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Comemorare

În data de 30 septembrie, când este prăz-
nuit de către Biserica Ortodoxă Sfântul 

Grigorie Luminătorul, în biserica parohiei 
Sfânta Treime din Cluj va fi  săvârșită, la fel 
ca în fi ecare an, slujba parastasului pentru 
vrednicul de pomenire preotul Grigore 
Gal, conform dorinței sale testamentare. 
Părintele Grigore Gal a fost paroh al bise-
ricii din deal până în data de 1 iunie 1851, 
când s-a mutat la cele veșnice.

Inaugurarea noului corp 
de clădire al parohiei și 
a proiectului fi lantropic-
educațional pentru elevi

Pr. Marius-Cristian Focșanu

În cadrul Parohiei „Sfânta Treime” 
din Cluj-Napoca va funcționa în 

curând un program after-school des-
tinat copiilor nevoiași. Lucrările efec-
tuate la noul corp de clădire au fost 
fi nalizate, iar centrul a fost binecu-
vântat joi, 2 septembrie 2021, de că-
tre Înaltpreasfi nțitul Părinte Andrei, 
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului 
și Clujului și Mitropolitul Clujului, 
Maramureșului și Sălajului.

Programul after-school al Pa-
rohiei „Sfânta Treime” din Cluj-
Napoca se dorește a fi un loc unde 
elevii să aibă acces nelimitat la mij-
loace moderne de învățământ. Este 
al treilea proiect social derulat de 
parohie, pe lângă Cantina Socia-
lă „Sfântul Ioan cel Milostiv” și Casa 
de oaspeți „Sfântul Ilie”.

După ofi cierea slujbei de binecu-
vântare, Părintele Mitropolit Andrei 
a adresat un cuvânt de învățătură, în 
care a subliniat importanța faptelor 
bune și a credinței pentru mântuirea 
omului: „E bine să avem credință dreap-

Înscrieri la activitățile 
pentru copii la 
Centrul Social 

Parohia noastră va începe curând, 
în noul corp de clădire inaugurat 

în data de 2 septembrie, activitățile 
pentru elevii din învățământul primar 
și gimnazial în intervalul orar 12:00 
– 17:00, de luni până vineri. Aceste 
activități vor consta în: pregătirea te-
melor; meditații școlare (Limba și Li-
teratura Română, matematică, limba 
engleză, limba germană); atelier de 
creativitate (lectură, teatru, pictură, 
desen, lucru manual, jocuri interac-
tive); dezvoltare socio-emoțională 
(autocunoaștere, abilități de viață, 
educație pentru sănătate). Înscrierile se 
vor efectua la sediul parohiei până în 
data de 1 octombrie 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. 

„Este vorba de educația non-forma-
lă, aș putea spune, adică nu prin discipli-
nele obișnuite, ci prin alte activități prin 
care elevii să deprindă abilități, însușiri 
și calități care să-i ajute să înfrunte toate 
obstacolele vieții și să aibă încredere în 
forțele lor. Acest lucru ni-l propunem, 
pe lângă pregătirea temelor sau conec-
tarea la învățământul on line, va fi  un 
program de meditații școlare susținut 
de cadre didactice voluntare pentru 
discipline de examen sau limbi străine. 
Apoi vor exista și ateliere de creati-
vitate, de pictură, de chitară, grafi că, 
arte plastice etc. Vrem să însufl ețim 
aceste clădiri”, Pr. Cristian Baciu.

tă și puternică, care să se răsfrângă în 
viața de zi cu zi, în toate faptele noastre 
cele bune. Credința fără fapte bune este 
moartă! Avem multe exemple din viața 
creștină care ilustrează acest adevăr. E 
nevoie de implicare. Dragostea creștină 
nu e teorie! E o formulă goală dacă nu are 
acoperire. Adevărata dragoste creștină se 
dovedește prin fapte concrete: Dragostea 
îndelung rabdă, dragostea este binevo-
itoare, dragostea nu pizmuiește..., dra-
goste care se materializează în acte de 
fi lantropie. Și atunci realizăm de ce ne 
bucurăm astăzi: oameni cu sufl et mare 
s-au angajat la o lucrare deosebită, care 
este de folos, credința pusă în practică, și 
lucrul acesta am dori noi să se întâmple 
în multe locuri, iar noi Îl rugăm pe bunul 
Dumnezeu să le dea sănătate și ajutor”.

