
 

IPS Justinian a fost sarbatorit la implinirea a 94 de ani de viata. 
 

O sarbatoare cu multa emotie in Episcopia Maramuresului si Satmarului, 
ieri, joi, 28 mai a.c., pentru ca Intaistatatorul acesteia a implinit venerabila varsta 
de 94 de ani. Au sosit pentru a-i ura ani multi si fericiti insusi Mitropolitul 
Clujului, Maramuresului si Salajului, IPS Andrei, de loc din judetul nostru, care 
a spus ca vede in IPS Arhiepiscop Justinian un coborator din Pateric, adica din 
randul celor mai profunzi si autentici traitori pentru Hristos, ale caror cuvinte 
pastrate noua pana astazi sunt izvor de mare intelepciune, pilde de urmat pentru 
a pasi pe drumul mantuirii. Ceea ce se potriveste de minune vietii monahale de 
mare traire intru Hristos, de rugaciune continua pe care o traieste IPS Justinian. 
Au venit reprezentantii Guvernului din cele doua judete in care isi are aria de 
administratie Episcopia Maramuresului si Satmarului, Anton Rohian, prefectul 
Maramuresului, si Eugeniu Avram, prefectul judetului Satu Mare, presedintele 
Consiliului Judetean Maramures, Zamfir Ciceu, primarii celor doua municipii 
resedinta de judet, Catalin Chereches, al Baii Mari, reprezentantul credinciosilor 
din judetul nostru in Adunarea Nationala Bisericeasca, for decizional la nivel de 
tara in probleme bisericesti. Au venit sa-i spuna „La multi ani!” Arhiepiscopului 
eparhiot Justinian protoiereii din cele doua judete, stareti si starete de manastiri, 
monahi si monahii, Permanenta Episcopala, studenti si elevi seminaristi, preoti 
si preotese, mireni, profesori de teologie. In acest moment, IPS Justinian este 
decanul de varsta al Sfantului Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane. 

Sarbatorirea a inceput cu Slujba Te-Deumului, oficiat de PS Justin 
Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramuresului si Satmarului, in 
prezenta IPS Mitropolit Andrei al Clujului Maramuresului si Salajului si IPS 
Justinian.     

In cuvantul de multumire adresat de IPS Justinian celor prezenti, care au 
umplut pana la refuz Paraclisul Episcopal, s-a putut observa marea bucurie la 
intalnirea cu cei dragi, din evocare nelipsind momentele cele mai importante, 
triste, precum inlaturarea calugarilor din manastire prin decretul din 1959, sau 
bucuroase, precum puterea care i-a fost data de Dumnezeu pentru rugaciunile 
preotilor care s-au rugat pentru Inalt Preasfintia Sa la fiecare Sfanta Liturghie si 
nu numai. Cuvintele adresate au fost strabatute de fiorul iubirii semenilor, iar 
intalnirea cu copiii care au venit sa-l felicite i-au creat momente de mare 
bucurie.  

Zeci de cosuri si buchete de flori a primit IPSa Justinin, carora li s-au 
adaugat micile cadouri din partea celor dragi. Intre oaspetii de seama care i-au 
cantat „La multi ani!” a fost si inegalabilul taragotist Dumitru Farcas din Cluj-
Napoca si membrii Ansamblului Folcloric National „Transilvania” din Baia 
Mare.  
 
     Material realizat de Andrei Farcas - 
 jurnalist la ziarul Graiul Maramuresului 
 


