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COMUNICAT DE PRESĂ 

 

Referitor la articolul cu titlul „Comunitatea ortodoxă din Rozavlea în 

fierbere” apărut în presa locală în data de 6.10.2017, facem următoarele 

precizări: 

 Preotul Grigore Andreica a slujit ca și preot paroh în Parohia Rozavlea 

timp de 41 de ani, din care 20 de ani  a deținut funcția de protopop, făcând parte  

din structurile de conducere ale Episcopiei Ortodoxe a Maramureșului și 

Sătmarului. În anul 2014 și-a încheiat activitatea de protopop, funcție din care s-

a pensionat, rămânând paroh încă 3 ani (până la vârsta de 70 de ani) în Parohia 

Rozavlea și fiind reîncadrat, cumulând astfel salariul cu pensia, lucru care poate 

fi considerat un dar din partea Preasfințitului Părinte Iustin pentru întreaga lui 

activitate. 

 În data de 2 octombrie a.c. cei doi preoți, respectiv pr. Grigore Andreica 

din Parohia Rozavlea - Centru și pr. Vasile Cozma din Parohia Rozavlea Șesu -

Mănăstirii au fost chemați de către Preasfințitul Părinte Iustin la Centrul 

Eparhial, Preasfinția Sa spunându-le  că începând cu luna octombrie a.c. 

părintele Vasile Cozma a fost numit în Parohia Rozavlea - Centru. 

 Într-o convorbire părintească și fraternă, Preasfințitul Părinte Iustin le-a 

cerut celor doi preoți să facă un transfer de administrație civilizat, frățesc și 

creștinesc. 
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 Hotărârea de a-l numi pe părintele Vasile Cozma din Parohia Rozavlea -

Șesu Mănăstirii în Parohia Rozavlea-Centru a fost luată în cadrul Permanenței 

Eparhiale din data de 03.10.2017, în urma analizării activității, vechimii și 

realizărilor sfinției sale. 

 Preacucernicul Părinte Vasile Cozma are 18 ani de vechime în  cler, a 

făcut studii de teologie de excepție și a construit în Rozavlea 3 biserici de lemn: 

una în Parohia Sâlța și una în Parohia Rozavlea-Șesu Mănăstirii, care a fost 

mistuită de un incendiu în data de 7 august 2016 și care a fost reconstruită în 

doar 9 luni de zile. În jurul bisericii a construit un frumos ansamblu 

maramureșean: altar de vară, poartă, clopotniță și alei. 

 Analizându-i activitatea pastorală și administrativă, viața și pregătirea, 

Preasfințitul Părinte Iustin a fost dator să împlinească dreptatea lui Dumnezeu și 

să-i acorde părintelui Vasile Cozma drepturile care i se cuvin în urma activității 

desfășurate în Rozavlea în cei 18 ani.  Peste toate acestea, părintele Vasile 

Cozma are o conduită preoțească, pastorală și morală exemplară. 

 În discuția avută cu cei doi preoți, Preasfințitul Părinte Iustin le-a mai 

spus că lucrurile nu trebuie făcute în grabă, că mutarea părintelui Grigore 

Andreica poate să aibă loc într-un timp mai îndelungat pentru a-i da răgazul 

cuvenit să se mute la casa pe care o deține în orașul Vișeu de Sus, având în 

vedere și faptul că părintele Vasile Cozma poate locui în această perioadă în 

casa parohială din Parohia Rozavlea - Șesu Mănăstirii. Cei doi preoți au promis 

că în duminica din octombrie în care va avea loc instalarea va fi o atmosferă 

solemnă de pace și de bucurie și de adevărată sărbătoare, Preasfințitul Părinte 

Iustin urmând ca părintelui Grigore Andreica să-i mulțumească și să-l 

răsplătească, iar pe celălalt să-l instaleze cu speranța unor înnoiri în lucrarea  

pastorală, culturală și socială. 

 Episcopia nu înțelege de ce un grup de credincioși, în frunte cu primarul 

Vasile Mârza își arată opoziția față de numirea părintelui Vasile Cozma, atâta 
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vreme cât marea majoritate a credincișilor împreună cu Consiliul Parohial au 

convingerea că se face un act de sfântă dreptate și îl primesc pe părintele Vasile 

Cozma cu mult drag, înțelegând și ei că în situația de față nu este cazul a se face 

un concurs, părintele Vasile Cozma având vrednicia și dreptul să fie numit 

(promovat) prin decizie chiriarhală de ierarhul locului, Preasfințitul Părinte 

Iustin, Episcopul Maramureșului și Sătmarului, fiu al  satului Rozavlea. 

 

 

Baia Mare, 

6 octombrie 2017 

 

 

Biroul de Presă  

al Episcopiei Maramureșului și Sătmarului 

Sectorul Administrativ - Bisericesc 

 


