 
toate cele ale noastre; n-a moștenit însă 
gândirea lor, nici nu s-a lăsat târâtă în 
obișnuința relelor de aici, ci a stat împo-
triva păcatului, s-a împotrivit stricăciunii 
și a pus capăt răutății. Și s-a făcut pâr-
gă sfântă și conducătoare oamenilor pe 
calea care duce la Dumnezeu. Căci ca și 
cum ar fi  fost singură în viață și n-ar fi  
existat alți oameni, nici n-ar fi  fost adu-
să la existență altă creatură, ci ar fi  fost 
singură în fața lui Dumnezeu Singur, 
așa și-a avut voința. Nu s-a uitat la nicio 
creatură, nici nu s-a întors spre nimic din 
toate, ci, de îndată ce a fost printre oa-
meni, i-a părăsit pe oameni pentru partea 
mai bună (cf. Lc 10. 42): și depășind toată 
creația – cer, pământ, soare și stele, chiar 
pe cele din jurul lui Dumnezeu, - nu s-a 
unit până ce nu s-a unit curată cu Dum-
nezeu Cel Curat. Și s-a făcut mai sfântă 
decât jertfele, mai vrednică de Dumne-
zeu decât altarele, cu atât mai sfântă de-
cât profeții, drepții și preoții, cu cât ceea 
ce sfi nțește e superior în sfi nțenie celor 
sfi nțite de el. Fiindcă nimeni nu a fost 
mai sfânt înainte de Fericita, ci Ea, prima 
și singura, eliberându-se o dată pentru 
totdeauna de păcat, s-a arătat sfântă și 

Activități pentru copii

Parohia noastră organizează activități 
pentru elevii din învățământul pri-

mar și gimnazial, începând cu anul școlar 
2021-2022, în intervalul orar 12:00 – 17:00, 
de luni până vineri. Aceste activități vor 
consta în: pregătirea temelor; meditații 
școlare (Limba și Literatura Română, 
matematică, limba engleză, limba germa-
nă); atelier de creativitate (lectură, teatru, 
pictură, desen, lucru manual, jocuri in-
teractive); dezvoltare socio-emoțională 
(autocunoaștere, abilități de viață, 
educație pentru sănătate). Înscrierile se 
vor efectua la sediul parohiei în două eta-
pe: între 20 mai și 20 iunie 2021, precum și 
între 1 septembrie și 15 septembrie 2021. 
Vă așteptăm să vă înscrieți copiii în acest 
program de petrecere a timpului de după 
școală într-un mod folositor și educativ, 
sub auspiciile Bisericii.

sfântă a sfi ntelor și orice lucru mai mare 
s-ar putea spune, iar având dispoziția 
cea bună spre primirea Mântuitorului, 
de unde iese sfi nțenia pentru toți sfi nții, 
profeții, preoții și dacă mai e cineva pe 
lângă aceștia, Ea s-a învrednicit de taine 
dumnezeiești și a deschis și celorlalți ușa 
sfi nțeniei. Fiindcă Rodul Fecioarei a adus 
Primul și Singurul sfi nțenia în lume...

Trebuia ca preasfânt sufl etul Ei să 
se desfacă de preacurat trupul Ei. Și 
atunci sufl etul Ei s-a desfăcut și s-a unit 
cu sufl etul Fiului, lumina secundă unin-
du-se cu Lumina Primă. Iar trupul, ră-
mânând puțin pe pământ, a plecat și el 
după aceea. Căci trebuia să treacă prin 
toate căile prin care a trecut și Mântui-
torul și să strălucească atât viilor, cât și 
morților, să sfi nțească prin toate natura 
noastră și să-și primească iarăși locul fă-
cut. Așadar, pentru puțin timp l-a primit 
mormântul, iar cerul a primit acel pă-
mânt nou, trupul duhovnicesc, visteria 
vieții noastre, mai cinstit decât îngerii și 
mai sfânt decât arhanghelii. Și așa tro-
nul a fost dat înapoi Împăratului, raiul a 
fost dat Pomului Vieții, discul a fost dat 
înapoi Luminii, pomul a fost dat înapoi 
Rodului, iar Fiului i-a fost dată înapoi 
Mama, podoabă cuviincioasă întru toate 
pentru neamul ei [omenesc].

(Sursa: „Cuvânt la preaslăvita Adormi-
re a Preasfi ntei Doamnei noastre de Dum-
nezeu Născătoarea”, în Diac. Ioan I. Ică jr., 
Maica Domnului în teologia secolului XX și în 
spiritualitatea isihastă a secolului XIV: Grigorie 
Palama, Nicolae Cabasila, Teofan al Niceeai, Edi-
tura Deisis, Sibiu, 2008, pp. 484-485 și 491.)

