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Acest metanier a revenit 
popular printre credincioși 
datorită Sfântului Serafim de 
Sarov.

Lestovka are origini pre
creștine, fiind folosit în Le
vant. A fost adoptat de către 
primii creștini din Palestina. 

În decursul istoriei Bisericii Orto
doxe, acest metanier a fost îmbogățit 
de către Biserica Ortodoxă Rusă. El 
se reprezintă a fi primul metanier al 
monahismului, fiind folosit atât de 
Sfântul Antonie cel Mare, cât și de 
ucenicii săi. 
Călugării nitriți contemporani cu 
Sfântul Ioan Gură de Aur a veau 
în randuiala lor monahală acest 
metanier. 
Ultima mărturie isto rică despre acest 
metanier este raportata la pământul 
Palestinei si mai exact zona Gaza. De 
aici ,el a fost preluat de către primii 

creștini ortodocși ruși după ce au fost 
increștinați asimilândul în cultura 
și structura lor națională. Dispariția 
metanierului de pe cuprinsul Pa
les tinei se datorează invaziilor po
poarelor islamice (agareni și perși). 
 
Sub influență slavă, acest metanier a 
pătruns și în Moldova, fiind descoperit 
cu ajutorul izvoarelor istorice, în 
perioada Sfântului Ștefan cel Mare.  

În prezent, el este întâlnit printre 
creștinii Bisericii Ortodoxe Ruse 
din tot ce a însemnat fostul URSS, 
cât și în Sfântul Munte Athos, în 
mod special la călugării ruși, de aici 
fiind împrumutat și de alte biserici 
ortodoxe surori.

Acest metanier are o simbolistică 
foarte profundă, fiind raportat în 
totalitate la Sfânta Scriptură. Struc
tura lui este asimetrică, desfășurat 

în 109 trepte (bucle), grupate în mod 
egal, fiecare având un mini pergament, 
pe care este scrisă rugăciunea „Doamne 
Iisuse”, tradusă în 33 de limbi, sim
bolizând vârsta Mântuitorului.

Fiecare pergament este 
pecetluit cu semnul Sfintei 
Cruci și rulat. Cele 109 trepte 
sunt împărțite în mai multe 
grupe, după cum urmează:

a).  Cele trei trepte 
îngemănate de deasupra 
triunghiului sunt utilizate 
pentru rugăciunea Sfântului 
Efrem Sirul.

b). 12 trepte reprezintă 
numărul Sfinților Apostoli

c). Următoarele 39 de 
trepte sunt pentru numărul 
săptămânilor în care Maica 
Domnului l-a purtat în 
pântece pe Mântuitorul 
Hristos.

d. )33 de trepte sunt pentru 
numărul anilor trăiți pe 
pământ de Mântuitorul 
nostru Iisus Hristos.

e). 17 de trepte pentru 
numărul proorocilor. 

Numărul 109 este imperfect, în
demnând la reluarea ciclului de 
rugăciune, care trebuie să fie continuă 
după cuvântul Sfântului Apostol Pavel 
adresat Tesalonicenilor „ru gațivă 
neîncetat”. Tes(5,17)
În partea de jos a Levstovkăi atârnă pa
tru clapete triunghiulare numite „la
postki” ce simbolizează inima (două 
atrii și două ventricule).
Pe fețele triunghiulare apar inițialele 
celor patru evangheliști sau alte 
simboluri religioase

Colțurile triunghiului simbolizează 
propovăduirea evangheliei la toate 

neamurile prin rugăciune, iar nu prin 
prozelitism care este lipsit de rugăciune. 

Cele patru „lapostki” se deschid sub 
formă de clopot. Limba clopotului 
aflată în interior este format din 7 
piese mici reprezentând cele 7 Sfinte 
Taine ale bisericii, care indică o relație 
centrală cu evangheliile. Această limbă 
este atârnată în interior de o cruciuliță 
de lemn, cusută în partea superioară a 
triunghiului.

În vreme de prigoană aceste triunghiuri 
erau folosite drept locaș pentru Sfinta 
Împărtășanie și Sfintele Moaște.

Lestovka  
sau „scara” Sfântului Ioan 
Scărarul 

† Justinian Chira,  
Arhiepiscopul Maramureşului 

şi Sătmarului
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Sector Teologic - Educațional 
și pentru activități cu tineretul 
al Episcopiei Maramureșului și 
Sătmarului
Pr. Cons. Milan Bălan
Pr. Insp. Gavril Vasile Băban

Premille „Sf. Ierarh Antin 
Ivireanul” acordate de către 
Episcopia Maramureșului 
și Sătmarului, oferite și 

susținute financiar de P.S. Iustin 
Sigheteanul, sau materializat întro 
tabără denumită „Întâlnirile din 
inima Maramureșului”, tabără care sa 
desfășurat în perioada 5 – 7 iulie 2016, 
activități desfășurate în cadrul general 
al „anului omagial al educației tinerilor 
ortodocși” în Patriarhia Română.

Tabăra a debutat în data de 5 iulie 2016 
cu întâlnirea tinerilor la Catedrala 
Episcopală „Sf. Treime” din Baia 
Mare, de unde au plecat spre stațiunea 
Poiana SoareluiIzvoare, cadru în care 

sau bucurat și de prezența „ierarhului 
tinerilor”, așa cum este numit PS 
Părinte Iustin Sigheteanul.

