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Un eveniment care se petrece 
la câteva zeci de ani într-o 
Eparhie a avut loc duminică, 
24 iunie 2018, la Mănăstirea 
Scărişoara Nouă, când, în 
ziua hramului, Nașterea 
Sfântului Ioan Botezătorul, a 
fost hirotonit întru Arhiereu 
Părintele Timotei Bel, starețul 
acestui așezământ monahal 
şi exarhul mănăstirilor din 
Eparhie.  

Un eveniment de mari 
dimensiuni fizice  
şi duhovniceşti
Evenimentul a fost unul de dimen
siuni nebănuite, astfel că nu se știe 
când se va mai putea vedea atâta 
popor credincios la un loc, care a 
umplut la maximum, după cum se 
poate vedea şi pe imaginile filmate cu 
drona, nu numai curtea mănăstirii, 
foarte spaţioasă faţă de alte asemenea 
aşezăminte, ci şi împrejurimile ei, şi 
acestea de dimensiuni uriaşe. Trei 
parcări mari, de mii şi mii de maşini, 
au fost amenajate în zilele precedente 
praznicului, pe traseul spre mănăs

tire, dar nu au fost suficiente 
locurile, autobuzele cu pelerini fiind 
parcate în sat, iar mare parte din 
maşinile credincioşilor și prin afara 
locurilor de parcare, în pădure sau la 
marginea ei. În faţa acestei avalanşe 
de credincioşi,  poliţia şia îndeplinit 
elegant şi cooperant misiunea, 
pentru ca tihna credincişilor să nu fie 
tulburată. La fel şi jandarmeria a fost 
la datorie. Felicitări tuturor. 

Chemarea la Arhierie
Primul moment important al zilei 
a fost Mărturisirea de credinţă  a 
Părintelui ipopsifiu Timotei, care 

a răspuns întrebărilor Arhiereilor, 
conduşi de Înaltpreasfinţitul Părinte 
Arhiepiscop şi Mitropolit Andrei.
Al doilea moment, cel mai important, 
a fost al hirotoniei întru Arhiereu, 
prin punerea mâinilor de către 
Înaltpreasfinţitul Părinte Mitropolit 
Andrei şi rostirea rugăciunilor de 
hirotonire împreună cu ceilalţi 
Arhierei prezenţi în Altarul de Vară 
al Mănăstirii Scărişoara Nouă. 
Noul Arhiereu, Preasfințitul Pă
rinte Timotei Sătmăreanul, a 
primit însemnele slujirii Arhierești 
și a participat, pentru prima dată, 
ca Arhiereu, la săvârșirea Sfintei 
Liturghii în noua calitate, oficiind 

prima binecuvântare a credincioșilor 
în înalta demnitate de Arhiereu.  
A fost momentul culminant al acestei 
sărbători deosebite a Episcopiei Ma
ra mureşului şi Sătmarului, la care au 
asistat cei circa 15.000 de credincioşi 
veniţi pentru acest eveniment din 
toate protopopiatele Eparhiei, în 
frunte cu protoiereii şi preoţii din 
parohii, dar şi credincioși din alte 
părţi. 

Sfânta Liturghie 
Arhierească
Soborul de 13 Ierarhi, care au oficiat 
Sfânta Liturghie, a fost alcătuit din 
Înaltpreasfinţitul Părinte Andrei  
Arhiepiscopul Vadului, Feleacului 
şi Clujului şi Mitropolitul Clujului, 
Maramureşului şi Sălajului, delegat 

al Preafericitului Părinte Daniel, 
Patriarhul Bisericii Ortodoxe Româ
ne, Preasfințitul Părinte Sofronie 
 Episcopul Ortodox Român al 
Ora diei, Preasfinţitul Părinte Ius tin 
 Episcopul Maramureşului şi Săt
marului, Preasfinţitul Părinte Ni co
dim  Episcopul Severinului şi Stre
haei, Preasfinţitul Părinte Andrei 
 Episcopul Covasnei şi Harghitei, 
Preasfinţitul Părinte Petroniu  Epis
copul Sălajului, Preasfinţitul Părinte 
Gurie  Episcopul Devei şi Hune
doarei, Preasfinţitul Părinte Siluan 
 Episcopul Ortodox Român al Un
gariei, Preasfinţitul Părinte Timo
tei  Episcopul Ortodox Român al 
Spaniei şi Portugaliei, Preasfinţitul 
Părinte Ilarion Făgă ră şanul  Epis
copul Vicar al Arhie piscopiei Sibi
ului, Preasfinţitul Părinte Paisie 
Lugojanul  Episcopul Vicar al Arhi
episcopiei Timişoarei, Preasfinţitul 

Părinte Emilian Lovişteanul, Epis
copul Vicar al Arhiepiscopiei Ara
dului și Preasfinţitul Părinte Timo
tei Sătmăreanul, ArhiereuVicar 
al Episcopiei Maramureșului și 
Sătmarului, hirotonit în cadrul aces
tei Sfinte Liturghii, după trisaghion.

Hirotonirea întru Arhiereu  
a Părintelui Timotei Bel  
- evenimentul anului şi cadou de Centenar 
pentru credincioşii Maramureşului  
şi Sătmarului

2 3



În soborul preoților au slujit părinții 
din Permenanța Eparhială, cei opt 
protoierei, stareți de mănăstiri, 
preoți cadre didactice universitare 
din ClujNapoca și Baia Mare, 
preoți invitați. 
Răspunsurile la Sfânta Liturghie au 
fost date de Corala „Arhanghelii” a 
preoțimii din Epis copia Maramu
reșului și Sătmarului, dirijată de Pr. 
dr. Petrică Aurelian Covaciu.

Cuvântul de învățătură
După Sfânta Evanghelie, Înalt prea
sfințitul Părinte Mitropolit Andrei a 
rostit un cuvânt de învă țătură intitulat 
„Nașterea și educarea copiilor”.  
„Mare dar nașterea de prunci, a spus 
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei. Și 
mare misiune educarea pruncilor. 
Așa înțelegem din Sfânta Evanghelie 
a sărbătorii de astăzi.”  
„Sfântul Proclu, Patriarhul Cons
tan tinopolului, zicea, referitor la 
mama care naște un prunc, că ea 
construiește încă o catedrală Dom
nului nostru Iisus Hristos. E mare 
misiunea mamei care naște prunci. E 
mare misiunea părinților care nasc, 
cresc și educă copii”, a mai precizat 
Înaltpreasfințitul Părinte Andrei. 