Programul Slujbelor

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

Duminica și în sărbători: 
      ora 9:00 - Utrenia
      ora 10:00 - Sfânta Liturghie 
      ora 18:00 - Vecernia

Taina Sfântului Maslu: 
 Vinerea - ora 9:00

Sfințirea mică a apei: 
Prima miercuri a lunii - 9:00

Pomenirea morților: 
 Sâmbăta - ora 9:00.

Date de contact preo@i:

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

Preot slujitor: Florin-Cătălin Ghiț
Tel: 0744299938 
E-mail: fl orincatalinghit@gmail.com

*

*

parohia ortodoxă sfânta treime
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Binecuvântarea și 
inaugurarea 

Centrului Social al 
parohiei noastre 

(2 septembrie)

Joi, 2 septembrie 2021, ora 12:00, va avea 
loc binecuvântarea Centrului Social al 

parohiei noastre de către Înaltpreasfi nțitul 
Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei și 
inaugurarea activităților de tip after school, 
pentru elevii din învățământul primar și 
gimnazial, care se vor desfășura în acest 
Centru începând cu anul școlar 2021-2022. 
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Sfi nții Martiri Brancoveni

Sfi ntii Martiri Brancoveni sunt cinstiți 
pe 16 august. Constantin Brâncovea-

nu, acest binecredincios și iubitor de 
Hristos domnitor al Țării Românești, s-a 
născut la anul 1654. Rămas orfan de tată 
încă din pruncie, tânărul Constantin a 
fost crescut de către unchiul său, stolni-
cul Constantin Cantacuzino († 1716). În 
29 octombrie 1688, Constantin Brânco-
veanu a primit scaunul de domn al Țării 
Românești, fi ind uns de către mitropo-
litul Teodosie († 1708). Împodobit de 
Dumnezeu cu daruri alese, el a cârmuit 
țara cu multă pricepere, dar și cu înțe-
lepciune și răbdare creștinească.

Luându-L în ajutor pe Hristos, Îm-
păratul veacurilor, și având pildă pe 
vrednicii săi înaintași, Constantin Vodă 
își începu domnia punând temelia celei 
mai mari mănăstiri ctitorite de el, cea de 
la Hurezi, unde și-a pregătit și loc de veș-
nică odihnă. Multe altele sunt bisericile 
și mănăstirile ridicate sau înzestrate de 
milostivul și evlaviosul domnitor pe tot 
cuprinsul Țării Românești.

Însă dărnicia și purtarea de grijă ale 
evlaviosului voievod Constantin Brân-
coveanu nu se vor opri la hotarele Țării 
Românești, ci se vor întinde și la frații 
români din Moldova și din Transilvania. 
De asemenea, vrednice de pomenit sunt și 
multele ajutoare trimise dreptcredincioși-
lor creștini afl ați în suferință în ținuturile 
siriene, caucaziene și arabe, precum și la 
toate Locurile Sfi nte ale Răsăritului.

În anul 1714, însă, tocmai în Săptămâ-
na Sfi ntelor Pătimiri ale Domnului, a trimis 
sultanul Ahmed al III-lea (1703-1730) mul-
țime de ostași care l-au luat pe Constantin 
Vodă împreună cu fi ii săi și l-au dus la În-

alta Poartă Otomană din Constantinopol 
(azi Istanbul). Atunci, jale mare i-a cuprins 
pe toți locuitorii țării. La Constantinopol, 
domnitorul creștin și fi ul său cel mare au 
fost întemnițați și chinuiți cumplit de către 
otomani vreme de patru luni, fi ind supuși 
la nenumărate suferințe în închisoarea 
Șapte Turnuri (Edicule) din Istanbul, fi ind 
învinuit că nu era cu totul supus sultanu-
lui. Pentru a nu fi  pedepsit cu moartea, el 
trebuia să se lepede de credința creștină, 
dar n-a voit să se despartă de Hristos.

Astfel, după aproape 25 de ani de 
strălucită domnie, a venit ceasul ca ma-
rele domnitor creștin Constantin Brân-
coveanu să-și încununeze fruntea, el și 
cei patru fi i ai săi, Constantin, Ștefan, 
Radu și Matei, precum și sfetnicul său, 
Ianache, cu cinstita cunună a muceniciei 
pentru credința ortodoxă, pe care toți au 
mărturisit-o până la moarte.

Și anume, în ziua praznicului Ador-
mirii Maicii Domnului, 15 august 1714, 
când dreptcredinciosul Voievod Constan-
tin Brâncoveanul împlinea vârsta de 60 de 
ani, a primit sfârșitul mucenicesc prin sabie 
împreună cu fi ii săi: Constantin, Ștefan, 
Radu și Matei, și cu ginerele său, sfetnicul 
Ianache, în cetatea Sfântului Constantin cel 
Mare. Trupurile Martirilor Brâncoveni au 
fost aruncate de turcii otomani în mare, de 
unde au fost scoase de către unii creștini mi-
lostivi, care le-au îngropat cu evlavie, în tai-
nă, nu departe de Constantinopol, în insula 
Halki, la Mănăstirea Maicii Domnului.

