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Graiul Bisericii Noastre

      
n partea cea mai de nord a României se află un ţinut unic prin trăsăturile etnice, istorice şi tradiţii. Î

Această regiune este numită generic, Maramureş. Maramureşul este o vatră păstrătoare de gintă dacică, 
gintă care a dat naştere unei celule etnice de mare vitalitate şi demnitate, foarte conservatoare, rezistentă 
la influenţele din afară. Aici, ţăranul are mândria lucrului bine făcut, care trebuie să dureze şi să fie 
frumos, să bucure mintea şi sufletul. Între aceste repere au luat naştere folclorul, portul popular şi, mai 
ales mândria lor, biserica de lemn, o dovadă a rezistenţei multiseculare a Maramureşului la influenţele de 
tot felul. Această „rezistenţă” se poate vedea şi în zilele noastre, prin noile biserici de lemn înalţate. 

Între acestea un loc aparte îl ocupă Mănăstirea Bârsana, o mănăstire de maici care reprezintă 
începutul retemeluirii a ceea ce a fost odinioară, o vatră autentică a Ortodoxiei. Această sfântă mănăstire, 
plină de taina Crucii şi a Învierii lui Hristos în Biserica Sa, este o sinteză între evlavie şi artă, unde 
rugăciunea ziditoare de suflet se uneşte cu munca artistică, este o icoană a sufletului creştin ortodox 
maramureşean la răscruce de milenii, dar şi o speranţă pentru un viitor binecuvântat.

Ceea ce fascinează la Bârsana, dincolo de duhul locului de bună rânduială monahală, este 
desăvârşita unitate stilistică şi simţul artistic care guvernează întregul aşezământ. Nu găseşti nici o notă 
discordantă în această armonie a sfinţeniei cu frumuseţea, în această minunată sinteză a geniului tărănesc 
şi cucernicie ortodoxă. Arhitectura, sculptura şi iconografia se completează una pe alta fără monotonie, 
fără stridenţă, într-o împărtăşire firească, integrând până şi cele mai „umile” acesorii, precum cerga sau 
ştergarul.

În anul 1993, Preasfinţitul Justinian, episcopul ortodox al Maramureşului si Sătmarului a sfinţit 
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piatra de temelie a noii biserici a mănăstirii. S-a stabilit că mănăstirea va avea hramul “Soborul Sfintilor 
12 Apostoli”. În ziua de miercuri, 30 iunie 1993, s-a prăznuit pentru prima data hramul noii mănăstiri. În 
aceeaşi zi, în cuvântul de învăţătură adresat mulţimii de credincioşi, Preasfinţitul Justinian a amintit 
hotărârea că la Bârsana va fi mănăstire de maici. 

În ziua de joi, 30 iunie 1994, asa cum rezultă şi din însemnarea de pe Sfânta Evanghelie, a fost 
sărbătorit hramul mănăstirii. Liturghia arhierească a fost oficiată de Preasfinţitul Justinian, înconjurat de 
un numeros sobor de preoţi şi diaconi. În acest cadru sărbătoresc, Preasfinţitul Justinian a prezentat-o pe 
monahia Filofteia Oltean ca viitoare stareţă a mănăstirii. Totodata, diaconul Ioan Stoica a fost hirotonit 
întru preot şi a fost numit, în mod provizoriu, preot slujitor al mănăstirii.

La început, lucrările au fost supravegheate de părintele Gheorghe Urda, parohul Bârsanei. În anul 
1994, Dumnezeu a adus-o sub cerul Maramureşului, de la Manastirea Râmeţ, pe tânăra monahie Filofteia 
Oltean, rânduită ca stareţă a noului aşezământ. Fire energică şi întreprinzătoare, cu simţ artistic şi zel 
ctitoricesc, Maica Filofteia a chivernisit si a vegheat, până la cele mai mărunte detalii, ridicarea intregului 
ansamblu mănăstiresc, închinat Soborului Sfinţilor 12 Apostoli (30 iunie).

Proiectul Mănăstirii „Soborul Sfinţilor 12 Apostoli” - Barsana a fost gândit ca un ansamblu 
arhitectural, elaborat de arhitectul Dorel Cordoş, care s-a dezvoltat, în timp, în funcţie de nevoile 
spirituale ale obştii monahale. 