Beneficiarii acestei tabere au fost cei 
43 de copii și tineri, cu vârstele între 
10  17 ani, din județele Maramureș 
și Satu Mare; reprezentanți ai por to
foliilor participante la concursul na
țional catehetic „Biserica și Școala din 

Sufletul meu”  etapa eparhială, elevi 
ai seminarului Teologic „Sf. Ierarh 
Iosif Mărturisitorul” din Baia Mare, 
participanți la olimpiada națională 
de discipline teologice  Neamț 
2016, elevi din județul Maramureș, 
participanți la olimpiada națională 
de religie – Timișoara 2016, elevi 
ai Liceului Teologic Ortodox „Ni
colae Steinhardt” din Satu Mare, 

participanți la olimpiada națională 
de discipline teologice – Neamț 2016 
și la alte olimpiade, elevi din jud. 
Satu Mare, participanți la olimpiada 
națională de religie – Timișoara 2016.

Făcând o analiză a modului în care ti
nerii își petrec timpul liber, se constată 
că foarte mulți dintre aceștia nu au o 
preocupare consecventă pentru ieșirile 
în natură și adesea nu găsesc cadru de a 
petrece simplu dar agreabil, o perioadă 
de timp întro tabără organizată.

Pornind de la modul contemporan 
de „socializare” a tinerilor, pe diferite 
rețele de socializare în mediul virtual, 
online sau în alte locuri inadecvate 
 dăunătoare dezvoltării spirituale a 
acestora, considerăm că este necesar 

să venim cu alternative pentru petre
cerea timpului liber și a unei părți 
din vacanța de vară, context în care 
să fie prezentate și conștientizate 
urmările nefaste posibile, așa cum au 
fost prezentate și de reprezentanții 
Inspectoratului Județean de Jandarmi 
„Pintea Viteazul” din Maramureș.

Participarea la un program educativ 
precum „Întâlnirile din Inima Mara
mureșului” poate contribui la formarea 
personală a copiilor și a tinerilor, 
conțientizând moștenirea culturală 
națională și dezvoltând sentimente de 
prețuire față de frumusețile naturale, 
culturale și bogățiile țării. 

tinerii ortodocși  
la „Întâlnirile din inima 
Maramureșului”
Întâlnirile cu program educativ  unde s-au dezbătut diverse teme cu conținut cultural, artistic, ecologist, 
sportiv, patriotic și religios au fost prezentate într-un mod interactiv și nonformal de profesorii, 
colaboratorii voluntari, activități care s-au desfășurat în spațiile gazdei acestui eveniment: „Cabana Brazi 2”, 
iar rugăciunile au fost săvârșite în biserica schitului „Sf. Ioan Botezătorul” din Poiana Soarelui.
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Tinerii Bisericii Ortodoxe 
Române sunt bine ancoraţi 
în realităţile vremurilor în 
care trăiesc. Ei ştiu că, pe 

lângă activităţile lor prin care îşi petrec  
timpul liber, au datoria de a se implica 
în activităţi cu caracter duhovnicesc
filantropic. 
Biserica ortodoxă nu este indiferentă la 
cererile lor de petrecere a timpului liber 
întrun mod relaxant şi plăcut, astfel 
cu ajutorul parohiilor şi a asociaţiilor 
de tineret le pune la dispoziţie di
ferite programe şi activităţi, după cum 
urmează: tabere de socializare, cercetăşie,  
de creaţie, drumeţii, pele rinaje la sfintele 
mănăstiri etc., toate acestea au un singur 
scop, dezvoltarea armonioasă a trupului 
şi a sufletului tânărului creştin, dornic de 
cunoaştere şi autodepăşire intelectuală şi 
duhovni cească.  

Biserica nu înseamnă numai ziduri şi 
sfinte slujbe, ea este mai mult de atât, 
este lucrătoare prin har dar şi prin 
acţiuni concrete în societate. 
Suntem fiii bisericii şi mădulare, 
fiecare în parte, al acestui trup trainic 
a lui Hristos, de aceea nu trebuie să 
fim indiferenţi şi să aşteptăm mereu 
să facă alţii ceva spre binele nostru şi 
al lumii în care trăim. Trebuie să ne 
implicăm efectiv cu propriile noastre 
forţe în orice acţiuni folositoare nouă 
şi bisericii din care facem parte. 

Tinerii protopopiatului Baia Mare au 
înţeles demult misiunea lor în biserică 
şi societate, fiind pregătiţi de preoţii 
parohi şi profesorii de religie la orele 
de catehizare de la Biserică şi la orele 
de religie de la şcoală. La toate acestea 
se adaugă şi biserica creştină de acasă. 

Pentru a fi mai eficienţi şi mai bine 
organizaţi, Asociaţia Tinerilor Or
todocşi ai Protopopiatului Baia 
Mare vine şi anul acesta cu propuneri 
interactive de petrecere a timpului 
liber pentru toţi tinerii dornici de a 
descoperi şi o altă latură a distracţiei, 
mai morală, mai luminoasă, întrun 
cadru mai duhovnicesc.

n Unul dintre aceste proiecte este 
Tabăra de Vară „Tinereţe, misiune 
şi comuniune”, organizată de ATOP 
BM, la Mănăstirea Chiuzbaia, în 
perioada 25, 26, 27 iulie, unde tinerii 
participanţi vor avea posibilitatea 
de aşi manifesta calităţile artistice, 
dar şi abilităţile de comunicare prin 
participarea la diferite activităţi, 
jocuri, drumeţii şi cântare în comun la 
Sfânta mănăstire. 

