
 
Procesiunea „Spre Sfânta Treime” 

 
Minunată ideea pe care primarul Cătălin Cherecheş a avut-o ca Primăria, 

împreună cu Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi Sătmarului şi Catedrala 
Episcopală „Sfânta Treime” Baia Mare, ca parteneri, să organizeze, de sărbătoarea 
Pogorârii Sfântului Duh, Zilele Culturale ale Băii Mari, iar în cadrul acestora să fie 
organizate o suită de activităţi culturale şi religioase. Între activităţile de mare 
încărcătură spirituală se înscrie şi procesiunea „Spre Sfânta Treime”, la care 
participă toţi preoţii din Baia Mare, tinerii din organizaţiile şi şcolile teologice, 
precum şi credincioşii din parohii.  

Prima ediţie a procesiunii „Spre Sfânta Treime” a avut loc anul trecut, când 
reuşita şi ineditul acestei forme de activitate spirituală au constituit imboldul ca ea 
să fie continuată. Procesiunea este şi un prilej de sfinţire a oraşului, nu numai a 
traseului, deoarece spre locul de pornire, Piaţa Revoluţiei, vin preoţi şi credincioşi 
din tot municipiul.  

Şi anul acesta au luat parte, în ciuda căldurii foarte mari, mai multe mii de 
tineri şi vârstnici, au căror deplasare s-a întins pe distanţă de multe sute de metri. 
Pe tot traseul s-au cântat pricesne. În procesiune au fost aduse icoane ale 
Mântuitorului, Maicii Domnului şi de hram ale lăcaşurilor de cult, precum şi 
ripide. Traseul a cuprins Piaţa Revoluţiei, bdul Bucureşti şi bdul Unirii până la 
Catedrala „Sfânta Treime”. Este printre puţinele procesiuni din ţară de o asemenea 
amploare. 
 
Vecernia plecării genunchilor 
 

Vecernia din ziua de Rusalii nu se face în alte zile şi sărbători din an. 
Această vecernie, cu rugăciuni unice, oferă credincioşilor ocazia să se roage şi 
pentru sinucigaşi, care nu beneficiază de rugăciuni de iertare în alte zile din an. Şi 
pentru ei s-a rugat în genunchi întreaga Catedrală Episcopală plină de credincioşi 
până la refuz. Toţi participanţii la vecernie au plecat acasă cu sufletele parcă mai 
uşurate şi cu bucuria unor momente de rugăciune de mare profunzime şi trăire 
duhovnicească, aşa după cum s-a putut citi pe chipul lor.  
 
Material realizat de Andrei Fărcaş -  
jurnalist la ziarul Graiul Maramureşului  
 