Proiectul cuprindea următoarele obiective: Biserica în stil maramureşean, Altarul de vară, 
Aghiasmatarul, Stăreţia, Casa Voievodală, Casa maicilor, Casa artistului, Casa duhovnicului, 
Arhondaricul, Prăznicarul cu trapeză, Muzeul de icoane şi carte veche „Gavril de Bârsana”, Turnul – 
clopotniţă, Poarta maramureşeană, Monumentul funerar, drumul de acces, loc pentru aprinderea 
lumânărilor, troiţe, lac, pod peste lac, alei care duc la diferite obiective, parcare şi altele. 

La o astfel de realizare măreață, momentul târnosirii bisericii și a binecuvântării întregului 
ansamblu mănăstiresc trebuia să fie unul cu totul special. În acest sens, ierarhii noștri s-au gândit ca 
marele eveniment să fie patronat de către Întâistătătorul Bisericii Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte 
Patriarh Daniel, înaintând o invitație în vederea participării:
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Răspunsul Preafericitului Părinte Patriarh Daniel a fost unul afirmativ, astfel că în seara zilei de 

prăznuire a Sfinților Apostoli Petru și Pavel, ierarhi ai Bisericii din Mitropolia Clujului, Maramureșului 

și Sălajului, în frunte cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop și Mitropolit Andrei Andreicuț l-au 

întâmpinat la Aeroportul din Baia Mare. Alături de conducătorii Bisericii au fost prezenți domnul Sorin 

Rednic - prefect al județului Maramureș, domnul Zamfir Ciceu - președinte al Consiliului Județean 

Maramureș, domnul Cătălin Cherecheș - primarul municipiului Baia Mare, precum și alți conducători ai 

instituțiilor locale maramureșene.

După tradiționala întâmpinare a înaltului oaspete și câteva clipe petrecute în sala de protocol a 

Aeroportului din Baia Mare, coloana oficială s-a îndreptat către Mănăstirea Bârsana.

Primirea Patriarhului României
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De la aeroport vizita s-a mutat la Poarta 

Maramureşului Voievodal din localitatea Mara, 

locul unde maramureşenii îşi primesc orice 

oaspete de seamă care le trece pragul. De-a lungul 

Văii Izei, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a 

fost aşteptat în fiecare parohie de către credincioşi 

îmbrăcaţi în straie tradiţionale, precum şi în cântări 

de tulnice şi bucium la fiecare poartă a 

credincioşilor din aceste parohii

La Poarta 
Maramureșului Voievodal
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel la Bârsana

Ajuns la Mănăstirea Bârsana, unde a fost întâmpinat de Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Justinian, 

de ierarhi ai Bisericii Ortodoxe Române și mulțime mare de credincioși, s-a săvârşit o slujbă de 

Polihroniu, ca mulţumire pentru că vizitează încă o dată Ţara Maramureşului. La sfârșitul acestei slujbe, 

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, Episcopul Maramureşului şi Sătmarului a adresat un 

cuvântul de bun venit Preafericitului Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, iar 

Preafericirea Sa a mulţumit Înaltpreasfinţiei Sale pentru această invitaţie făcută la sfinţirea noii biserici a 

Mănăstirii Bârsana.

În cuvântul său, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, Episcopul Ortodox Român al 

Maramureșului și Sătmarului a arătat dragostea și prețuirea pe care o poartă poporul maramureșan pentru 

valorile etnografice și religioase: La Cina cea de Taină Mântuitorul Iisus Hristos a spus: “Cu dor am dorit 

să mănânc cu voi acest Paști, mai înainte de Patima mea” (Lc. 22,15)

Același cuvânt îl repet și eu: “Cu dor am așteptat sosirea Preafericirii Voastre în mijlocul nostru. 

De 18 ani am așteptat acest moment împreună cu credincioșii și maicile acestui așezământ, care au trudit 

pentru realizarea acestui miracol.

