
 
Preasfintitul Justin Sigheteanul a participat la serbarea de absolvire a claselor 

a XII-a de la Seminarul Teologic Liceeal Ortodox „Sfantul Iosif 
Marturisitorul” si a Liceului Sanitar din Baia Mare . 

 
Ieri, patru clase terminale de la Seminarul Teologic Liceal Ortodox „Sfantul 

Iosif Marturisitorul” din Baia Mare au tinut cursul festiv, prin care au spus adio 
anilor de liceu. Este vorba despre doua clase de Teologie Ortodoxa şi doua clase de 
Liceu Sanitar, care functioneaza sub aceeaşi sigla a Seminarului. Pana în prezent, 
de la înfiintarea Seminarului Teologic Liceal Ortodox „Sfantul Iosif 
Marturisitorul”, în 1992, au absolvit 19 generatii de elevi seminarişti, în total peste 
1000 de elevi şi eleve. Aceasta, pentru ca, din 2009, de la înfiintarea claselor de 
teologie şi asistenta sociala, au fost admise la Seminar şi fete. Anul acesta au spus 
adio studiilor liceale 110 elevi şi eleve.  

Festivitatea de încheiere a studiilor a început cu Sfanta Liturghie 
Arhiereasca, oficiata de PS Dr. Justin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei 
Maramureşului şi Satmarului, înconjurat de preotii profesori de la Teologia 
Centrului Universitar Nord din Baia Mare, care şi-au încheiat tot ieri cursul.    
„Sunteti în momentul în care va desprindeti de şcoala noastra, a spus directorul 
Seminarului, pr. dr. Marius Nechita adresandu-se elevilor. Ati avut parte în tot 
aceşti ani de oameni care v-au înconjurat şi care v-au fost modele. Ati avut şansa 
sa aveti în mijlocul vostru exemple care au reuşit prin seriozitate, prin munca şi 
vointa sa demonstreze ca se pot face lucruri minunate cu oameni şi pentru oameni.” 
Unul dintre ei este PS Dr. Justin Sigheteanul, care a fost alaturi de seminarişti în 
toti anii de studiu, a mai spus parintele director, ani care au început cu o Sfanta 
Liturghie şi s-au încheiat cu o slujba religioasa, a completat directorul Seminarului.  
PS Dr. Justin Sigheteanul a asistat la cursul festiv al Seminarului, şi a rostit un 
frumos cuvant de învatatura. „Îi multumesc lui Dumnezeu, a spus PS Dr.Justin 
Sigheteanul, ca ne-a dat putere şi lumina sa ajungem aceşti paşi şi cred ca ne va da 
tarie şi întelepciune sa performam. Cred ca Dumnezeu ne va da lumina şi putere sa 
performam şi sa marturisim pe Hristos – Lumina Lumii, într-o lume care se 
descreştineaza şi se secularizeaza. Fratiile voastre deveniti, prin felul care va 
formati pentru tara şi societate stalpi de nadejde, iar cei care fac Teologia, pentru 
Biserica apostoli, marturisitori şi slujitori ai Ei.”  

„Fiecare dintre voi aveti un rol important în evolutia oraşului nostru, în 
evolutia tarii noastre, a spus primarul Baii Mari, Catalin Cherecheş. Este un lucru 
special pe care, împreuna cu Preasfintia Sa, l-am gandit,  acela de a genera o 
unitate de învatamant emblematica pentru oraşul nostru, pentru judetul nostru, dar 
şi pentru Romania. Pentru ca latura spirituala trebuie îmbinata şi cu cea sociala. 
Trebuie sa ne raportam şi la modul în care îngrijim pe cei care ne sunt aproape, la 



modul în care venim sa îi mangaiem pe cei care se afla în nevoie sau necaz şi cred 
ca este un model pe care îl putem oferi mai apoi şi altor oraşe la nivelul 
învatamantului, a mai spus primarul Catalin Cherecheş, care şi-a exprimat intentia 
ca Seminarul sa fie ridicat la rangul de colegiu national, care i-ar oferi posibilitatea 
sa se intituleze Colegiu National Teologic, primul de acest fel din tara.    

La festivitate au mai vorbit prefectul Anton Rohian, reprezentantii elevilor 
din anii terminali, dar şi cei care au preluat cheia din mainile absolventilor. A fost 
strigat catalogul de catre diriginti, iar cei mai buni elevi au fost rasplatiti cu premii 
şi diplome pentru învatatura, buna purtare şi prezenta la cursuri. Premii importante 
au fost oferite elevilor de exceptie şi de catre Episcopia Maramureşului şi 
Satmarului, care au fost înmanate de PS Dr. Justin Sigheteanul. 
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