
                     

Mesajul Preasfintitului Iustin Sigheteanul 
rostit la festivitatile organizate de Inspectoratul Politiei Judetene 

Maramures, cu ocazia Zilei Politiei Române 2013 
 

 Politia Româna îsi serbeaza patronul spiritual, care este legat de Praznicul 
Împaratesc al Bunei Vestiri, sarbatorit în fiecare an pe 25 martie. Adoptarea pe 
23.04 .2002 a Bunei Vestiri ca zi a Politiei Române, a fost inspirata de un drapel 
din anul 1822, pe care domnitorul Grigore Dimitrie Ghica l-a înmânat marelui 
Aga Mihaita Filipescu (seful politiei de atunci) si care avea printre alte însemne 
oficiale brodat pe el si icoana Maicii Domnului cu îngerul Gavriil, care-i aduce 
vestea cea buna a Nasterii Mântuitorului Iisus Hristos. 
 Pe lânga faptul ca Maica Domnului devine în acest fel ocrotitoarea 
Politiei Române, ce semnificatie s-ar putea desprinde din adoptarea acestei 
sarbatori?  
 Biserica încearca sa caute interpretarea simbolica a textelor sfinte si a 
imaginilor sacre, reusind în acest fel sa dezlege multe taine ale credintei. 
Socotim ca prin adoptarea acestei sarbatori si implicit a icoanei, Politia Româna 
doreste sa transmita mesajul ca vrea sa fie o institutie aducatoare de vesti bune 
într-o lume în care se raspândesc atât de multe vesti rele. 
 Orice institutie care deserveste persoane si comunitati, ar dori sa aiba cât 
mai putine dificultati si probleme de rezolvat, iar oamenii sa traiasca în pace si 
armonie, cinstit si corect, mai cu seama ca suntem un popor crestin. Totodata 
reprezentantii si ostenitorii Politiei Române, doresc în acest fel sa arate ca nu se 
dezic de traditia noastra crestina bimilenara si de aceea pe lânga prezenta fizica 
si activa în societate pentru asigurarea linistii publice, au multa credinta si 
speranta în Preasfânta lor ocrotitoare – Maica Domnului si îngerul binevestitor 
Arhanghelul Gavriil ca o sa le fie ajutatori si ocrotitori. 
 Multumind Inspectoratului Politiei Judetene Maramures, Doamnei 
Inspector Sef  Viorica Marincas, pentru invitatia de a participa la aceste 
festivitati, felicitam institutia cu acest prilej si dorim ostenitorilor ei mult succes 
si spor în activitatile pe care le desfasoara în folosul cetatenilor si ajutor sfânt de 
la Maica Domnului pe care o rugam sa le dea putere si curaj si sa-i ocroteasca 
mereu. 
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Al Maramuresului si Satmarului 

 

                