Scopul principal al taberei este acela de 
ai aduce împreună pe tineri, pentru a 
fi în comuniune reală unii cu alţii şi nu 
una virtuală pe internet. 

n O altă tabără de vară devenită 
deja tradiţie este „Fisculaş, vatră de 
cultură şi credinţă”, organizată în 
Parohia Dumbrăviţa, Protopopiatul 
Baia Mare de UACE Dumbrăviţa 
în parteneriat cu Parohia „Naşterea 
Maicii Domnului” Dumbrăviţa. 
La această tabără participă anual 50
60 de copii, atât din parohie, cât şi din 
alte localităţi din Protopopiatul Baia 
Mare. 
Tabăra este coordonată de doamna 
psiholog şcolar Monica Puha şi preo
tul paroh Ciocotişan Bogdan. Anul 
acesta, tabăra va avea loc în perioada 
812 august. 

n Parohia ortodoxă Dumbrăiţa desfă
şoară în perioada postului Adormirii 
Maicii Domnului  114 august, seri 
catehetice pentru adolescenţi şi tineri, 
la Căminul Cultural Dumbrăviţa, 
după următorul program: Paraclisul 
Maicii Domnului la biserică, confe
rinţă pe o anumită temă de actualitate, 
discuţii libere şi vizionarea unui film 
duhovnicesc. 

n UACE Dumbrăviţa, în parteneriat 
cu Parohia Dumbrăviţa  desfăşoară 
programul de ecologizare „Dumbră
viţa verde”, la care participă copiii 
din parohie, care sunt şi membrii ai 
ATOPBM. 

n Parohia Sf. Iosif Mărturisitorul 
din Baia Mare organizează cursuri de 
dezvoltare personală şi incluziune so

cială pentru copiii şi tinerii defavorizaţi 
din municipiul Baia Mare. Aceste 
proiecte sunt coordonate de preotul 
paroh Vasile Fodoruţ. 

n Parohiile Groşi vor organiza ateliere 
de pictură pe sticlă. 

n Vor fi organizate acţiuni filantropice 
atât la nivelul protopopiatului cât şi 
al parohiilor. Parohiile Dumbrăviţa, 
Tăuţii de Sus şi Groşi vor organiza 
împreună activităţi cu caracter filan
tropic în centrul de copiii şi de bătrâni. 

Menţionăm faptul că majoritatea 
parohiilor din protopopiat desfăşoară 
duminical programe de catehizare în 
rândul copiiilor şi tinerilor din parohie 
în cadrul programelor catehetice 
„Hristos împărtăşit copiilor” şi „Alege 
şcoala”.

Toate aceste activităţi desfăşurate de 
preoţii parohi din protopopiat, precum 
şi cele organizate de Asociaţia Tinerilor 
Ortodocşi ai Protopopiatului Baia 
Mare se desfăşoară cu binecuvântarea 
şi purtarea de grijă a PreaSfinţiei Sale, 
Doctor Justin Hodea Sigheteanu, care, 
pe lângă îndrumare şi binecuvântare 
participă de multe ori, cu bucurie şi 
grijă părintească în mijlocul tinerilor 
în tabere, pentru a le împărtăşi 
gânduri şi sfaturi, dar şi pentru a le 
da siguranţa că Biserica este alături 
de ei chiar prin Episcopul ei. O mare 
bucurie duhovnicească va fi pentru 
tinerii Protopopiatului Baia Mare, 
cât şi pentru tinerii din Episcopia 
Maramureşului şi Sătmarului, „Întâl
nirea tinerilor ortodocşi” care va 
avea loc la București  în perioada 14 
septembrie 2016, la care vor participa 
6000 de tineri ortodocşi din întreaga 
lume. Protopopiatul Baia Mare va 
participa cu un număr de peste 100 de 
tineri însoţiţi de părintele protopop 
Coroian Fabian şi de alţi preoţi din 
parohii. 

Îl rugăm pe Bunul Dumnezeu 
să dea putere Preasfinţitului 
nostru Justin, părintelui nostru 
protopop şi tuturor peoţilor 
vrednici din protopopiatul Baia 
Mare să ducă cu bine în munca 
aceasta frumoasă cu tinerii spre 
scopul final: mântuirea noastră, a 
tuturor.  

activităţi cu tinerii  
în Protopopiatul Baia Mare 
Pr. Bogdan Ciocotişan,  
preşedinte al Asociaţiei Tinerilor Ortodocşi ai Protopopiatului Baia Mare 
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Hramul: „sfinţii apostoli 
Petru şi Pavel”
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ParohIa ortodoxă română  – BaIa mare