Întronizarea 
Preasfințitului Părinte 
Arhiereu-Vicar Timotei
Solemnitatea întronizării a început 
cu citirea Actului Patriarhal de 
Confirmare, care a fost făcută de 
Preasfințitul Părinte Petroniu, 
Epis copul Sălajului, prin care se 
arată că noul Arhiereu Timotei 
Sătmăreanul întrunește condițiile 
canonice și juridice pentru a fi 
numit în funcția de ArhiereuVicar 

al Episcopiei Maramureșului și Săt
ma rului. După citirea acestuia, 
Înalt preasfințitul Părinte Mitropolit 
Andrei ia înmânat însemnele 
Arhierești: mantia, camilafca și cârja 
arhierească, după care la așezat în 
jilțul Arhieresc.  
Cuvântul Înaltpreasfințitului Părin
te Mitropolit Andrei la instalarea 
Preasfințitului Părinte Timotei Săt
mă reanul a fost intitulat „Episcopii 
sunt puși de Duhul Sfânt” și a 
pornit, în cuvântul său, de la Faptele 
Apostolilor 20, 27,  unde se face 
referire la îndemnul pe care Sfântul 
Apostol Pavel îl dă slujitorilor 
Bisericii. 
„Episcopul este icoana lui Hristos 
și trimisul lui Hristos”, a precizat 
Părintele Mitropolit, care a amintit 
despre patru virtuți pe care trebuie 
să le îndeplinească Episcopul: săi 
primească pe toți, să îi iubească pe 
toți, să se roage pentru toți și să le 
poarte sarcinile la toți. 
În cuvântul său, Preasfințitul Părinte 
Timotei a spus că trebuie să ne 
obișnuim tot mai mult cu tainele 
care ne înconjoară.   
„Iată, vin să fac voia Ta, Dumnezeule, 
și căruia îi cer și îi voi cere mereu... să 
îmi trimită putere să o pot îndeplini 
și să mă arăt vrednic de cinstea la 
care ma chemat”, a spus Preasfințitul 
Părinte Timotei.  

„Este un dar de Centenar pentru 
Sătmar, a afirmat Preasfințitul Pă
rinte Episcop Iustin, dar nu este 
numai pentru Sătmar, este pen
tru Episcopia Maramureșului și 
Sătmarului, este un dar pentru po
porul lui Dumnezeu, pentru cler, 
pentru monahi și pentru cre din
cioși...  Arhieria este o mare cruce. 
Nu poți să zici că este ușoară, orice 

vârstă ai avea... Secerișul este mult 
și este nevoie de lucrători ai lui 
Dumnezeu fideli și adevărați pentru 
ca ogorul lui Dumnezeu să fie lucrat 
și secerișul recoltat.” 

„Nau visat poate nici strămoșii 
noștri o astfel de zi de Centenar, aici 
la fruntaliile României, să se adune 
oameni cât poate întrun stadion. 
Sunteți aici mulți. Și credincioși. 
Și luminoși. Și frumoși. Nimeni 
na visat acest lucru, dar la gândit 
Dumnezeu și noi lam împlinit. 
Nu noi lam făcut. Noi am împlinit 
voia lui Dumnezeu”, a concluzionat 
Preasfințitul Părinte Iustin, Chi
riarhul. 

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin 
a mulțumit oficialităților centrale 
și locale din județul Satu Mare, 
în frunte cu prefectul, și celor din 

județul Maramureș, în frunte cu 
subprefectul Alexandru Cosma și 
primarul Cătălin Cherecheș al Băii 
Mari pentru prezență și sprijinul 
acordat în organizarea acestui epocal 
eveniment.   

Credincioșii
Acest mare eveniment a fost al 
credincioșilor. A fost evenimentul 
celor prezenți și celor neprezenți 
din binecuvântate pricini. A fost în 
folosul lor, al celor de pe teritoriul 
Episcopiei. Puterea de slujire arhie
rească și de păstorire în Eparhie sa 
dublat prin alegerea noului Arhiereu 
Timotei Bel. Protoiereii și preoții vor 
beneficia de o păstorire și îndrumare 
administrativă dublată. 
Iată de ce hirotonirea întru arhiereu, 
pe lângă ineditul momentului și 
raritatea lui, care celor prezenți le va 
oferi secvențe de povestit nepoților 
peste zeci de ani, a fost percepută de 
miile de credincioși prezenți și ca un 
act de sfințenie petrecut în favoarea 
lor, o sfințire care le aparține. Iar 
prezența noului Arhiereu în mijlocul 
credincioșilor va mări îndemnul de 
a merge înspre sfintele locașuri de 

închinare pentru al vedea pe noul 
Arhiereu slujind. 
Sa putut vedea și de data aceasta 
cum sute de preoți din toată Eparhia 
au venit împreună cu credincioșii 
lor. Unii au sosit în procesiuni 
tradiționale, cu prapori și cântări, 
precum cei din Oncești, care au 
fost cu preotul lor Ioan Tomoiagă 
și primarul Matei Godja, ori cei 
din corul bisericii din Botiza ori 
credincioșii din satul Horea, co
muna Sanislău. Ori atâtea și atâtea 
procesiuni.
Între credincioși sau aflat Octavian 
Petric, deputat, membru în Aduna
rea Națională Bisericească, deputatul 
Cherecheș Viorica, Cătălin Che
recheș, primarul Băii Mari, membru 
în Adunarea Națională Bisericească, 
solistul de muzică populară 
Gheorghe Turda, deputatul Ovidiu 
Silaghi, ing. Mircea Lețiu, fost 
membru în Adunarea Națională 
Bisericească, dar și generali și ofițeri 
superiori din cele două județe, Satu 
Mare și Maramureș, alături de mulți 
alți credincioși importanți pierduți 
în marea mulțime. 
Zeci de autocare au sosit la Mănăs
tire din parohiile Episcopiei. În 

