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În spiritul bunei colaborări și 
al transparenței care cultivă 

încredere și respect, avem bucuria 
de a vă prezenta succint activitatea 
desfășurată la Parohia Ortodoxă „Sfânta 
Treime” din Cluj-Napoca, în anul 2022.

  Activitatea pastorală și duhovnicească
În contextul omagierii în anul 2022 

în Patriarhia Română a rugăciunii în 
viața Bisericii și a creștinului, la parohia 
noastră am continuat intensificarea 
vieții liturgice și duhovnicești prin 
săvârșirea în fiecare zi de miercuri 
seara a Acatistului Sfântului Ierarh 
Nectarie, a cărui icoană o avem 
în naosul bisericii, a cuvintelor de 
învățătură și programului liturgic 
zilnic și a grijii pastorale față de 
credincioși prin vizite pastorale la 
domiciliu și acordarea asistenței 
religioase în toate împrejurările vieții.

În acest an, la începutul lunii iunie 
au fost reluate lucrările de restaurare 
a monumentelor funerare din incinta 
complexului parohial.

În data de 13 iunie am sărbătorit 
hramul bisericii noastre Sfânta Treime. 
Părintele conf. univ. dr. Marin Cotețiu 
a slujit și a rostit un cuvânt de învăță-
tura foarte apreciat, iar răspunsurile 
liturgice au fost date de Cvartetul coral 
mixt Synavlia din Cluj-Napoca, care a 
susținut și un emoționant și înălțător 
recital de pricesne. 

După ce, înainte de pandemie, au 
fost restaurate monumentele funerare 
din intervalul dintre biserică și partea 
dinspre stradă, unde este situat, pe axa 
bisericii, și mormântul primului preot 
care a slujit la biserica Sfânta Treime, 
părintele Ilie Fulea (†1821), anul acesta 
au fost continuate lucrările de conser-
vare ale pietrelor funerare ale părinților 
Grigore Gal (†1851) și Tulliu Roșescu 
(†1924), precum și piatra funerară a 
familiei Trandafir, ctitori ai bisericii.

Aceste lucrări de reabilitare, restau-
rare și conservare sunt plătite din fon-
durile proprii ale parohiei și au fost re-
alizate cu materialele și mijloacele cele 
mai moderne și potrivite, în baza unui 
proiect autorizat. 

Activitatea social filantropică
La Cantina socială „Sfântul Ioan 

cel Milostiv” am oferit masa de prânz, 
de luni până vineri, pentru 30 de per-
soane zilnic. Săptămânal, în zilele de 
marți și joi, am oferit masa de prânz 
pentru cele 50 de persoane cazate la 
Centrul social de Urgență Cluj- Na-
poca, str. Dragoș Vodă, nr. 36. Suma 
totală cheltuită în anul 2022 pentru 
funcționarea cantinei a fost în valoare 
de 84.500 lei.

Casa de oaspeți „Sfântul Ilie”, 
proiect social prin care oferim găzduire 
gratuită pentru bolnavi și însoțitori ai 
acestora, se bucură de o foarte bună 
primire, iar în anul 2022 au beneficiat 
de cazare 210 persoane din toată țara. 
Anul trecut s-a cheltuit suma de 46.000 
lei pentru plata utilităților și întreține-
rea igienico-sanitară a camerelor.



Campania socială „Dăruiește 
celor nevoiași” o desfășurăm cu oc-
azia sărbătorilor de Paști, de Crăci-
un și la început anului școlar. La 
sărbătoarea de Paști am oferit 50 de 
pachete persoanelor de la Centrul 
pentru vârstnici din localitatea Re-
cea Cristur, județul Cluj. În septem-
brie 2022, cu ocazia începerii anului 
școlar am oferit 30 de ghiozdane și 
rechizite pentru copiii nevoiași din 
parohia Așchileu Mic, județul Cluj, 
în parteneriat cu biroul de asistență 
socială din cadrul Protopopiatului 
Cluj I. Cu ocazia Crăciunului din 
acest an, am oferit 50 de pachete cu 
îmbrăcăminte, încălțăminte și dul-
ciuri pentru copii din satul Roșieni,  
comuna Mociu, județul Cluj, dar și 
pentru copii din parohia noastră.

Serviciul de asistență comu-
nitară „Sfânta Treime” din cad-
rul parohiei are un număr de 25 de 
beneficiari, persoane aflate în sin-
gurătate, vârstnici și bolnavi, cărora 
le oferim lunar pachete cu alimente 
de bază, suport pentru plata factu-
rilor și efectuarea cumpărăturilor, 
însoțire la cabinetul medical. În cad-
rul acestui proiect se oferă și medi-
tații școlare pentru elevi.