Primarii și preoții de pe Valea Marei în așteptarea Patriarhului României 
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Aici a rămas un loc pustiu, atunci când episcopul Gavriil a fost expulzat, desființându-se și 

Episcopia de aici. Din darul lui Dumnezeu s-a reînviat această vatră monahală a Maramureșului, 

întrucât El a adus acum 18 ani aici soborul de maici, în frunte cu maica Filofteia – stareța mănăstirii, 

care au pornit de pe iarbă verde și au realizat tot ceea ce poate fi văzut. Este un miracol ce s-a făcut aici, 

deoarece atât în Transilvania cât și în Maramureș au reînviat multe vetre duhovnicești, vetre monahale.

Preafericirea Voastră, de 18 ani am așteptat această clipă. Pentru noi, maramureșenii este Ziua 

Domnului, Ziua cea mare. Vă mulțumesc că venind pe aripile văzduhului ați poposit, din înaltul cerului, 

în Maramureș. Cu toții, natură și credincioși, au așteptat să vină în mijlocul lor întâistătătorul Bisericii 

Ortodoxe Române, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel.

Vă mulțumesc din toată inima. Să ne rugăm, în aceste frumoase clipe de seară, din toată inima 

pentru acest popor.

Dacă veți călători spre granița cu Ungaria 

veți vedea lanuri de grâu și porumb frumoase, 

muncite de acest popor, care este sărac, deși avem o 

țară bogată. Pentru aceste roade nu este suficient să 

fie soare și ploaie la timp. Acest pământ nu rodește 

până nu cade pe el și sudoarea frunții oamenilor și 

doar atunci țara devine bogată. De aceea, 

Preafericirea Voastră vă asigur că acest popor este 

iubit și admirat de Dumnezeu.

Bine ați venit Preafericirea Voastră! 

Binecuvântați Preafericirea Voastră! Iertați-ne pe 

noi păcătoșii, din Maramureș și toată țara.”

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit 

în cuvântul Său despre bucuria comuniunii 

apostolilor care se revarsă peste toți cei care au 

păstrat, mărturisit și transmis credința apostolică: 

”În seara aceasta binecuvântată de Dumnezeu, în 

amurg, când soarele este mai lin, noi dăm slavă lui 

Dumnezeu, că între două sărbători, am ajuns aici la 

o mănăstire înviată din morți. Aceste clădiri care 
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însoțesc biserica sunt ca niște lumânări de Înviere 

în toamnă și în vară. Am vazut odată mănăstirea în 

toamnă, iar acum o vedem în vară. Este pentru noi 

o bucurie și o binecuvântare să vedem pe 

Dumnezeu care face minuni. Înaltpreasfințitul 

Arhiepiscop Justinian a spus că aici era doar iarbă 

și iată cum, în 18 ani, s-au construit aceste 

minunate clădiri în frunte cu biserica, pe care, cu 

ajutorul lui Dumnezeu, o vom sfinți mâine. Astăzi, 

am serbat pomenirea Sfinților Apostoli Petru și 

Pavel. Din seara aceasta am intrat în sărbătoarea 

Soborului celor 12 Apostoli, adică toți apostolii 

împreună. Această bucurie a comuniunii 

apostolilor între ei, care se află în ceruri, se 

revarsă acum peste toți cei care au păstrat, 

mărturisit și transmis credința apostolică. Noi am 

primit credința apostolică de la Sfântul Apostol 

Andrei, dar apostolii au în comun trei lucruri 

deosebite, trei mari virtuți. Toți au mărturisit 

dumnezeirea lui Hristos, că Iisus Hristos nu este 

fiul unui tâmplar din Nazaret, ci Fiul lui Dumnezeu 

cel Veșnic Viu, Care din iubire față de oameni și 

pentru mântuirea oamenilor S-a făcut Om. Deci, 

toți apostolii au mărturisit că Iisus Hristos este 

Fiul cel Veșnic al lui Dumnezeu. Toți apostolii au 

avut în comun și o dragoste nețărmurită pentru 

Hristos. Sfântul Apostol Pavel spune: Cine ne va 

despărți pe noi de dragostea lui Hristos? Nici 

înălțimea, nici adâncimea, nici viața, nici moartea, 

căci deși murim în fiecare zi, fiind persecutați, 

suntem mai mult decât biruitori prin Hristos Care 

ne-a iubit pe noi. Sfinții Apostoli Petru și Pavel și 

toți ceilalți apostoli au avut însă și o mare și 

nețărmurită dragoste pentru Biserica lui Hristos. 