Baia Mare, primarul Cătălin Che
recheș a pus la dispoziție zece 
autocare cu plecare de la Catedrala 
Episcopală „Sfânta Treime”, cărora 
li sau adăugat credincioși plecați 
pe cheltuială proprie cu microbuze 
sau autocare organizate de parohii. 
Marea majoritate a credincioșilor a 
călătorit pe cheltuială proprie.
Sărbătoarea de hirotonire a 
Preasfințitului Părinte Timotei Bel 
a fost una deosebită, prin prezența 
soborului de Arhierei și preoți, prin 
mulțimea de credincioși veniți din 
toate părțile, prin rugăciunile rostite 
cu acest prilej și prin înalta trăire 
duhovnicească ce plutea în aer. 
A fost un moment de referință în 
viața Episcopiei Maramureșului și 
Sătmarului, căreia, în șirul lung al 
Ierarhilor, i sa mai adăugat unul: 
Preasfințitul Părinte Timotei, Arhie
reuVicar.  

Andrei Fărcaș,
redactor la revista „Graiul Bisericii 

Noastre”

„Eu nu-i mai sunt Părinte de 
acum, îi sunt frate. E adevărat, 
fratele mai mare. Îi voi fi un 
frate adevărat și vom trage la 
același jug, cum am tras cu 
Înaltpreasfințitul Justinian, 
arătând icoana unei slujiri 
jertfelnice, nu a unei slujiri 
relaxate. Este nevoie de o slujire 
și de o strădanie ca să salvăm 
cât mai multe suflete pentru 
care se luptă și Dumnezeu, 
și slujitorii Lui, și îngerii lui 
Dumnezeu, dar se luptă și 
satana și slujitorii lui.” 

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin

„Părintele Arhiereu Timotei, 
Preasfințitul Timotei are 
experiență suficientă și vocație 
pentru jertfel nicie, nu pentru 
domnie și stăpânie. Noi nu 
suntem chemați la domnie 
și la stăpânie, ci la slujire și 
jertfelnicie. Și așa vom face, și 
așa vom lucra în continuare”.

Preasfințitul Părinte Episcop Iustin
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Resfinţirea picturii 

Primul eveniment al zilei, 
la care au asistat cele câ
teva mii de credincioşi 
ve niţi pentru închinare 

la sfânta mănăstire, a fost 
resfinţirea picturii bisericii de la 
primul nivel, în urma unor lucrări 
de restaurare iconografică făcută 
pentru înlătu rarea distrugerilor 
produse de timp ale unor icoane 
murale.

Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie Arhierească 
Sfânta Liturghie Arhierească sa 
des făşurat în Altarul de Vară al Mă
năstirii, în prezenţa mai multor 
ofi cialităţi şi a câtorva mii de cre
dincioşi. 
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin 
şi Preasfinţitul ArhiereuVicar Ti
mo tei Sătmăreanul au slujit în frun
tea unui sobor de peste 40 de preoţi 
şi diaconi, din care au făcut parte 
Arhim. dr. Casian Filip, eclesiarhul 
Catedralei Episcopale „Sfânta 
Trei me” din Baia Mare, Arhim. 
dr. Ioachim Tomoiagă, consilier 
epar hial socialfilantropic şi misio
nar, Arhim. Teofil Pop, stareţul 
Mănăstirii Moisei, Arhim. dr. 
Paisie Cinar, duhovnicul Mănăstirii 
Bârsana, Arhim. Ghelasie Maxim, 
economul Mănăstirii Rohia, Pr. 
Vasile Aurel Pop, protopopul de 
Sighet, Pr. Mihai Chira, protopopul 
de Vişeu, Protos. Agaton Oprişan, 
starețul Mănăstirii Petrova, Protos. 
Sofronie Perţa, stareţul Mănăstirii 
Dragomireşti, Pr. Gheorghe Urda, 

paroh în Bârsana, cel care a reînviat 
Mănăstirea Bârsana, Pr. Vasile 
Cornel Dunca, paroh în Bârsana  
Valea Muntelui, şi mulţi alţi preoţi 
din parohii vecine, din protopopiat şi 
din alte protopopiate. Răspunsurile 
la Sfânta Liturghie Arhierească au 
fost date de Corul „Arhanghelii” 
al preoţimii din Episcopia Mara
mureşului şi Sătmarului, dirijaţi de 
Pr. dr. Petrică Aurelian Covaciu. La 
chinonic a cântat şi Paula Coteţ, 
elevă la Liceul de Arte din Baia 
Mare. În rândul credincioşilor au 
fost prezenți deputatul dr. Che
re cheş Viorica, subprefectul Ale
xandru Cosma, Gabriel Zetea  
preşedintele Consiliului Judeţean, 
Cătălin Cherecheş, primarul 
municipiului Baia Mare, membru 
în Adunarea Naţională Bisericească, 
General (r) Ioan Pop  Rapidul, 
Ioan Doru Dăncuş  vicepreşedinte 
al Consiliului Judeţean, Teodor 
Ştefanca  primarul comunei Bâr
sana, arhitectul dr. Dorel Cordoş, 
cel care a proiectat întreg complexul 
monahal Bârsana, cu atâta pricepere 
încât a devenit una din emblemele 
monahismului românesc, prin 
arhitectura ei, ing. Mircea Leţiu, 
fost membru în Adunarea Naţională 

Bisericească, Matei Godja  primarul 
comunei Onceşti, alţi primari, con
silieri judeţeni şi comunali, oameni 
de artă şi cultură.