Pentru funcționarea proiectelor 
noastre sociale avem 4 angajați cu 
normă întreagă: asistent social, ad-
ministrator, bucătar și îngrijitor, plătiți 
din fondurile proprii ale parohiei, la 
nivelul salariului minim pe econo-
mie. În anul 2022 s-a cheltuit pentru 
aceste salarii suma de 122.400 lei. 

Activitatea culturală
S-a continuat organizarea de 

conferințe culturale și cu tematică 
medicală, precum și activitățile 
educative pentru copii, Sâmbăta 
Poveștilor și tabăra de vară din august. 

Cu ocazia hramului bisericii, a avut 
loc și premierea de către parohie a 
șefilor de promoție (clasa a XII-a) de 
la școlile aflate pe teritoriul parohiei 
noastre, Alexia Zdrenghea de la Cole-
giul National George Coșbuc și Ade-
lina Scânteie de la Liceul de Coregra-
fie și Arta Dramatica. Totodată, s-au 
acordat diplome de apreciere pentru 
cadrele didactice implicate în progra-
mul after-school desfășurat la parohie 
în anul școlar 2021-2022.

În anul care a trecut a apărut în mod 
constant, lunar, foaia parohială Biserica 
din Deal, iar din luna iulie ea are un nou 
format, puțin mai mare, cu imagini in-
terioare și integral color. De asemenea, 
a fost creat contul oficial de YouTube al 
parohiei și a fost reînnoit site-ul acesteia.

În data de 14 decembrie 2022, corul 
Voci Transilvane al Casei de Cultură a 
Studenților Dumitru Fărcaș din Cluj-
Napoca, dirijor Prof. Adrian-Nicolae 
Corojan, a susținut un concert de co-
linde în biserica parohiei noastre.

Mulțumim cu recunoștință tuturor 
susținătorilor proiectelor noastre sociale, 
comunității parohiale și donatorilor.

Îl rugăm pe Milostivul Dumnezeu 
să-Și reverse binecuvântarea și harul 
asupra binefăcătorilor noștri, dar și 
asupra beneficiarilor proiectelor sociale.

Pr. paroh Cristian Baciu



Restaurarea monumentelor funerare din 
incinta complexului parohial

La începutul lunii iunie a anului 2022 au fost reluate lucrările de 
restaurare a monumentelor funerare din incinta complexului parohial.

După ce, înainte de pandemie, au fost restaurate o parte din mon-
umentele funerare, anul acesta au fost continuate lucrările de conser-
vare a pietrelor funerare ale părinților Grigore Gal (†1851) și Tulliu 
Roșescu (†1924), precum și piatra funerară a familiei Trandafir, ctitori 
ai bisericii.

Aceste lucrări de reabilitare, restaurare și conservare sunt realizate 
cu materialele și mijloacele cele mai moderne și potrivite, în baza unui 
proiect autorizat. 





Conferințe

Miercuri, 18 mai, a avut loc în biserică conferința „Radiaţiile – Când trebuie 
să ne temem?”, susținută de prof. dr. Doina Piciu. Conferinţa a avut loc în format 
hibrid, atât cu prezenţă fizică cât şi on line, pe platforma ZOOM, iar înregistrarea 
conferinței a fost postată pe pagina de YouTube a Parohiei.

În seara zilei de joi, 26 mai, părintele dr. Cătălin Pălimaru, directorul Editurii 
Renașterea, a susținut conferința cu titlul „Taina rugăciunii la Părinții filocalici”, În 
cadrul prezentării, părintele Cătălin a realizat o incursiune în universul fascinant al 
experienței rugăciunii conform tradiției bisericești vii consemnate în colecția scri-
erilor sfinților părinți și autori duhovnicești transmisă cu numele de Filocalia, pub-
licată în 12 volume în limba română, în traducerea părintelui Dumitru Stăniloae. 



Joi, 23 Iunie 2022 doamna prof. univ. Ioana Bican a susținut conferința intitulată 
„Dumitru Popovici (1902-1952). Microistorii: din viața unui enoriaș al Parohiei Sfân-
ta Treime”. În cadrul prezentării au fost evocate trăsături de caracter mai puțin cu-
noscute ale acestui important profesor de istorie a literaturii române al Universității 
clujene din interbelic și momente din viața sa aflate de la rude, apropiați și cunoscuți ai 
săi, care au conturat portretul unui om atașat unor valori perene ale familiei, educației, 
culturii și spiritualității românești și universale.