Sfântul Apostol Pavel a înțeles că Biserica nu este o 

simplă instituție în lumea aceasta, ci este Trupul 

Tainic al lui Hristos. De unde a învățat el aceasta, 

căci în toate scrierile Noului Testament numai el 

dezvoltă această învățătură sfântă ? A învățat acest 

adevăr, că Biserica este Trupul lui Hristos, 

suferind. El a fost prigonitor al Bisericii. Lovea în 

creștinii care trebuiau să fie legați în lanțuri și puși 
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apoi în închisoare”.

În continuare, Patriarhul României a 

exprimat însemnătatea deosebită pe care o are 

construirea unei biserici: ”Vă felicităm că ați 

păstorit cu dragostea lui Hristos un popor 

credincios și jertfelnic. A construi o biserică este 

o jertfă mare. De aceea, la sfințirea bisericii, în 

piciorul Sfintei Mese la Sfântul Altar nu se pun 

moaștele altor sfinți decât cele ale mucenicilor 

sau martirilor. Ei sunt cei mai aproape de Crucea 

lui Hristos de pe Sfântul Altar, pentru că în ei s-a 

arătat în lume aceeași iubire jertfelnică, sfântă ca 

iubirea lui Hristos. Ctitorii, cei care zidesc 

biserici, sunt pomeniți ca fiind fericiții și pururea 

pomeniții ctitori. Este o mare binecuvântare să fii 

chemat, să devii mâinile lui Hristos, pentru că 

slujba de sfințire de mâine, după cum veți vedea, 

spune că această Casă, această biserică, Tatăl a 

zidit-o, Fiul a întărit-o, Duhul Sfânt a înnoit-o, a 

luminat-o, a sfințit-o și a sfințit sufletele noastre. 

Atunci cine a făcut biserica, Sfânta Treime sau 

noi oamenii ? Sfânta Treime prin mâinile oamenilor care au în ei iubirea lui Hristos. Aceasta iarăși 

confirmă că noi prin Trupul lui Hristos, plini de iubirea lui Hristos săvârșim lucrarea lui Hristos spre 

lauda și spre slava Preasfintei Treimi. Deci, aici, maicile sunt mâinile iubirii lui Hristos, mâinile 

jertfelnice împreună cu toți cei care au contribuit”.

La final, Preafericirea Sa a mulțumit pentru primirea călduroasă și frumoasă în Maramureș: 

”Doresc în încheiere să mulțumesc în mod deosebit tuturor celor care ne-au primit cu multă bucurie, 

respect și dragoste fiiască și frățească, începând de la aeroport, ierarhii care au fost prezenți acolo în 

frunte cu Înaltpreasfințitul Mitropolit Andrei, Preasfințitul Iustin Sigheteanul și Preasfințitul Petroniu al 

Sălajului, și apoi la Poarta Maramureșului Voievodal ne-au întâmpinat copiii, corul de la Mara, 

autoritățile, dar și cei care cântă cu trâmbița, precum și călăreții foarte frumos împodobiți. Peste tot am 

simțit această primire călduroasă și frumoasă cu multă bucurie. Pe Valea Izei toată lumea era la poartă, 

de aceea trebuie să spunem că din punct de vedere al evlaviei și al tradițiilor creștinești și românești 

frumoase, Maramureșul este printre cele mai frumoase zone ale țării și printre cele mai luptătoare în a 

păstra credința apostolică.

Ne rugăm Preasfintei Treimi și tuturor sfinților, mai ales Sfinților Apostoli, să ne ajute să ne 

bucurăm de tot ceea ce s-a realizat aici, prin iubire jertfelnică, prin dragoste față de Hristos și de 

Biserica Sa. Să fim pomeniți cei care zidim biserici, așa cum se spune în Sfânta noastră Biserică: 

“fericiții și pururea pomeniții ctitori”. Să trăiți întru mulți și binecuvântați ani!”