Cuvântul de învăţătură 
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin 
a rostit un cuprinzător şi lămuritor 
cuvânt de învăţătură, pornind de 
la Evanghelia sărbătorii „Soborul 
Sfinţilor 12 Apostoli”, completată 
cu inspirata alegere a hramului de 
către vrednicul de pomenire Înalt
preasfinţitul Arhiepiscop Justinian. 
Lupta dârză pe care maramureşenii 
au duso în veacurile de mare restrişte, 
când duşmanii Ortodoxiei încercau 
interzicerea ei prin mijloace din cele 
mai dure, a sintetizato Preasfin
ţitul Părinte Episcop Ius tin în câteva 

cuvinte esenţiale: „Navem voie să 
stăm în genunchi decât înaintea lui 
Dumnezeu şi a icoanelor. Că unii 
ne doresc înge nuncheaţi, asta e altă 
problemă, dar, dacă avem putere şi tărie 
şi dem nitate, nu ne pot îngenunchea, 
pentru că noi îngenunchem înaintea 
lui Dumnezeu, Care este Împăratul 
Cerului şi al Pământului şi Stăpânul, 
Domnul şi Mântuitorul şi Salvatorul 
nostru”.

Preasfinţitul Părinte 
Episcop Iustin - 
„Cetăţean de Onoare  
al Judeţului” 
Ca urmare a întregii activităţi pas
toralmisionare, edilitargospo dă
reşti și socialfilantropice, Con

Sâmbătă, 30 iunie 2018, 
Preasfinţitul Părinte Iustin, 
Episcopul Maramureşului şi 
Sătmarului, şi Preasfinţitul 
Părinte Timotei Sătmăreanul, 
Arhiereu-Vicar, au oficiat, în 
fruntea unui sobor de preoți, 
Sfânta Liturghie Arhierească 
la Mănăstirea Bârsana, stareță 
Maica Stavroforă Filofteia 
Oltean, cu ocazia hramului şi 
împlinirea a 25 de ani de la 
reînvierea Mănăstirii.
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Hramul Mănăstirii Bârsana, 
la 25 de ani de la reînviere  
- Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin - 
Cetăţean de Onoare al judeţului 

„N-avem voie să stăm în 
genunchi decât înaintea lui 

Dumnezeu şi a icoanelor. Că unii 
ne doresc înge nuncheaţi, asta e 

altă problemă, dar, dacă avem 
putere şi tărie şi dem nitate, nu 
ne pot îngenunchea, pentru că 
noi îngenunchem înaintea lui 

Dumnezeu, Care este Împăratul 
Cerului şi al Pământului şi 

Stăpânul, Domnul şi Mântuitorul 
şi Salvatorul nostru”.

„Astăzi, în societatea în care trăim, divizată de ură, sunt puține 
personalități care se pot ridica la nivelul înaintașilor noștri. Însă, o 
astfel de personalitate este Preasfinția Sa, Episcopul Maramureșului 
și Sătmarului, Iustin Hodea. Și din acest motiv, Consiliul Județean 
Maramureș îi conferă titlul de Cetățean de Onoare pentru că, 
duminică de duminică, însuflețește miile de maramureșeni care 
participă la slujbe și care ascultă cuvintele sale de învățătură”.

Gabriel Zetea, președintele Consiliului Județean Maramureș
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siliul Ju  de ţean Maramureş a hotărât, 
întro ședință din luna mai 2018, ca 
Preasfinţitului Părinte Episcop Iustin 
săi fie conferit titlul de „Cetăţean 
de Onoare al Judeţului”. Înmânarea 
a avut loc cu ocazia hra mului 
Mănăstirii Bârsana.
Titlul se acordă celor mai merituoşi 
cetăţeni ai judeţului, în fruntea 
acestora situânduse Preasfinţitul 
Părinte Episcop Iustin. Preasfinţitul 
Pă rinte Episcop Iustin a dăruit preşe
dintelui Gabriel Zetea al Consiliului 
Judeţean o icoană cu Soborul Sfin
ţilor 12 Apostoli.

Distincţii acordate  
la 25 de ani de la 
reînvierea Mănăstirii 
Bârsana 
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin 
a înmânat maicii stareţe Stavrofora 
Filofteia Oltean a plachetă aniversară 
care reprezintă biserica mănăstirii 
şi un text prin care se recunosc 
meritele în ridicarea celui mai vizitat 
aşezământ monahal din Episcopia 
Maramureşului şi Sătmarului. 

„Crucea Voievodală Maramureșeană”, 
cea mai înaltă distincţie a Episcopiei, 
a fost acordată preotului Gheorghe 
Urda, paroh în Bârsana, „în semn 
de înaltă apreciere și prețuire pentru 
activitatea pastoralmisionară, edi
litargospodărească și socialfilan tro
pică desfășurată în cei 44 de ani de 
slujire preoțească, pentru contribuția 
adusă la reînvierea și ctitorirea 
Mănăstirii Bârsana din Protopopiatul 
Sighet”. Preotul Urda a ridicat 
biserica mănăstirii până la coif, care 

are acum 65 de metri, biserica fiind 
prima clădire construită aici, lucrarea 
fiind continuată de maica stareţă. 

Au mai primit „Crucea Voievodală 
Maramureşeană” Petru Boris şi 
echipa sa de meşteri populari, Gheor
ghe Dohotar cu echipa, iar „Cru cea 
Sfântul Ierarh Iosif Măr tu  risitorul” a 
fost înmânată ches to rului de poliție 
Liviu Bute, şe ful Inspectoratului 
Teritorial al Poliţiei de Frontieră 
Sighetu Mar maţiei, şi primarului 
Teodor Ştefanca. 

Diplome de vrednicie au fost 
acordate arhitectului Dorel Cordoş, 
binefăcătorilor Ioan Bârsan şi Ioan 
Ştiopei. Celor care au primit dis
tincţii li sa oferit şi câte o plachetă 

aniversară, care atestă cei 25 de ani de 
la reînvierea mănăstirii, precum şi o 
broşură ilustrată, cu un text întocmit 
de Preasfinţitul Părinte Episcop 
Iustin. Au mai primit placheta ani
versară toţi oaspeţii de seamă care au 
fost prezenţi la hram. În încheiere, 
Preasfinţitul Părinte Episcop Ius
tin a prezentat credincioşilor pe 
Preasfinţitul Timotei Sătmăreanul, 
noul ArhiereuVicar al Episcopiei 
Mara mureşului şi Sătmarului.