Biserica parohială a fost zidită din 
cărămidă între anii 19381940, 
cu contribuţia majoră a Trustului 
Minier „Valea Roşie”, denumire care 
sa consacrat pentru întreg cartierul. 
Directorul de atunci al Trustului, 
Gheorghe Suciu, având în vedere 
faptul că acest cartier era locuit în 
covârşitoarea majoritate de mineri, 
a susținut demersul de construire 
a acestui sfânt locaș. Biserica este 
construită după un plan tip sală 
cu dimensiunile 27m x 13 m. 
Absida altarului este poligonală 
de croşată. Naosul este acoperit cu 
o boltă tăvănită, poligonală. Pe 
latura vestică a edificiului este si
tuat turnulclopotniţă sub formă 
pătrată, adosat navei, fără şarpantă.  
Deşi funcţionalitatea liturgică de
plină este menţionată începând cu 
anul 1940, târnosirea sfântului locaş 
a fost săvârşită în anul 1953, de 
episcopul ortodox Valerian Zaharia  
al Oradiei. Pictura a fost realizată de 

către pictorul Alexandru Zieberth, 
în timpul păstoriri preotului Gheor
ghe Lupşa (19501984), şi refăcută 
de către pictorul bisericesc Teodor 
Cupşa, între anii 19911994.
Ansamblul arhitectural al bisericii 
mai cuprinde o casă P+1, construită 
din cărămidă,  între anii 2002 2003, 
care adăposteşte un birou parohial şi 
o sală de şedinţă şi repetiţii pentru 
corul bisericii; un pangar construit 
tot din cărămidă în aceeaşi perioadă.
La o distanţă de 800 m de biserică 
de află casa parohială, construită din 
cărămidă, în anul 1950.
În patrimoniul parohiei se află două 
icoane împărăteşti, din vechiul 
iconostas care, datorită deteriorării 
sale în timp, a fost înlocuit în anul 
1992 cu noul iconostas, icoane 
pe pânză, pictate în ulei, de către 
pictorul Alexandru Zieberth, în 
anul 1962.  

Cimitire  Nu are cimitir propriu.

Corul bisericii activează din anul 
1972, la iniţiativa pr. Ştiru Ioan, 
primul dirijor fiind prof. Gheorghe 
Crişan, urmat de dna Rodica 
Bănescu Fage. Biblioteca parohială 
este situată în biroul parohial şi 
conţine peste 2000 de titluri. 
Începând cu anul 2014 funcţionează 
pe lângă parohie Asociaţia pentru 
cultură şi educaţie „Sfântul Cons
tantin Brâncoveanu” 

La data de 28 Octombrie 2014 a 
fost organizat, împreună cu Aso
ciaţia pentru cultură şi educaţie 
„Sfân tul Constantin Brâncoveanu”, 
simpozionul intitulat „Stilul brân
co venescstilul renaşterii româneşti”, 

având ca parteneri Consiliul Ju
deţean Maramureş şi Biblioteca Jude
ţeană „Petre Dulfu” – Baia Mare, 
iar în perioada  1320 iulie 2015 sa 
desfășurat o Tabără pentru tineri, 
intitulată: „Maramureșul des  chide 
poarta cunoașterii și tole ranței pentru 
românii din Italia”, în colaborare 
cu Parohia Ortodoxă Română din 
MoncalieriTorino, Italia.
În cadrul activităţilor filantropice 
se distinge acţiunea de ajutorare a 
opt elevi cu performanţe deosebite 
la învăţătură de la două licee de 
prestigiu din Baia Mare, acţiune care 
se materializează prin asigurarea 
unei mese calde zilnice pentru fie
care elev.

IStorIcul BISerIcII ParohIale

actIvItăŢI fIlantroPIce  
șI culturale în trecut

Comunitatea parohială a fost 
păstorită de-a lungul anilor 
de către preoţii: Pr. Dr. Vasile 
Ţiplea (1940-1945); Pr. Ştefan 
Ilieş (1945-1950); Pr. Gheorghe 
Lupşa (1950-1984); Pr. Ioan 
Ştiru (1970-1978); Pr. Ioan Filip 
(1978-2005); Pr. Marius Vasile 
Lazăr (1984-2006); Pr. Dr. Cristian 
Ştefan (2005-prezent), care 
slujeşte alături de preoţii Fabian 
Coroian (2006-prezent) şi Marius 
Alexandru Lazăr (1996-prezent). 
În memoria comunităţii a rămas 
consacrate numele cântăreţilor: 
Breban Gheorghe, primul 
cântăreţ al bisericii, Breban 
Grigore şi Iluţ Grigore actualul 
cântăreţ al bisericii, alături de 
teologul Mădălin Bontoş. Dintre 
epitropi s-au remarcat: Domniţa 
Ştefan, Bogdan Vasile şi Filip 
Vasile, actualul epitrop.

Adresa:
Loc. Baia Mare, str. Valea Roşie,  
nr. 2, cod 430145,  
Jud. Maramureş
Hramul: „Sfinţii Apostoli Petru  
şi Pavel”

ProfIlul actual 
al ParohIeI

În prezent parohia are un număr 
de 6.234 credincioşi.1

Activităţile pastoral-misionare 
şi filantropice prezente cuprind: 
cercuri catehetice şi artistice 
în cadrul programului „Alege 
şcoala”.  