Muzeul După acestea, Preafericirea Sa împreună cu ceilalți membri ai Sfântului Sinod au vizitat 

de icoane şi carte veche „Gavril de Bârsana” și Stăreția mănăstirii.
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Sfințirea noii biserici de la Mănăstirea Bârsana

Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 

Bisericii Ortodoxe Române a oficiat în ziua de 30 

iunie 2012, înconjurat de un sobor de 17 ierarhi, 

membri ai Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe 

Române, preoți și diaconi, slujba de sfinţire a noii 

biserici cu hramul ”Soborul celor Doisprezece 

Apostoli” a Mănăstirii Bârsana, în prezența a mii de 

credincioşi.

La finalul slujbei de sfinţire, Patriarhul 

României a spus: Cu ajutorul lui Dumnezeu s-a 

săvârșit sfințirea acestei biserici noi, o biserică 

frumoasă, cu o pictură luminoasă, care vrea să fie și 

o continuitate peste timp a bisericii care a fost 

cândva aici, care din cauza vitregiilor vremii nu mai 

este aici.

Această biserică reînviată a fost astăzi 

sfințită și dedicată “Soborului Sfinților 12 

Apostoli”. Este o bucurie mare că la această slujbă 

de sfințire au participat mulți ierarhi, membri ai 

Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, și 

așa cum este tradiția Bisericii noastre, astăzi și 

numai astăzi, până la miezul nopții, toți credincioșii 

ortodocși bărbați și femei vor intra pe ușa de 

miazănopate a Sfântului Altar, vor săruta Sfânta 

Evanghelie, Sfânta Cruce și Sfânta Masă, rugând pe 

Hristos Domnul să sfințească viața lor așa cum a 

sfințit această biserică frumoasă și nouă. De 

asemenea, credincioșii care vin aici, vor lăsa o 

danie, un obol al lor, pentru completarea 

cheltuielilor cu această biserică și cu întreținerea 

ei.

Biserica este făcută prin jertfelnicie și se 

menține prin jertfelnicia și dărnicia ostenitorilor și 

închinătorilor.

Vă mulțumim pentru această cooperare și 

împreună-lucrare în sfințirea bisericii și ca să ne 

încadrăm în timp, acum mergem în sobor și îi dăm 

mulțumire lui Dumnezeu prin Sfânta și 
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Dumnezeiasca Euharistie, care în limba greacă înseamnă mulțumire, recunoștință, pentru tot ceea ce s-a 

realizat, pentru tot ceea ce s-a făcut, dar și cerem ajutorul lui Dumnezeu ca să putem să menținem 

această biserică și întreaga mănăstire de aici, să fie un loc de sfințenie, de rugăciune, de pace și bucurie 

în Duhul Sfânt.

Înainte de începerea Sfintei Liturghii, se va da citire hrisovului sau documentului, care a fost 

depus în piciorul Sfintei Mese, mărturie peste timp despre această lucrare a zidirii și împodobirii 

bisericii, dar și despre evenimentul sfințirii ei în 30 iunie 2012, cu prilejul hramului acestei biserici 

“Soborul Sfinților 12 Apostoli”.

Așa să ne ajute Dumnezeu să ne sfințim bisericile, să ne sfințim viețile și cu bucurie să lucrăm spre 

slava Preasfintei Treimi pentru a noastă mântuire. Amin”

După acest cuvânt adresat celor prezenți, Preafericirea Sa, împreună cu ceilalți ierarhi, preoți și 

diaconi slujitori, s-au deplasat la altarul de vară pentru săvârșirea Sfintei și Dumnezeieștii Liturghii.  
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Sfânta Liturghie oficiată de Patriarhul României
la Mănăstirea Bârsana

 După oficierea slujbei de sfințire a noii biserici cu hramul ”Soborul celor 12 Apostoli” a 

Mănăstirii Bârsana, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a oficiat în 

continuare, pe Altarul de Vară al mănăstirii, înconjurat de un sobor de ierarhi, preoţi şi diaconi și în 

prezența a mii de credincioși, Sfânta Liturghie.