În ultima lună, reprezentanții Epis
copiei au analizat unde ar fi locul cel 
mai potrivit pen tru ai fi înmânată 
această dis tincție și au optat 
pentru Bârsana, aici fiind tărâmul 
voievozilor Mara mu reșului. Șeful 
administrației jude țene a început 
prin ai mulțumi Preasfințitului 
Părinte că a acceptat ca momentul 
solemn de înmânare a titlului de 
Cetățean de Onoare să se desfășoare 
în Casa Domnului, la Bârsana, în 
Maramureșul Voievodal și nu întro 
instituție laică din Baia Mare.

„Vreau să mulțumesc consilierilor 
județeni pentru votul în unanimitate 
pe care lau dat pentru acest titlu de 
Cetățean de Onoare al județului 
Maramureș, la propunerea grupului 
de inițiativă format din președintele 

Consiliului Județean, profesorul 
Teo dor Ardelean, directorul Bi
blio tecii Județene ”Petre Dulfu” 
din Baia Mare, reprezentanții Ga
zetei de Maramureș și reprezen tan
ții Episcopiei Orto doxe a Mara
mureșului și Sătmarului. Consiliul 
Județean Maramureș a aniversat, 
anul trecut, 25 de ani de existență, 
la fel ca Mănăstirea Bârsana, care a 
aniversat, în acest an, 25 de ani de 
existență. Și cu această ocazie, am 
oferit și noi maicii starețe Filofteia 
un coș cu flori albe, care înseamnă 
puritate ca sufletul acestei mănăstiri 
temerare. 
Județul Maramureș aniversează, în 
acest an, 50 de ani de la înființarea 
sa în actuala formă administrativă, 
când țările din sudul județului sau 
unit cu Maramureșul Voievodal. 

Și tot în acest an, aniversăm cu toții 
100 de ani de la Marea Unire, unirea 
Transilvaniei cu România, unde 
Maramureșul a fost în prima linie 
a acelei bătălii, prin personalitățile 
sale de excepție: George Pop de 
Băsești, Ilie Lazăr, Vasile Lucaciu, 
Ioan Mihaly de Apșa, personalități 
care au avut ca ideal unitatea și 
care au pus unitatea mai presus de 
propria lor siguranță. Astăzi, în 
societatea în care trăim, divizată de 
ură, sunt puține personalități care 
se pot ridica la nivelul înaintașilor 
noștri. Însă, o astfel de personalitate 
este Preasfinția Sa, Episcopul 
Maramureșului și Sătmarului, Iustin 
Hodea. Și din acest motiv, Consiliul 
Județean Maramureș îi conferă titlul 
de Cetățean de Onoare pentru că, 
duminică de duminică, însuflețește 
miile de maramureșeni care participă 
la slujbe și care ascultă cuvintele sale 
de învățătură. Diploma consfințește 
acordarea titlului de Cetățean de 
Onoare al județului Maramureș, iar 
placheta este cea care, peste ani, va 
rămâne mărturie a acestui moment 
istoric. Placheta a fost acordată 
Preasfințitului Părinte dr. Iustin 
Ho dea, Episcopul ortodox român 
al Maramureșului și Sătmarului, un 
ierarh jertfelnic și un om providențial 
al timpului, devotat și dăruit total în 
slujirea bisericii ortodoxe strămoșești 
și a neamului românesc, pentru pro
movarea culturii și a valorilor spi
rituale locale, pentru contribuția 
importantă la păstrarea tradițiilor 
acestui ținut și pentru inegalabila 
misiune de apărare a identității ro
mânești, culturale și religioase”, a 
declarat președintele Consiliului Ju
dețean Maramureș, Gabriel Zetea. 

Președintele Consiliului Județean Maramureș, Gabriel Zetea, i-a 
înmânat Preasfințitului Părinte Iustin, episcop al Maramureșului 
și Sătmarului, placheta și diploma care atestă titlul de Cetățean 
de Onoare al Maramureșului, distincție care i-a fost acordată prin 
votul consilierilor județeni, în cadrul ședinței ordinare din luna 
mai 2018. 
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Slujba de târnosire 

Oficiată după toată rân
duiala Bise ri cii Orto
doxe, sluj ba de târnosire 
a respectat cu stricteţe 

toate etapele canonice. Astfel, a fost 
pregătită Sfânta Masă pentru sfinţire, 
prin aşezarea Sfintelor Moaşte de 
Sfinţi Mucenici şi a Documentului 
de Sfinţire în piciorul Sfintei Mese, 
puse în mediu de nisip uscat, ca să se 
păstreze nealterate mult timp. Apoi 
sau pecetluit cu ceară topită, peste 
care a fost inscripţionată monograma 
Mântuitorului Iisus Hristos şi literele 
greceşti Alfa şi Omega, adică începu
tul şi sfârşitul. 
A urmat spălarea Sfintei Mese cu 
săpun şi apă de trandafiri, ştergerea 
ei până la uscare, după care au fost 
aşezate icoanele celor patru Sfinţi 
Evanghelişti: Matei, Ioan, Luca şi 
Marcu, gravaţi în marmură, ca să 
dăinuie cât marmura, peste care sa 
turnat ceară topită. Sfânta Masă a 
fost înveșmântată cu cele trei rânduri 
de acoperăminte. Pe urmă au fost 
așezați, cu multă smerenie şi pioșenie, 
Sfântul Antimis, Sfânta Evanghelie, 
Chivotul, o sfântă cruce de binecu
vântare şi candela care trebuie să ardă 
permanent. 

Un amănunt semnificativ este faptul 
că Preasfinţitul Părinte Timotei 
Sătmăreanul, ctitor şi stareț al 
Mănăstirii Scărişoara Nouă, cu 
hramul „Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul”, a făcut prima sa 
târnosire din viaţă, în calitate de 
Arhiereu, la o biserică ce are tot 
hramul „Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul”, lucru care nu este deloc 
întâmplător. Biserica a fost unsă cu 
Sfântul şi Marele Mir în exterior, 
pictura din interior, icoanele de 
pe catapeteasmă, Sfântul Altar şi 
proscomidiarul. Sau rostit în ge
nunchi rugăciunile de sfinţire, cu 
lumânări aprinse în mâini, invocând 

Duhul Sfânt şi pe Dumnezeu Tatăl 
să sfinţească şi această biserică a 
enoriaşilor din Hideaga, cum a 
sfinţit toate lăcaşurile sfinte de pe 
pământ.