La inaugurarea centrului au 
fost prezenți, între alții, și prof. 
univ. dr. Traian Bojiță, președinte-
le Fundației Transilvania Leaders din 
Cluj-Napoca, împreună cu membri 
acestei fundații, susținători și inves-
titori ai proiectelor filantropice ale 
parohiei, între care fostul Ministru 
de Interne și al Transporturilor Ioan 
Rus și președintele Consiliului de 
Administrație al Băncii Transilva-
nia, Horia Ciorcilă. De asemenea, la 
eveniment a luat parte și prof. univ. 
dr. Vasile Pușcaș, membru al consi-
liului parohial cu un rol deosebit în 

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.
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Nicolae Steihardt

Dr. Alin-Mihai Gherman

Plină de mister este viața omului: ea 
se desfășoară pe căi întortocheate, 

pe care doar Cel de sus le cunoaște în 
întregimea lor. O astfel de viață este cea 
a lui Nicolae Steinhardt (1912-1988), 
scriitor, critic literar, jurnalist și fi losof. 
Născut într-o familie înstărită de evrei, 
și-a făcut școala având între colegii și 
prietenii de o viață pe Constantin Noica, 
Mircea Eliade, Eugen Ionescu, Alexan-
dru Paleologu, Dinu Pillat și alții, care 
defi nesc o generație de excepție, a cărei 
soartă a fost puternic infl uențată de eve-
nimentele secolului trecut.

Doctor în drept constituțional a avut 
o importantă activitate literară și cultu-
rală începând cu anul 1934, după care 
publică până în 1947 mai multe cărți: de 
drept, eseuri, dar și beletristică. După 
1948 i se interzice să publice și este dat 
afară din barou (se pare că la intervenția 
lui George Călinescu, cu care avusese o 
polemică literară). Desfășoară diferite 
activități mărunte, inclusiv muncă fi -
zică, trăind o viață plină de privațiuni. 
Arestat în 1958 și împrocesuat alături de 
Constantin Noica, Alexandru Paleologu 
și Dinu Pillat, a fost condamnat, datorită 
refuzului de a colabora cu anchetatorii, la 
12 ani de închisoare, urmați de alți 7 de 
privațiune de drepturi civile. În închisoa-
re s-a botezat, credința creștină devenind 
pentru el o salvare în anii de suferință. 
Dorința sa de a se călugări, refuzată de 
unii ierarhi, a fost înțeleasă și susținută 
de arhiepiscopul Clujului, Teofi l Herine-
nau, și de PS episcopul Iustinian Chira 
al Maramureșului. Cu sprijinul acestora 

este primit în ordinul monahal la mănăs-
tirea Rohia, unde sub numele „monahul 
Nicolae” și-a petrecut restul vieții.

Își reia activitatea literară prin colabo-
rări mai ales la revistele clujene „Steaua” 
și „Echinox,  dar și la altele din țară, publi-
când mai multe volume de critică literară 
și de eseuri. Dar marea sa lucrare, confi s-
cată în mai multe rânduri de Securitate și 
pe care a fost nevoit, din acest motiv, să o 
rescrie de mai multe ori, este Jurnalul feri-
cirii, inspirată din anii de detenție, ultima 
redactare fi ind păstrată la rugămintea sa de 
mai tânărul său prieten, profesorul clujean 
Virgil Ciomoș. Spre deosebire de alte jur-
nale și mărturii ale închisorilor comuniste, 
este un jurnal al descoperirii credinței și, 
în general, al întăririi convingerii asupra 
frumuseții sufl etului omenesc. Pornind de 
la fericirile citite în fi ecare slujbă bisericeas-
că, cartea este un elogiu fi inței umane, care 
reușește să convertească în credință și în 
dragoste pentru semeni toate privațiunile 
pe care le-au întâmpinat el și cei încarcerați 
în condiții atât de dure. Suferința era o în-
cercare a perfecționării individuale, atât 
sub aspect intelectual, cât și al credinței.

Această carte considerată ca una din 
cele mai importante ale literaturii noastre 
contemporane, a jucat un rol foarte mare 
în atragerea spre credință a unui mare 
număr de intelectuali tineri, oferindu-le 
un admirabil model de viață spirituală.