La Centrul social-cultural al parohiei noastre a avut loc în data de 29 septembrie 
conferința cu tema „Depresia ca obstacol în calea mântuirii“, susținută de către Si-
mona Mălăescu, cadru didactic al Universității Babeș-Bolyai și totodată Psiholog 
Clinician Specialist și Psihoterapeut, cu o experiență de 12 ani în tratarea bolilor 
psihice și  a îmbunătățirii vieților oamenilor. Această abordare, care a inclus în bună 
măsură perspectiva practică, a fost urmărită cu interes de către cei prezenți, dintre 
care o bună parte au pus la sfârșit întrebări și au primit răspunsuri.



În data de 9 noiem-
brie 2022, în ziua prăz-
nuirii Sfântului Ierarh 
Nectarie, a avut loc 
la biserica noastră o 
seară duhovnicească. 
După oficierea sluj-
bei Acatistului Sfântu-
lui Nectarie, părintele 
lect. univ. dr. Adrian 
Podaru, prodecanul 
Facultății de Teologie 
Ortodoxă din Cluj, a 
rostit un cuvânt de în-
vățătura despre „Sfinții 
noștri Părinți – icoane 
de smerenie“.



Activitatea social-filantropică

Am continuat și în anul 2022 ac-
țiunea social-filantropică prin care în 
fiecare zi de joi oferim masa de prânz 
pentru cele 50 de persoane din ca-
drul Centrului Social de Urgență din 
Cluj-Napoca, str. Dragoș Vodă.



Prin Campania socială „Dăruiește 
celor nevoiași! Hai să facem împre-
ună o bucurie” am oferit și în anul 
2022 de Paști cadouri pentru per-
soane vârstnice. Am pregătit 50 de 
pachete pentru credincioși din paro-
hia noastră și 50 de pachete, precum 
și alimente, pentru persoanele din 
cadrul Centrului pentru vârstnici 
din Recea Cristur, județul Cluj.



Activități filantropice
În perioada 20 august – 4 sep-

tembrie 2022, înaintea începerii 
noului an școlar, 2022-2023, paro-
hia noastră a organizat ediția a 
IV a proiectului campanie pentru 
achiziționarea a 50 de ghiozdane, 
rechizite și îmbrăcăminte nouă, 
care au fost dăruite unor elevi din 
familii nevoiașe. 

Prin Campania socială „Dăruiește 
celor nevoiași! Hai să facem împre-
ună o bucurie” am oferit și în anul 
2022 de Paști cadouri pentru per-
soane vârstnice. Am pregătit 50 de 
pachete pentru credincioși din paro-
hia noastră și 50 de pachete, precum 
și alimente, pentru persoanele din 
cadrul Centrului pentru vârstnici 
din Recea Cristur, județul Cluj.



Activități pentru copii

În anul 2022 au continuat programul Sâmbăta Poveștilor, cu scriitorul Florin Bi-
can. Parohia noastră a organizat în perioada 5-15 septembrie 2022 înscrieri pentru 
activități cu copii între 6 și 18 ani pentru anul școlar 2022-2023: Meditații la disci-
plinele - Limba și Literatura Română, Matematică, Limbi străine - germană, en-
gleză, franceză, neogreacă; Consiliere psihologică, precum și Ateliere de creativitate 
- grafică, pictură, desen, lucru manual, teatru, chitară.



Ediția a VII-a a școlii de vară organizată de către parohia noastră s-a des-
fășurat în perioada 1-5 august 2022. Activitățile au avut loc în incinta com-
plexului parohial, și într-o zi copii participanți, coordonați de către doamna 
profesoară Simona Moldovan, au vizitat grădina botanică din cadrul USAMV.



Activități culturale

Parohia noastră a fost partener al organizatorilor celei de-a 7-a 
ediții a Conferinței internaționale de studii românești (CISR 7), cu 
tema Literaturi transnaționale în transmisiune directă: Transilva-
nia (și alte provincii), organizate de Universitatea „Babeș-Bolyai” 
din Cluj-Napoca prin Centrul de cercetări în filologie modernă al 
Facultății de Litere. Abordând actualitatea studiilor românești pe 
harta lumii, manifestarea s-a înscris în liniile tradiției și excelenței, 
caracteristice pentru universitatea clujeană. După deschiderea 
evenimentului în data de 6 octombrie, începând cu ora 14:00, în 
Aula Magna a Universității Babeș-Bolyai, specialiști de renume 
din țară (București, Timișoara, Iași, Cluj) și din străinătate (Par-
is, Roma, Torino, Praga, Cracovia, Zagreb, Sofia) au fost oaspeții 
parohiei noastre, vizând  deplasarea accentului de pe studiul lim-
bii, literaturii și culturii române, pe utilitatea și problematizarea 
dimensiunilor civice pe care educația se sprijină,  ocazie de a cu-
noaște un episod esențial din istoria culturii românești clujene și 
un monument istoric de referință al vieții noastre spirituale.