Sfânta şi Dumnezeiasca 
Liturghie 
Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin 
şi Preasfinţitul Părinte Timotei Săt
măreanul au oficiat Sfânta Litur
ghie în fruntea unui sobor de peste 
30 de preoţi şi diaconi, din care 
au făcut parte Arhim. dr. Casian 
Filip, eclesiarhul Catedralei „Sfânta 
Treime” din Baia Mare, Pr. Virgil 

Jicărean, consilier eparhial pentru 
patrimoniu şi pictură sacră, pictor 
bisericesc, care a finalizat pictura la 
această biserică, Pr. Fabian Coro
ian, protopopul de Baia Mare, Pr. 
Ciprian Coza, secretarul proto po
pesc din Şomcuta Mare, preotul 
paroh Cosmin Vasile Pop, preoţi 
din parohiile învecinate şi din 
protopopiatele Baia Mare şi Chioar. 
Răspunsurile la Sfânta Liturghie au 
fost date de Grupul Coral de Muzică 
Bizantină „Theologos” al Episcopiei 
Maramureşului şi Sătmarului, di
rijat de Arhid. prof. drd. Adrian 
Dobreanu. 

Câteva mii de credincioşi au venit 
la biserica din Hideaga pentru a se 
închina în ziua târnosirii ei, între 
aceştia zărindui pe fostul deputat 
Nicolae Bud, un binefăcător al zonei, 
dr. Ioana Mailatescu, medic, locuitor 
al satului, conf. univ. dr. Florian 
Roatiş, vicepreşedinte al Fundaţiei 
„N. Steinhardt” şi îngrijitorul câ
torva volume din opera omnia 
N. Steinhardt. La loc de cinste în 
rândul credincioşilor a fost primarul 
localităţii, Bujorel Mureşan, care la 
întâmpinat pe Preasfinţitul Părinte 

Episcop Iustin şi pe Preasfinţitul 
Părinte ArhiereuVicar Timotei 
Săt mă reanul. Aceasta a fost prima 
Sfântă Liuturghie oficiată de doi 
Ierarhi în această parohie.  

Cuvântul de învăţătură 
În cuvântul prin care sa adresat 
credincioşilor, Preasfinţitul Părinte 
Episcop Iustin a explicat conţinutul 
pericopei evanghelice a duminicii, 
a vindecării celor doi demonizaţi 
din ţinutul Gadarei, după care a 
concluzionat ferm: 
„Trebuie să aducem în viaţa noastră 
numele lui Hristos, săL mărturisim, 
săL urmăm şi săL iubim. Şi noi o 
facem. În toate familiile creştine, în 
toată ţara românească  România 
creştină  Dumnezeu este iubit şi 
mărturisit de 99% dintre români. 
Este mărturisit, urmat şi iubit. 
Hristos, Fiul lui Dumnezeu, Maica 
Domnului şi toţi Sfinţii. Şi aceasta 
este salvarea noastră.” 

Distincţii 
Preotul Cosmin Vasile Pop, care are 
15 ani de preoţie, a fost hirotesit sta

vrofor în semn de înaltă apreciere 
și prețuire pentru activitatea pasto
ralmisionară, edilitargospodă reas
că și socialfilantropică și pen tru 
contribuția adusă la înnoirea și îm
po dobirea Bisericii cu hra mul „Naș
terea Sfântului Ioan Boteză to rul” 
din Parohia Hideaga, Proto popiatul 
Baia Mare, iar primepitropul 
Ioan Verzeş, Consiliul Parohial şi 
Comitetul de Femei au primit di
plome de vrednicie. 
Primarul Bujorel Mureşan a primit 
Grama Episcopală, în semn de 
înaltă apreciere și prețuire pentru 
contribuția adusă la înnoirea și 
împodobirea Bisericii cu hra mul 
„Nașterea Sfântului Ioan Boteză
torul” din Parohia Hideaga. 
Preotul paroh Cosmin Vasile Pop 
a înmânat Preasfinţitului Părinte 
Episcop Iustin o icoană cu Naşterea 
Sfântului Ioan Botezătorul, iar Prea
sfinţitului Părinte Timotei Sătmă  
reanul o icoană a Maicii Domnului 
„Dulcea Sărutare”. Biserica din 
Hideaga a fost zidită între anii 
19291935. A fost târnosită în 
anul 1957 de Episcopul Valerian 
Zaharia al Oradiei. Din anul 2009 
până în anul 2015, sau executat 
următoarele lucrări: subzidiri pentru 
consolidarea clădirii, instalaţie elec
trică nouă, ferestre cu tâmplărie 
de aluminiu şi geamuri termopan, 
înlocuirea uşilor şi pictarea bolții din 
Sfântul Altar, renovarea exteriorului, 
refacerea pereţilor interiori, turnarea 
de şape autonivelante şi pictarea 
integrală în tehnica tempera acrilic, 
catapeteasmă nouă, pardoseală din 
gresie, refacerea Sfântului Altar şi a 
Sfintei Mese, mobilier şi candelabre 
noi. Actualul preot paroh a venit în 
Hideaga în anul 2014.

