
 
 

Popas duhovnicesc cu Prea Sfintitul Justin Sigheteanul   
La Liceul Teologic Ortodox ,, Nicolae Steinhardt” Satu Mare 

 
Odată cu intrarea în Sfântul şi Marele Post al Paştilor a devenit o 

traditie pentru Liceul Teologic Ortodox ,, Nicolae Steinhardt” din Satu 
Mare, organizarea ,,Popasurilor duhovnicesti” având ca invitaţi stareţi şi 
duhovnici ai  unor mănăstiri din Episcopia Ortodoxă a Maramureşului şi 
Sătmarului. 

Ca o incununare a acestor activitati, Prea Sfintitul Justin Sigheteanul a 
fost prezent in mijlocul dascalilor si elevilor in ziua de 5 aprilie 2012, 
savarsind Liturghia Darurilor Mai Înainte Sfinţite alături de părintele 
director Gabriel Groza, părintele protopop Ioan Socolan, pr. prof. Nicolae 
Vasut, pr. prof. Călin Palfi, pr. prof. Gabriel Gorgan, pr. Dragos Marius si 
pr. prof. Peteri Cristian si sfintind catapeteasma bisericii. 

  Momentul a fost onorat de prezenţa primarului municipiului Satu 
Mare, Iuliu Ilyes, a presedintelui Consiliului judetean, Csehi Arpad si a 
protopopului Ioan_Socolan. Micuţa bisericuţă din curtea liceului s-a dovedit 
a fi neîncăpătoare.  Un număr mare de elevi si dascăli ai scolilor din 
municipiul si judetul Satu Mare, un grup de 50 de copii de la Zalau insotiti 
de parintele Coste  Ioan, numerosi elevi si dascali de la Colegiul National ,, 
G. Baritiu” Cluj Napoca, Scoala cu clasele I-VIII Baciu, judetul Cluj, Scoala 
,, Ionel Teodoreanu” Iasi, dar şi credincioşi au asistat la Sfânta Liturghie. La 
finalul Liturghiei, PS Justin le-a adresat tuturor un bogat cuvânt de 
învăţătură, izvor de hrană pentru sufletul lor. Referitor la educatia unui copil, 
afirma PS Justin ca preotul care l-a botezat, profesorii si familia trebuie sa se 
preocupe nu doar de formarea lui intelectuala sau profesionala ci si de 
zidirea lui crestina si duhovniceasca. Elevii acestui liceu cresc in Duhul 
Evangheliei si sub lucrarea binefacatoare a Harului Duhului Sfant. Apoi, 
Prea Sfintia sa a vorbit elevilor despre insemnatatea Praznicului Floriilor 
cand Mantuitorul a fost intampinat de copii cu ramuri de finic, cantand: 
,,Osana, bine este cuvantat cel ce vine intru Numele Domnului”. In finalul 
cuvantului, Prea Sfintitul spunea ca elevii si dascalii acestei scoli sunt saditi 
intr-un pamant binecuvantat de Dumnezeu si de Maica Domnului si a 
adresat  felicitari parintelui director Gabriel Groza si intregului colectiv de 
cadre didactice, indemnandu-i sa devina marturisitori precum patronul 
spiritual, Parintele Nicolae de la Rohia.  
 Bucuria elevilor a fost nemărginită. Eforturile lor au fost încununate şi 
răsplătite prin premii, diplome, iconiţe si carti înmânate de PS Justin pentru 



frumoasele lucrări expuse la concursul regional ,, Tradiţii şi obiceiuri de 
Paşte”, concurs cuprins in calendarul activitatilor educative al Ministerului 
Educatiei Cercetarii Tineretului si Sportului.  

Expozitia a fost amenajata in sala de sport. La concurs au participat un 
numar de peste 200 de elevi de la scolile din judetul Satu Mare, Salaj, 
Maramures, Cluj, Iasi, Bistrita Nasaud si Bihor cu aproximativ 300 de 
exponate. 

Lucrarile au fost impartite pe patru sectiuni: Pictura, Grafica, Colaj si 
Machete. Presedintele comisiei de jurizare a fost PS Justin Sigheteanul si s-
au acordat numeroase premii si mentiuni la toate sectiunile. Foto. 
 
 
 