1 cf. www.episcopiammsm.ro
Surse bibliografice:  Scurt istoric al bisericii –arhiva parohială, manuscris.

www.protopopiatul-baia-mare.ro
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Soborul Arhiereilor a fost 
alcătuit din Înaltpreasfinţitul 
Părinte Andrei – Arhiepis
co pul Vadului, Feleacului 

şi Clujului, Mitropolitul Clujului, 
Maramureşului şi Sălajului, P.S. Ni
codim – Episcopul Severinului și 
Strehaiei, P.S. Visarion – Episcopul 
Tulcii, P.S. Macarie – Episcopul Euro
pei de Nord, P.S. Andrei – Episcopul 
Covasnei și Harghitei, P.S. Emilian 
Lovişteanul – Episcopvicar al Arhi
episcopiei Râmnicului, P.S. Iustin 
Sigheteanul – Arhiereuvicar al Epis
copiei Maramureşului şi Sătmarului.
Din sobor au făcut parte peste 60 de 
preoţi şi diaconi: protoierei, pa rohi, 
stareţi de mănăstiri, exarhii mănăs
tireşti al Arhiepiscopiei Vadului, Fe
leacului şi Clujului – Arhim. Dumitru 
Cobzaru şi al Eparhiei Maramureşului 
şi Sătmarului – Arhim. dr. Timotei 
Bel.

Sfânta Liturghie a fost oficiată în 
Al tarul de Vară, iar răspunsurile la 
Sfânta Liturghie au fost date de Co
rala „Arhanghelii” a preoţimii din 
Eparhia Maramureşului şi Sătmarului, 
dirijată de pr. prof. dr. Petrică Aurelian 
Covaciu.

O mulţime de credincioşi au umplut 
curtea Mănăstirii Bârsana cu ocazia 
hramului, care au venit de pe toate 

văile Maramureşului voievodal, îm
bră caţi în frumoase straie populare 
albe. Între credincioşi a fost şi o 
procesiune din Strâmtura, în frunte cu 
preotul Marius Covalcic şi profesorul 
de religie Gheorghe Tăut, care vrea 
sa relanseze şi la Mănăstirea Bârsana 
obiceiul procesiunilor formate din 
copii. Procesiunea de la Strâmtura, 
pe care am întâlnito şi la Mănăstirea 
Scărişoara Nouă, la distanţă de peste 
200 km, a fost formată din peste 60 
de copii, toţi îmbrăcaţi în alb, care, 
cu prapori şi icoane în mâini, cântau 
pricesne închinate Maicii Domnului.

După citirea Sfintei Evanghelii, 
Î.P.S. Andrei a rostit un cuprinzător 
cuvânt de învăţătură, intitulat „Bise
rică misionară”, în care a arătat că 
Domnul ia făcut pe Sfinţii Apostoli 
misionari, dar nu numai pe ei, ci pe 
întreaga Biserică Ortodoxă. Dacă azi 
există multă lume care nu ştie cine 
este Hristos, noi, cei care am aflat 
Cine este, trebuie să spunem celor 
ce nu ştiu cine este Iisus Hristos, 
adică să devenim şi noi misionari. 
Fiecare dintre noi trebuie să devenim 
misionari, a specificat Mitropolitul 
Clujului, Maramureşului şi Sălajului.

Apoi, Î.P.S. Andrei, ca participant la 
Sfântul şi Marele Sinod din Creta, 
a vorbit credincioşilor despre cele 6 
puncte mai importante care au fă
cut obiectul dezbaterilor: misiunea 
Bisericii Ortodoxe în lumea de azi, 
diaspora ortodoxă, autonomia şi 
modul ei de proclamare, taina căsă
toriei şi impedimentele ei, importanţa 
postului şi reflectarea lui astăzi, relaţiile 
Bisericii Ortodoxe cu ansamblul lumii 
creştine.

Î.P.S. Justinian, în cuvântul rostit 
mulţimii de credincioşi, a mulţumit lui 
Dumnezeu că ia ascultat rugăciunea 
pe care a înălţato în colbul pământului 
unde este aşezată biserica de azi, stând 
mult timp în genunchi pentru ca pe 
acest loc Dumnezeu să mai înalţe încă 
o dată mănăstire. „Pământul acesta 
este amestecat cu sânge de mucenici. 
Toţi călugării şi preoţii au fost ucişi 
în secolul al XVIIlea. Locul de la 
Bârsana a fost un loc binecuvântat de 
Dumnezeu şi trebuie să devină un loc 
ales. Fraţilor, bucuraţivă că avem acest 
loc de aici”, a spus Î.P.S. Justinian, după 
care a continuat cu o mărturisire: „Mă 
rog lui Dumnezeu că este nevoie în 
lumea de acum de multă rugăciune şi 
încredere în Dumnezeu.”

Oficiile de gazdă lea făcut P.S. Iustin 
Sigheteanul, care a mulţumit Î.P.S. 
Mitropolit Andrei pentru strădania 
de a ajunge la Mănăstirea Bârsana de 
ziua hramului, şi Arhiereilor prezenţi 
pentru efortul făcut. A mulţumit 
maicii stareţe, stavrofora Filofteia, 
pentru organizare, preoţilor pentru 
prezenţă, coralei pentru interpretare şi 
credincioşilor care au venit să se roage 
la hramul mănăstirii.
Maica stareţă, stavrofora Filofteia, a 
fost distinsă cu „Crucea Voievodală 
Maramureşeană” pentru efortul depus 

dea lungul anilor pentru ca acest 
complex monahal să fie cunoscut atât 
în ţară, cât şi străinătate.