A fost târnosită  
Biserica Parohiei Hideaga
Duminică, 1 iulie 2018, cu începere de la ora 9.00, Preasfinţitul Părinte Iustin, Episcopul Maramureşului 
şi Sătmarului, împreună cu Preasfinţitul Timotei Sătmăreanul, Arhiereu-Vicar al Episcopiei, a oficiat 
slujba de târnosire a Bisericii cu hramul „Naşterea Sfântului Ioan Botezătorul” din Parohia Hideaga, 
Protopopiatul Baia Mare, după care s-a săvârșit Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie.
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Luni, 2 iulie 2018, când Bise
rica Ortodoxă Română îl 
cinsteşte pe Sfântul Şte
fan cel Mare, din încre

dinţarea Preasfinţitului Părinte Ius
tin, Episcopul Maramureşului şi 
Săt marului, Preasfinţitul Părinte 
Timotei Sătmăreanul, Arhiereu
Vicar al Episcopiei Maramureşului şi 
Sătmarului, a oficiat, de la ora 10.00,  
Sfânta şi Dumnezeiasca Liturghie 
Arhierească la biserica din incinta 
Inspectoratului Teritorial al Poliţiei 
de Frontieră Sighetu Marmaţiei, cu 
prilejul hramului. Aceasta este prima 
Sfântă Liturghie Arhierească pe care 
Preasfinţitul Timotei Sătmăreanul nu 
o oficiază în sobor de ierarhi. 

Un sobor important de preoţi a slujit 
la această sărbătoare, din care au făcut 
parte: Arhim. Ioachim Tomoiagă, 
consilier eparhial al Sectorului social 
filantropic și misionar, Pr. Vasile 
Aurel Pop, protopopul Sighetului, 
Pr. Felix Iulian Radu din București  
șeful Secției de Asistență Religioasă 
a Ministerului Afacerilor Interne, 

Pr. Radu Procopie Cotuțiu din 
ClujNapoca, de la Inspectoratul 
de Jandarmi Județean Cluj, Protos. 
Agaton Oprișan  starețul Mănăstirii 
„Izvorul Tămăduirii” din Petrova, 
Pr. Daniel Achim din Baia Mare, 
de la Inspectoratul de Jandarmi 
Maramureș, Pr. Vasile Grigor  
slujitor la biserica Inspectoratului 
Teritorial al Poliției de Frontieră 
din Sighetu Marmației, preoți din 
municipiul Sighetu Marmației și alte 
parohii din mediul rural.
Răspunsurile la Sfânta Liturghie au 
fost date de Grupul Psaltic „Theo
logos” al Episcopiei Maramureșului 
și Sătmarului, condus de Arhid. 
prof. drd. Adrian Dobreanu.
La hram au participat reprezentanți 
ai autorităților publice locale  și 
judeţene, lucrători din cadrul 
inspectoratului teritorial, precum şi 
mulți credincioși.

Cuvântul de învăţătură a fost rostit 
de Preasfinţitul Părinte Arhiereu
Vicar Timotei Sătmăreanul, în 
care sa referit la viaţa şi activitatea 
sfântului Ștefan cel Mare, la luptele 
pe care lea dus pentru stoparea 
invaziei musulmanilor spre Europa, 
apărând creștinismul european, la 
cele peste 40 de biserici pe care lea 

construit după câştigarea fiecărei 
bătălii, dar și după cele, nu multe, 
pierdute. 

Anul acesta, se împlinește un dece
niu de la punerea pietrei de temelie 
de către Preasfințitul Părinte Ius tin, 
Episcopul  Maramureșului și Săt
marului.
Biserica maramureșeană din lemn 
sa  construit în incinta Inspec
to ratului Teritorial al Poliției de 
Frontieră Sighetu Marmației, între 
anii 2008 și 2009. A fost așezată sub 
ocrotirea Sfântului Voievod Ștefan 
cel Mare, care este  și ocrotitorul 
Poliției de Frontieră din România.

Hramul bisericii  
poliţiştilor de frontieră Sighet
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Protopopiatul Baia Mare 
are în componența sa toate 
pa rohiile din municipiul 
Baia Mare, la care se adau

gă alte 40 de parohii rurale din îm
prejurimi. În ultimii ani, în cadrul 
Protopopiatului, sa înființat o 

Asociație pentru Tineri, care are 
rolul de ai aduna pe tineri la diferite 
activități pentru promovarea binelui, 
frumosului și moralei creștine. 
Pe lângă Asociația ATOP BM, în 
cadrul Protopopiatului Baia Mare, 
sa înființat și un sector pentru 
activitățile cu tinerii. Atât asociația, 
cât și acest sector sunt coordonate 
de responsabilul de catehizare, 
preot Bogdan Ciocotișan, iar prin 
bunăvoința părintelui protopop 
Fabian Coroian, sectorul de tineret 
a primit un birou în clădirea proto
popiatului pentru o bună desfășurare 
a activităților. Anul acesta, fiind 
Anul Centenar, sectorul de tineret al 
Protopopiatului Baia Mare a început 
o serie de activități dedicate Marii 

Uniri. În Postul Mare, Asociația 
ATOP BM a organizat întâlniri 
cu tinerii în parohiile băimărene. 
Parohiile implicate au fost: Nașterea 
Domnului, Sf. Arh. Mihail și Gavriil, 
Soborul celor 12 Apostoli și Parohia 
Cuv. Parascheva. 

Genericul sub care sau desfășurat 
aceste întâlniri a fost: ”Tinerii 
împreună pentru păstrarea unității 
de neam și credință”. La aceste 
întâlniri au fost prezenți preotul 
Bogdan Ciocotișan, Raluca Aim, 
vicepreședinte ATOP BM, preotul 
Andrei Gavriș, secretar ATOP BM,  
care leau vorbit tinerilor despre  
activitățile asociației, abordând și 
teme istorice legate de Centenar. 

Tabăra, devenită deja tradiție, „Ti
ne rețe, misiune și comuniune” se 
va desfășura și anul acesta la Mănăs
tirea Chiuzbaia, Protopo pia tul 
Baia Mare, în perioada 911 iulie. 
Organizatorii taberei sunt preoții 
Bogdan Ciocotișan, preot cons. 
Adrian Mihali, preot insp,. Andrei 
Pop. Tinerii participanți sunt în 
număr de 40 și provin din parohiile 
Dumbrăvița, Tăuții de Sus și Sf. 
Arhangheli Mihail și Gavriil Baia 
Mare. Pentru o bună desfășurare 
a taberei, sa constituit și o echipă 
de voluntari, în frunte cu psiholog 
Monica Puha, profesor Paul Blejan, 
Cătălin Armaș și Raluca Aim. 
Parohiile Tăuții de Sus, Sf. 
Arhangheli Mihail și Gavriil Baia 
Mare, precum și Parohia Dumbrăvița 
desfășoară în cursul anului și alte 
multe activități dedicate copiilor și 
tinerilor.  