Mai târziu, moaștele Sfântului Voie-
vod Martir au fost aduse în țară, la anul 
1720, de către doamna Maria, soția sa, și 
așezate în biserica Sfântul Gheorghe Nou 
din București, ctitoria Voievodului.

(Sursa: htt ps://www.crestinortodox.ro/
sarbatori/sfintii-martiri-brancoveni/sfintii-
martiri-brancoveni-152816.html)

profesor voluntar), istorie (2 elevi, 2 profe-
sori voluntari), geografi e (1 elev, 1 profesor 
voluntar), limba engleză (1 elev, 1 profesor 
voluntar), respectiv logică (1 elev, 1 profe-
sor voluntar). Pentru a susține bunul mers 
al programului, coordonatoarele acestuia, 
lect. dr. Corina Croitoru și dr. Monica Cos-
te, au monitorizat permanent activitățile 
desfășurate, iar conducerea Fundației UBB, 
prin președintele său executiv, prof. dr. Da-
cian Dragoș, a asigurat resursele necesare, 
oferindu-le elevilor tablete.

Implicarea universitarilor a fost extra-
ordinară, atât cadrele didactice, lectori și 
asistenți universitari, cât și doctoranzii și 
studenții dedicându-se întru totul progre-
sului elevilor, de care s-au ocupat pro bono. 
Rezultatele obținute la examenul de baca-
laureat au răsplătit cu prisosință toate efor-
turile celor implicați, dat fi ind că 50% dintre 
elevi au obținut note peste 8 la disciplina 
pentru care au fost pregătiți, iar 30% din-
tre elevi au obținut note peste 9, existând 
inclusiv o notă de 10. Mai prețioase decât 
notele au fost însă mesajele de mulțumire 
primite de la elevi pe adresa de e-mail a 
proiectului, dovadă că ajutorul acordat nu 
e niciodată uitat: Mulțumesc mult pentru 
ajutorul oferit anul acesta pentru pregătirea la 
informatică! (Dragoș – nota 10); M-am pre-
gătit la limba și literatura română (…) Vreau 
să vă mulțumesc pentru această oportunitate! 
(Andrada – nota 9.70); Vă mulțumesc pentru 
această oportunitate de a benefi cia de pregătire; 
a fost o etapă frumoasă, care s-a încheiat cu re-
zultate pe măsură! Mulțumesc încă o dată pen-
tru tot! (Alexandra – nota 9.40), și altele.

Proiectul „BACcUBBine!” va fi  relu-
at pe parcursul anului școlar 2021-2022, 
iar apelul ofi cial se va publica pe site-ul 
fundației (fundatia.ubbcluj.ro), dar și pe 
pagina de Facebook a acesteia. Pentru 
informații suplimentare: fundatiaubb.tu-
torat@gmail.com.

Lect. dr. Corina Croitoru 
Facultatea de Litere (UBB) 

În toamna anului 2020, Fundația 
Universității „Babeș-Bolyai”, Alma Ma-

ter Napocensis, a lansat proiectul social 
de tutorat „BACcUBBine!”, adresat elevi-
lor clujeni de clasa a XII-a, proveniți din 
medii defavorizate, precum cel rural, sau 
din familii vulnerabile, cu venituri redu-
se. Proiectul a luat naștere în urma consta-
tării faptului că promovabilitatea crescută 
la examenul de bacalaureat a elevilor din 
județul Cluj, în raport cu media pe țară, 
nu exclude nevoia reală a multora dintre 
aceștia de a benefi cia de sprijin gratuit 
în vederea optimizării performanțelor, 
în condițiile în care numai în municipiul 
Cluj-Napoca se acordă anual peste 4000 
de burse sociale. Mai mult decât atât, 
inițiatorii proiectului au considerat opor-
tun să se adreseze acestui grup țintă, în 
contextul trecerii la învățământul on-line, 
impus de pandemie, formulă care, din 
motive independente de voința dascălilor, 
a îngreunat, totuși, accesul la educație.

Astfel, cu sprijinul Inspectoratului 
Școlar Județean Cluj, apelul a fost disemi-
nat, înscriindu-se în program 35 de elevi, 
de la instituții de învățământ tehnice și 
teoretice, pe care i-au pregătit 22 de profe-
sori voluntari, cadre didactice, doctoranzi 
și studenți UBB. Activitățile de tutorat s-au 
desfășurat on-line, o dată pe săptămână, 
timp de 1h30, pe parcursul întregului an 
școlar, pentru diferite discipline de examen: 
limba și literatura română (5 elevi, 4 profe-
sori voluntari), matematică (23 de elevi, 12 
profesori voluntari), informatică (2 elevi, 1 

Un proiect pentru 
comunitate: „BACcUBBine!”