„Crucea Voievodală Maramureşeană” 
pentru clerici a înmânato P.S. Ius
tin Sigheteanul pr. dr. Petrică Aure
lian Covaciu, dirijorul Coralei „Ar
hanghelii” al preoţilor din Episcopia 
Maramureşului şi Sătmarului, cu care 
a făcut mai multe turnee în străinătate, 
precum şi al Corului „Doxologia” al 
Catedralei Episcopale „Sfânta Treime” 
din Baia Mare.

sobor de şapte arhierei  
la hramul Mănăstirii Bârsana
Joi, 30 iunie 2016, un sobor de 7 arhierei au oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la hramul Mănăstirii 
Bârsana, la care a asistat şi Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian, Întâistătătorul Episcopiei 
Maramureşului şi Sătmarului.

„Pământul acesta este amestecat cu sânge de 
mucenici. Toţi călugării şi preoţii au fost ucişi  
în secolul al XVII-lea. Locul de la Bârsana a fost 
un loc binecuvântat de Dumnezeu şi trebuie să 
devină un loc ales. Fraţilor, bucuraţi-vă că avem 
acest loc de aici”.

Î.P.S. Justinian
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Răspunsurile la Sfânta Litur
ghie au fost date de un grup 
de absolvenţi şi studenţi 
teologi din Baia Mare, 

dirijaţi de pr. prof. dr. Petrică Aurelian 
Covaciu. La priceasnă a cântat şi 
Maria Mihali din Sighetu Marmaţiei. 
În timpul Sfintei Liturghii a fost 
hirotonit întru diacon tânărul teolog 
Vasile Grec.

Din luna mai 2008, Sfântul Ştefan 
cel Mare este protectorul Poliţiei de 
Frontieră din România. Este anul în 
care Inspectoratul teritorial al Poliţiei 
de Frontieră Sighetu Marmaţiei a pus 
piatra de temelie a bisericii din incintă, 
Sfinţită de P.S. Iustin Sigheteanul. 
Biserica a fost înălţată, după proiectul 
arhitectului Dorel Cordoş, doar într
un an, de meşterul Vasile Hotico din 
Ieud, cu jertfelnicia poliţiştilor de 
frontieră şi al bunilor credincioşi din 
Sighetu Marmaţiei, ceea a făcut posibil 
ca în 2009 să poată fi târnosită.
Pictura este făcută în stilul bisericilor 
vechi de lemn din Maramureş, de o 
echipă condusă de Octavian Ciocşan 
şi a fost sfinţită la 2 iulie 2014.

De ce hramul Sfântul Ştefan cel Mare 
la o biserică a Poliţiei de Frontieră din 

Maramureş? În primul rând pentru că 
Ştefan cel Mare face parte din neamul 
Muşatinilor, iar aceştia, prin strămoşul 
lor Bogdan I, se trag din Maramureşul 
voievodal. Bogdan I, ultimul voievod 
maramureşean, care a întemeiat statul 
Moldova, la 1359, era din Cuhea 
Maramureşului, Bogdan Vodă de azi.

Apoi, pentru că Ştefan cel Mare este 
protectorul Poliţiei de Frontieră 
din toată ţara. Iar în calitatea sa de 
domn al Moldovei, urcat pe tron în 

1457, cu oştile de moldoveni, a oprit 
înaintarea turcilor musulmani spre 
centrul Europei, unde vroiau să ajungă 
după cucerirea Constantinopolului, la 
1453. 
Un alt merit al Sfântului Ştefan a fost 
că după fiecare bătălie câştigată sau 
pierdută acesta ridica câte o biserică. 
Aşa a ridicat 44 de biserici în 47 de 
ani de domnie. Pe lângă acestea, era 
şi un mare creştin şi rugător, care 
cerea ajutorul lui Dumnezeu în orice 
întreprindea.

Despre toate acestea şi despre multe 
altele a vorbit în cuvântul de învăţătură 
P.S. Iustin Sigheteanul în faţa multor 
credincioşi din oraş şi poliţişti de frontieră 
prezenţi la Sfânta Liturghie Arhierească.
Iar dacă la 2 iulie, la Mănăstirea Putna a 
lui Ştefan cel Mare este mare sărbătoare, 
nici maramureşenii nu pot sta deoparte 
şi îl cinstesc pe Ştefan cel Mare ca pe unul 
care se trage din Maramureşul Voievodal, 
biserica Inspectoratului Poliţiei de 
Frontieră devenind a doua Putnă pentru 
maramureşeni, prin cinstirea voievodului 
Sfânt Ştefan cel Mare.
La Sfânta Liturghie Arhierească sau 
rugat împreună cu credincioşii din oraş 
poliţişti de frontieră, în frunte cu şeful 
Inspectoratului, general Liviu Bute, şefi 
din alte instituţii militare şi demilitarizate 
din judeţ, primarul nou ales al Sighetului 
Marmaţiei, Horia Scubli.

P.S. Iustin Sigheteanul a înmânat ins 
pectorului şef al Inspectoratului Poliţiei 
de Frontieră Monografiaal bum „Chivote 
ale credinţei”, care cu prinde istoricul şi 
imagini de la cele 30 de mănăstiri şi 10 
schituri din Eparhie, iar preotul slujitor 
Vasile Grigor a făcut cadou P.S. Iustin 
Sigheteanul, pentru Muzeul Eparhiei, o 
icoană a Domnului Iisus Hristos.