Din soborul de ierarhi au făcut parte Înaltpreasfințitul Părinte Laurențiu - Mitropolitul Ardealului, 

Înaltpreasfințitul Părinte Andrei - Mitropolitul Clujului, Sălajului şi Maramureşului, Înaltpreasfințitul 

Părinte Irineu - Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfințitul Părinte Teodosie - Arhiepiscopul Tomisului, 

Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian - Episcopul Ortodox Român al Maramureșului și 

Sătmarului, Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Ioan - Episcopul Covasnei și Harghitei, Preasfințitul 

Părinte Lucian - Episcopul Caransebeșului, Preasfințitul Părinte Nicodim - Episcopul Severinului și 

Strehaiei, Preasfințitul Părinte Visarion - Episcopul Tulcii, Preasfințitul Părinte Petroniu - Episcopul 

Sălajului, Preasfințitul Părinte Gurie - Episcopul Devei și Hunedoarei, Preasfințitul Părinte Siluan - 

Episcopul Ortodox Român din Ungaria, Preasfințitul Părinte Timotei - Episcopul Ortodox Român al 

Spaniei și Portugaliei, Preasfințitul Părinte Paisie Lugojeanul - Episcop-vicar al Arhiepiscopiei 

Timișoarei, Preasfințitul Părinte Emilian Lovișteanul - Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Râmnicului, 

Preasfințitul Părinte Ioachim Băcăuanul - Episcop-vicar al Arhiepiscopiei Romanului și Bacăului și 
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Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul - 

Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române 

a Maramureșului și Sătmarului.

În cuvântul de învăţătură, intitulat 

Mănăstirea Bârsana - istorie, artă și 

spiritualitate, Patriarhul României a vorbit atât 

despre înţelesurile Pericopei Evanghelice, 

rânduită a fi citită la sărbătoarea Soborului 

Sfinţilor 12 Apostoli, cât și despre frumusețea 

artei și spiritualității ortodoxe maramureșene: 

Devenire binecuvântată şi dăinuire 

jertfelnică.

”Mănăstirea Bârsana este un dar 

binecuvântat al lui Dumnezeu nu numai pentru 

Maramureşul ortodox, cu biserici străvechi şi 

sfinţi ierarhi care au păstrat unitatea poporului 

şi a credinţei sale apostolice, ci este un dar binecuvântat al lui Dumnezeu pentru întreg neamul românesc 

păstorit de Biserica Ortodoxă, prin mărturia dată pentru Hristos de-a lungul veacurilor în zbuciumata ei 

istorie.

Existenţa Mănăstirii Bârsana începe în vremea voievodului Dragoş, descălecător în Ţara 

Moldovei, a voievozilor Balc şi Drag ai Ţării Maramureşului, care au înzestrat mănăstirea cu terenuri 

arabile, fâneţe, păduri şi alte bunuri, fiind pe drept cuvânt o mănăstire voievodală.

Vechea mănăstire Bârsana a fost unul dintre cele mai importante aşezăminte de cultură din 

Maramureş; aici existau şcoli pentru pregătirea preoţilor, a cântăreţilor şi pictorilor bisericeşti şi se 

cul t ivau  legătur i le  cu  români i  or todocş i  d in  Moldova ş i  Ţara Românească 

(www.manastireabarsana.ro).

La scurt timp după ocuparea Maramureşului de către Imperiul Habsburgic şi săvârşirea 

dureroasei dezbinări bisericeşti a românilor transilvăneni din perioada anilor 1698 - 1701, Mănăstirea 

Bârsana a devenit pentru o vreme reşedinţa episcopilor români ortodocşi.

Venerabila Episcopie Ortodoxă Română a Maramureşului, pomenită în actul patriarhal de la 

Constantinopol, emis în anul 1391 pentru înfiinţarea Mănăstirii din Peri, a fost desfiinţată oficial în anul 

1740. Cu toate acestea, ierarhii, preoții şi credincioşii români, deşi prigoniţi neîncetat, au menținut 

pururea vie flacăra credinței ortodoxe şi a conştiinţei româneşti în vremurile de grea încercare, iar 

Mănăstirea Bârsana a avut un rol important în apărarea credinţei ortodoxe în acea perioadă atât de grea 

a istoriei Bisericii Ortodoxe din Transilvania.

În anul 1791, patrimoniul mănăstirii este confiscat de Imperiul Habsburgic, iar ultimii călugări 

de aici s-au refugiat la Mănăstirea Neamț, în Moldova.