Sub pana lui Nicolae Steihardt Jurna-
lul fericirii și alte scrieri ale sale (aș aminti 
extraordinarul eseu pornit de la Evanghe-
lia lui Marcu, când tatăl, venit cu copilul 
bolnav și cerând ajutorul, este întrebat 
de Iisus dacă crede că ar putea să-l vin-
dece și răspunde „Cred, Doamne! Ajută 
necredinței mele!”), devin astfel o extraor-
dinară pledoarie pentru sporirea credinței 
prin căutarea adevăratelor ei izvoare.

 realizarea proiectelor social-filan-
tropice din cadrul Parohiei „Sfânta 
Treime” și care s-a dovedit a fi pun-
te de legătură între comunitate și 
ctitori, privind investițiile necesare.

„Clădirea a fost edificată într-un 
an, noiembrie 2019 – noiembrie 2020, 
și are două niveluri: parter și mansar-
dă, cu o suprafață utilă de 250 de metri 
pătrați. În acest spațiu va funcționa cel 
de-al treilea proiect al parohiei, pe lân-
gă cantina socială și casa de oaspeți, un 
program after-school destinat copiilor 
din familii nevoiașe. Biserica are datoria 
să se implice în activitățile cu semenii, 
în acțiunile caritabile. Prin toate aceste 
activități, ne străduim ca omul să nu se 
simtă singur în tristețea sa. La aceasta 
se rezumă întreaga propovăduire. Nu 
merită trăită decât o viață pusă în slujba 
semenilor. Mulțumesc tuturor pentru 
implicare și dăruire”, a spus promo-
torul și coordonatorul proiectului, 
părintele Cristian Baciu, preot paroh 
al parohiei „Sfânta Treime” și con-
silierul administrativ bisericesc al 
Arhiepiscopiei Vadului, Feleacului 
și Clujului.

Acesta a adresat mulțumiri tu-
turor celor care s-au implicat pen-
tru ca proiectul să fie materializat. 
Celelalte două proiecte sociale din 
cadrul parohiei clujene, inaugurate 
în luna iulie 2019, sunt cantina so-
cială „Sfântul Ioan cel Milostiv” și 
casa de oaspeți „Sfântul Ilie”, coor-
donate de preotul paroh, părintele 
Cristian Baciu.

Cantina socială oferă zilnic o 
masă caldă, în mod gratuit, pentru 
aproximativ 30 de persoane nevoiașe, 
în timp ce casa de oaspeți oferă 12 lo-
curi, în regim gratuit, pentru bolnavii 
care urmează tratamente în spitalele 
clujene, dar și pentru aparținătorii 
acestora. Părintele Cristian Baciu a 
dezvăluit că de la darea în folosință, în 
casa de oaspeți au fost găzduite apro-
ximativ 500 de persoane, care s-au 
bucurat de cele mai bune condiții.

Părintele Mitropolit Andrei a în-
mânat o serie de distincții și diplome 
de aleasă cinstire celor care s-au os-
tenit pentru ridicarea edifi ciului. Pă-
rintele paroh Cristian Baciu  a primit 
distincția Crucea Arhiepiscopală. Adri-
an Ioan Crivii a primit Crucea Transil-
vană,  Ioan Rus, Gheorghe Lazanu și 
Horia Ciorcilă au primit Ordinul „Epi-
scop Nicolae Ivan”, iar prof. Dr. Marius 
Bojiță și prof. Gheorghe Vușcan (fost 
prefect al Clujului) au primit Ordinul 
„Sfi nții Martiri Năsăudeni”.

În prezent, Arhiepiscopia Clujului 
derulează 55 de proiecte și programe 
sociale, care acordă adăpost, hrană, îm-
brăcăminte, medicamente, îngrijiri me-
dicale și paliative, educație copiilor și 
tinerilor, alină suferințele celor bolnavi 
și dau speranță acolo unde nu mai este. 
De toată această lucrarea fi lantropică 
au benefi ciat anul trecut peste 16.000 
de persoane. Astfel, au fost cheltuiți 
15.856.678 milioane de lei în scop fi lan-
tropic, la nivelul Eparhiei Clujului.

(Articol apărut în ziarul clujean Făclia 
din data de 2 septembrie)