Hram la biserica  
„sfântul Ştefan cel Mare”
Sâmbătă, 2 iulie 2016, Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul a oficiat Sfânta Liturghie Arhierească la 
biserica din incinta Inspectoratului Teritorial al Poliţiei de Frontieră Sighetu Marmaţiei, care are hramul 
„Sfântul Ştefan cel Mare”, în fruntea unui sobor de peste 20 de preoţi şi diaconi, din care a făcut parte şi 
protopopul Sighetului, pr. Vasile Aurel Pop.

„Din stirpea maramureşeană s-a născut domnul 
mult credincios Ştefan cel Mare, care nimic nu 
făcea fără să se consulte cu slujitorii lui Dumnezeu, 
în special cu sfetnicul şi duhovnicul său, Sfântul 
Daniil Sihastru, a cărui peşteră se află lângă 
Mănăstirea Putna”

P.S. Iustin Sigheteanul
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Cu ocazia slujbei de târno
sire, P.S. Iustin Sigheteanul 
a dat şi al doilea hram 
Sfântului locaş de închi

na re „Sfântul Ierarh Martir Antim 
Ivireanul”, pentru că 2016 a fost 
declarat de Patriarhia Română „An 
Co memorativ al Sfântului Ierarh Mar
tir Antim Ivireanu”.

Slujba de târnosire a fost făcută după 
toată rânduiala Bisericii de Răsărit: 
punerea Sfintelor Moaşte de Sfinţi 
Mucenici, a Documentului de Sfinţire 
unde este pomenit Ierarhul care a 
oficiat sfinţirea, momentul istoric, 
preotul paroh şi lucrările care au impus 
realizarea acestui moment, punerea 
celor patru Sfinţi Evanghelişti: Matei, 
Ioan, Luca şi Marcu, ungerea bisericii 
cu Sfântul şi Marele Mir în şapte 
locuri, spălarea şi ungerea Sfintei Mese 
cu Sfântul şi Marele Mir, rugăciunile 
puternice care se fac cu acest prilej.

Biserica târnosită azi este cea mai 
veche biserică ortodoxă din Sighetu 

Marmaţiei, existentă încă din perioada 
în care ortodoxia era prigonită în 
municipiu. Pe acest loc exista o capelă 
ortodoxă, iar între anii 19711973 
sa zidit pe acel loc acest sfânt locaş. 
Edificiul bisericii sa realizat prin 
transformarea casei în care sa născut 
marele paşoptist Ioan Buteanu, unul 
din liderii revoluţionarilor români de 
la 1848, fost prefect al Zărandului între 

18481849, închis la Brad şi spânzurat 
în 23 mai 1849 în localitatea Iosăşel de 
către maghiari. Casa în care sa născut 
marele patriot român a fost cumpărată 
pe seama parohiei nou înfiinţate de 
preotul Mihai Oprişanu, devenit 
ulterior protopop al Sighetului.

Biserica a fost pictată, între 19811982 
de către Gabriel Dogărescu. 

Au slujit preoţii Gheorghe Voina 
şi Gheorghe Tomoiagă, în timpul 
că ruia sa realiza cafasul şi turnul
clopotniţă. Din 2009, paroh a 
devenit preotul Sorin Gheorghe 
Tomoiagă, urmând la păstorire după 
tatăl său, în timpul căruia, sub în
drumarea P.S. Iustin Sigheteanul, sa 
construit o nouă catapeteasmă din 
stejar sculptat, realizată de meşterul 
Vasile Mircea, cu icoane noi, pictate 

de către Dorel şi Mihaela Petro
van, toţi din Sighetu Marmaţiei, sa 
curăţat şi reînnoit pictura de către 
Dumitru Pârvulescu, sa construit 
un Altar de Vară în curtea bisericii, 
un lumânărar, sa placat cu piatră 
gardul bisericii, sau făcut reparaţii 
exterioare, sa reorganizat Sfântul 
Altar, prin rezidirea Sfintei Mese şi 
a unui proscomidiar din cărămidă.

Sfânta lIturghIe 
arhIereaScă
Slujba târnosirii a fost urmată de Sfânta 
Liturghie Arhierească, oficiată în Altarul 
de Vară de Preasfinţitul Părinte Iustin 
Sigheteanul, în fruntea unui sobor de 
20 de preoţi şi diaconi. Răspunsurile la 
Sfânta Liturghie au fost date de corul 
bisericii, dirijat de Tatiana Roşca. În 
rândul celor câteva mii de credincioşi, 
care au ascultat Sfânta Liturghie şi s-au 
rugat necontenit, nemişcaţi, pe o căldură 
aproape insuportabilă, s-a aflat secretarul 
municipiului Sighetu Marmaţiei, Sorin 
Rednic. 

Sfânta Liturghie a fost înălţătoare, 
luminoasă şi i-a îndemnat pe credincioşi 
să fie mai buni, mai iertători, mai 
iubitori, mai generoşi. În cuvântul de 
învăţătură, P.S. Iustin Sigheteanul a 
vorbit credincioşilor despre ce înseamnă 
Duminica Tuturor Sfinţilor, cine sunt „Toţi 
Sfinţii”, despre Duminica Sfinţilor Români, 
care se sărbătoreşte duminica viitoare, în 
3 iulie, dar şi despre cum putem dobândi 
mântuirea, ce înseamnă Duhul Sfânt şi 
de la cine vine, ce înseamnă Biserica lui 
Hristos, când şi cum a luat fiinţă. 