În perioada de 
sfârșit a anului, 
se vor desfășura 
întâlnirile 
tinerilor după cum urmează:

Întâlnirea tinerilor ortodocși din 
mi tropolia noastră a Clujului, Ma
ra mu reșului și Sălajului, care va 
avea loc în intervalul 1718 august 
în municipiul Zalău, Epis copia 
Sălajului. Întâlnirea inter națională a 
tinerilor va avea loc în perioada 69 
septembrie, la Sibiu, în Mitropolia 
Ardealului. La aceste întâlniri vor 
participa și tineri din parohiile 
protopopiatului Baia Mare, alături 
de alți tineri din țară și străinătate. 

În apropierea datei de 1 decembrie, 
Asociația ATOP BM va organiza 
o vizită în Cetatea Marii Uniri, la 
Alba Iulia, pentru a marca cei 100 
de ani de la Marea Unire.

Conducerea sectorului de tineret a 
Protopopiatului Baia Mare aduce 
mulțumiri deosebite PS Episcop 
Iustin al Maramureșului și Sătmarului 
pentru grija părintească și susținerea 
neîncetată a activităților cu tinerii atât 
din Protopopiatului Baia Mare, cât 
și din întreaga Episcopie, Părintelui 
protopop Fabian Coroian pentru în  
treaga susținere pe care o arată fa ță 
de preoții protopopiatului Baia Mare, 
precum și tuturor preoților pa rohi 
din Protopopiatul Baia Mare. Con
ducătorul acestui sector de tine ret, 
preotul Bogdan Ciocotișan, doreș  te 
să intensifice, alături de frații preoți, 
munca cu tinerii, încurajândui să or
ganizeze ore de catehizare sau orice alt 
program care iar putea ajuta pe tineri 
în dezvoltarea lor duhovnicească. 

Activităţi cu tinerii  
în Protopopiatul Baia Mare

Preotul Bogdan Ciocotișan,  
responsabil de catehizare și președinte ATOP BM 

Nr. 
crt.

Parohia Denumire tabără Perioada Coordonator Locație

1. Buna Vestire 
Baia Mare

Bucuriile micului 
creștin

7-11 iunie Pr. Codrea Florin Șumcuiuș, 
jud. Bihor

2. Dumbrăvița Fisculaș, vatră de 
cultură și credință

2-6 iulie Pr. Ciocotișan 
Bogdan

Dumbrăvița

3. ATOP-BM Tinerețe, Misiune și 
Comuniune

9-11 iulie Pr. Ciocotișan 
Bogdan

Mănăstirea 
Chiuzbaia

4. Handal Sf. Ier. Iosif 
Mărturisitorul

22-28  iulie Pr. Costin Vasile Handal

5. Rus ,,Lăsați copiii să 
vină la Mine”

16-19 august Pr.Tarța Vasile Rus

6. Groși Sufletul copilului 
în imagini și culori

7-10 august Pr. Pop Claudiu Groși

7. Nașterea 
Domnului 
Baia Mare

Icoana din sufletul 
copilului

2-6 august Pr. Augustin Vasile Baia Mare

8. Chechiș Uniți în cuget și 
simțiri

20-23 august Pr. Marc Vasile Izvoare

9. Sf. Ier. Iosif 
Mărturisitorul 
Baia Mare

Pe urmele 
înaintașilor Marii 
Uniri

1-6 septembrie Pr. Fodoruț Vasile Mănăstirea 
Budești

10. Baia-Sprie I Tabără de pictură 
Sfinții Ardeleni

5-9 septembrie Pr. Pop Jean Baia-Sprie

Odată cu 
venirea verii, 
Asociația 
tinerilor ATOP 
BM vine în 
întâmpinarea 
tinerilor din 
parohiile 
protopopiatului 
Baia Mare 
cu o serie de 
programe 
recreative și 
duhovnicești: 
tabere, 
pelerinaje, școli 
de vară, ateliere 
de lucru etc. 
După cum 
urmează: 

14 15



În sobor sau aflat preoţii 
militari Daniel Achim, 
Gabriel Vasile Băban şi 
Alexandru Nuszer. După 

binecuvântare şi stropire cu apă 
sfinţită, Preasfinţitul Părinte Epis
cop Iustin sa închinat în faţa 
drapelului, la sărutat şi la înmânat 
prefectului Vasile Moldovan, care 
la transmis apoi militarilor, ce au 
avut misiunea de al transporta în 
Piaţa Tricolorului din Baia Mare 
pentru a fi înălţat pe catarg. 
Ceremonia înălţării pe catarg a 
avut loc de la ora 10.00. 

Preasfinţitul Părinte Episcop Iustin  
a binecuvântat Drapelul Naţional

Marți, 26 iunie 
2018, de la ora 

9.00, Preasfințitul Părinte 
Iustin, Episcopul Maramureșului 

și Sătmarului, a oficiat, în Catedrala 
Episcopală „Sfânta Treime” din Baia Mare, slujba de 
binecuvântare a Drapelului Național. Evenimentul 

sfinţirii a fost ocazionat de Ziua Drapelului Naţional. 

Au luat cuvântul prefectul Vasile 
Moldovan, care a citit mesajul ministrului 
de interne Carmen Dan, Aurica Todoran, 
secretarul judeţului, care a transmis mesajul 
preşedintelui 
Gabriel Zetea 
al Consiliului 
Judeţean, şi 
primarul Cătălin 
Cherecheş  
al Băii Mari. 

În faţa catargului, Preasfinţitul Părinte 
Episcop Iustin a binecuvântat din 
nou Drapelul Naţional, sa închinat 
în faţa lui, lucru pe care lau făcut 
şi celelalte oficialităţi care au luat 
cuvântul. Apoi, în sunetele Imnului 
Naţional, Tricolorul României a fost 
înălţat pe catargul din faţa Palatului 
Administrativ, care poartă numele de 
Piaţa Tricolorului.