Biserica noastră a pregătit și prezentat o planșă apar-
te expusă în cadrul expoziției outdoor „Arhiepiscopia 
Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clujului – sub cupola 
Centenarului (1921-2021). Biserică - Punți - Comuni-
tate”, ce a putut fi vizitată în perioada 1-30 octombrie 
2022, în mod gratuit, la „Tunelul Timpului” aflat pe 
Bulevardul Eroilor din Cluj-Napoca. Arhiepiscopia 
Clujului, cu binecuvântarea Înaltpreasfințitului Părinte 
Arhiepiscop și Mitropolit Andrei, a pregătit și organizat 
expoziția, în colaborare cu Institutul de Istorie „George 
Barițiu” al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca și cu 
Muzeul Național de Istorie a Transilvaniei, în contextul 
în care Eparhia Ortodoxă a Vadului, Feleacului și Clu-
jului a aniversat, de curând, un secol de la reînfiinţarea 
ei, respectiv 100 de ani de la instalarea întru Episcop a 
lui Nicolae Ivan la Biserica din Deal.



Hramul Bisericii

În data de 13 iunie am sărbătorit hramul bisericii noastre Sfânta Treime. 
Părintele conf. univ. dr. Marin Cotețiu a slujit și a rostit un cuvânt de învăță-
tura foarte apreciat, iar răspunsurile liturgice au fost date de Cvartetul coral 
mixt Synavlia din Cluj-Napoca, care a susținut și un emoționant și înălțător 
recital de pricesne. Cu aceasta ocazie, a avut loc și premierea de către parohie 
a șefilor de promoție (clasa a XII-a) de la școlile aflate pe teritoriul parohiei 
noastre, Alexia Zdrenghea de la Colegiul National George Coșbuc și Adelina 
Scânteie de la Liceul de Coregrafie și Arta Dramatica. Totodată, s-au acor-
dat diplome de apreciere pentru cadrele didactice implicate în programul 
after-school desfășurat la parohie în anul școlar 2021-2022.



Hramul Casei de oaspeți

Hramul Casei de oaspeți „Sfântul Proroc Ilie“ din cadrul parohiei noastre 
a fost sărbătorit în data de 20 iulie, când Biserica îl prăznuiește pe Sfântul Ilie, 
ocrotitorul Casei de oaspeți, proiect social prin care oferim găzduire gratu-
ită pentru bolnavi care vin la spitalele din municipiu. Sfântul Ilie a fost ales 
ca ocrotitor în memoria primului preot de la biserica noastră, părintele Ilie 
Fulea, trecut la cele veșnice în anul 1828 și înmormântat lângă biserică, în 
dreptul Sfântului Altar. 

Casa de oaspeți „Sfântul Ilie” a fost deschisă în urmă cu 3 ani, și până acum 
au fost cazate peste 550 de persoane din toată țara.

Mărturie beneficiar: „Atunci când ACASĂ se află la sute de kilometri dis-
tanță, e greu de crezut că mai există un loc căruia îi poate fi atribuit acest 
nume. Însă un astfel de loc există, aici, la Casa de oaspeți «Sfântul Ilie». Aici, 
«acasă», găsești multă dăruire, ospitalitate, căldura sufletească, confort, spe-
ranță, vorbe de încurajare pentru cei bolnavi“ (C. C., Brașov).



Concert de Crăciun

În data de 14 decembrie 
2022, corul Voci Transilvane a 
susținut un concert de colinde 
în biserica parohiei noastre, 
începând cu ora 17:30. 
Colindul  VOCILOR TRAN-
SILVANE a ajuns anul acesta 
la ediția XXVI și reprezintă o 
ofrandă muzicală de Crăciun 
oferită de către îndrăgitele 
voci ale interpreților coralei 
Casei de Cultură a Studenților 
Dumitru Fărcaș din Cluj-Na-
poca, dirijată de către Adri-
an-Nicolae Corojan.



Pentru completarea setului de obiecte liturgice, am re-
ușit achiziționarea unei Evanghelii din argint masiv.

Obiecte de cult



Media

De la începutul anului 2022, parohia noastră are propriul cont oficial 
de YouTube, la care vă invităm să ne urmăriți activitățile și să vă abonați: 
https://www.youtube.com/channel/UCu_SzpYtztQqCJNp0HGnT5w

Începând cu luna iulie a 
anului 2022, Foaia parohială 
Biserica din Deal apare într-un 
nou format, puțin mai mare și 
cu imagini, integral color. 



Momente din viața parohiei

Rusalii, premierea elevilor și parastasul pentru cei 
mutați la Domnul.



Înconjurarea bisericii în Vinerea Mare.

Slujitorii altarului împreună cu membri ai Consiliului Parohial.