Ierarhul s-a oprit apoi asupra semnificaţiei 
şi compoziţiei icoane eshatologice a 
Tuturor Sfinţilor. În încheiere, după Sfânta 
Liturghie, i-a conferit preotului Sorin 
Gheorghe Tomoiagă, pentru activitatea sa 
pastoral-misionară, pentru meritele sale 
edilitar-gospodăreşti şi social-filantropice 
şi pentru contribuţia adusă la reînnoirea 
bisericii pe care o păstoreşte, în semn 
de apreciere şi preţuire, o bederniţă şi 
Gramata Episcopală, preotului Gheorghe 
Tomoiagă senior, la împlinirea a 80 de 
ani de viaţă, în 26 iunie, şi 57 de ani de 
slujire preoţească, o Gramată Episcopală 
şi Diplome de Vrednicie Consiliului şi 
Comitetului parohial, Consiliului Local şi 
binefăcătorilor.

târnosirea primei biserici 
ortodoxe din sighetu Marmaţiei, 
care ne aminteşte de istoria 
paşoptistă
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Duminică, 26 iunie 2016, Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul a oficiat slujba de târnosire a bisericii 
cu hramul „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” din Sighetu Marmaţiei, situată la Locul Târgului, preot paroh 
Sorin Gheorghe Tomoiagă, în mijlocul unui sobor de preoţi şi diaconi. Din sobor au făcut parte pr. 
Vasile Aurel Pop, protopopul Sighetului, pr. Gheorghe Tomoiagă, fost paroh, care, în chiar ziua târnosirii 
a împlinit 80 de ani de viaţă, preoţi din parohii sighetene şi din localităţile protoieriei.



Asociaţia Tinerilor din Pro
to popiatul Sighet este pri
ma din Episcopia Mara mu
reşului şi Sătmarului care 

are un sediu propriu.
Centrul pentru Tineret „Egumenul 
Pahomie de la Peri” al Asociaţiei 
Tinerilor din Protopopiatul Sighet 
îşi are sediul în Palatul Episcopal 
din Sighetu Marmaţiei, unde, prin 
eforturi deloc uşoare şi cu sprijinul 
unor binefăcători din municipiu, din 
Baia Mare şi din Timişoara şi din alte 
părţi au reuşit săşi amenajeze două 
încăperi spaţioase, unde se vor întâlni 
cu diferite ocazii. Spaţiul lau primit 
gratuit din partea Episcopiei.

Asociaţia Tinerilor Ortodocşi de pe 
lângă Protopopiatul Sighet desfăşoară 
multiple activităţi pe plan social
filantropic, artistic şi caritativ. Ea este 
coordonată de preoţii Ştefan Co drea, 
preşedinte, Marcel Oprişan, vice
preşedinte, şi Marius Iusco, secretar.

La slujba de binecuvântare au luat 
parte consilierul eparhial arhid. Teo
dosie Bud, arhid. Andrei Emil Pop, 
secretar, pr. Gavril Vasile Băban, 
inspector eparhial pentru catehizarea 
tineretului şi activităţi cu tinerii.

Centrul a primit numele egumenului 
Pahomie de la Peri, din Maramureş, 
pentru că acesta conducea Stavropighia 
din Peri, lucru atestat documentar 
în 1391, aflată sub protectoratul 
Pa triarhiei Constantinopolului, şi 
avea atribuţii quasiepiscopale pe un 
teritoriu foarte larg, ce cuprindea 
judeţele Maramureş, BistriţaNăsăud 
şi Sălaj de azi, activitatea sa fiind mult 
legată şi de statornicia tinerilor în 
credinţa străbună. Mănăstirea de la 
Peri, oferă, prin această stavropighie, 
şi actul de naştere al Episcopiei 
Maramureşului.

Înfiinţarea Asociaţiei Tinerilor Orto
docşi din Protopopiatul Sighet este 
urmare a hotărârii Episcopiei Mara
mureşului şi Sătmarului din anul 2012, 
când astfel de asociaţii au luat fiinţă 
în toate cele 8 protoierii. Asociaţia 
tinerilor din Sighet este printre cele 
mai active.

După binecuvântarea Centrului pen
tru Tineri „Egumenul Pahomie de la 
Peri”, tinerii au oferit celor prezenţi, în 
sala de spectacole a Palatului Episcopal, 
un scurt program, compus din piese 
corale, cântece populare şi dansuri 
populare. Ansamblul de dansuri şi 
cântece populare al Asociaţiei a repre
zentat, deja, România, cu mult succes, 
în oraşul scoţian Glasgow din Regatul 
Unit al Marii Britanii, la Ziua Europei 
de anul acesta, din 9 mai, când au 
susţinut mai multe spectacole deosebit 
de apreciate de publicul spectator.

Proiect realizat cu sprijinul Municipiului Baia Mare prin programul de finanţare nerambursabilă în anul 2016
Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod necesar poziţia oficială a finanţatorului.
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P.S. Iustin Sigheteanul a binecuvântat 
centrul pentru tineret 
„egumenul Pahomie de la Peri”
Duminică, 26 iunie 2016, Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul a binecuvântat noul sediu al Asociaţiei 
Tinerilor din Protopopiatul Sighet, care poartă numele Centrul pentru Tineret „Egumenul Pahomie de 
la Peri”.