Atunci mănăstirea a fost devastată, chiliile şi clădirile anexe au fost distruse, iar averea 

confiscată.

Pentru a feri biserica mănăstirii de profanare şi distrugere, credincioşii din Bârsana au mutat-o, 
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în anul 1806, chiar în vatra satului, în locul numit Podurile Jbarului (acum Podurile Mănăstirii), unde se 

mai poate vedea şi astăzi (www.manastireabarsana.ro).

Pătimirile şi răstignirea Mănăstirii Bârsana au durat aproape două secole (1791-1989), timp în 

care de mai multe ori s-a încercat reînfiinţarea ei. Înainte de Marea Unire din 1918, Maramureşul, ca şi 

întreaga Transilvanie, se afla sub stăpânire habsburgică, ostilă bisericilor şi mănăstirilor ortodoxe 

româneşti.

După reînfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului, în anul 1937, s-a pus şi 

problema reînfiinţării mănăstirii, dar a urmat Dictatul de la Viena (1940), care a împiedicat realizarea 

acestui deziderat. După al doilea război mondial, s-a instaurat la putere regimul comunist ateu, care se 

opunea înfiinţării de noi mănăstiri. Astfel, reînfiinţarea mănăstirii s-a tot amânat, dar acest ideal nu s-a 

stins niciodată, întrucât credinţa în puterea veşnică a lui Hristos a inspirat şi a modelat în poporul nostru 

o cultură a dăinuirii în istorie, având speranţa biruinţei asupra tuturor ispitelor şi încercărilor venite 

asupra lui.

Reînfiinţarea sau învierea mănăstirii Bârsana, veche năzuinţă a dreptcredincioşilor 

maramureşeni, s-a realizat totuşi după căderea regimului comunist ateu în decembrie 1989.

Astfel, în anul 1993, Preasfinţitul Părinte Episcop Justinian, al Episcopiei Ortodoxe Române a 

Maramureşului şi Sătmarului, a sfinţit piatra de temelie a noii mănăstiri, cu hramul Soborul Sfinţilor 

doisprezece Apostoli.

În anul 1994, prin rânduiala lui Dumnezeu, monahia Filofteia Oltean a fost numită stareţă a noii 

mănăstiri de maici. De atunci, cu mult zel, evlavie şi simţ artistic maica stareță a chivernisit şi a 

supravegheat, până la detaliu, ridicarea întregului ansamblu mănăstiresc pe care-l admirăm acum.

Î.P.S. Andrei Andreicuț
Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului

Î.P.S. Laurențiu Streza
Mitropolitul Ardealului
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Arhitectura tradiţională maramureşeană: 

supleţe şi armonie

Proiectul Mănăstirii „Soborul Sfinţilor 

doisprezece Apostoli” - Bârsana a fost gândit ca 

un ansamblu arhitectural, elaborat de arhitectul 

Dorel Cordoş, care l-a dezvoltat în timp şi spaţiu 

în funcţie de posibilităţile financiare şi de nevoile 

spirituale ale obştii monahale. Toate clădirile din 

incinta mănăstirii sunt executate din lemn de 

stejar şi pietre de râu, fiind ridicate de meşteri din 

localitate, asigurând astfel continuitatea artei 

c i o p l i r i i  ş i  î m b i n ă r i i  l e m n u l u i  

(www.manastireabarsana.ro).

Integrarea inspirată a acestui ansamblu 

arhitectural în frumuseţea creaţiei lui Dumnezeu 

(natura înconjurătoare) este încununată şi de 

frumuseţea duhovnicească a slujbelor şi a 

cântărilor de priveghere, de rugăciunile maicilor, 

precum şi de evlavia pelerinilor care caută 

luminile netrecătoare ale Împărăţiei lui 

Dumnezeu.

Maramureşul s-a impus printr-o 

arhitectură a lemnului de o înaltă valoare 

artistică, cu realizări originale, inspirate din 

particularităţile mediului natural înconjurător, 

unde muntele şi bradul ne cheamă la elevaţie 

spirituală, la rugăciune şi speranţă.

Arhitectura tradiţională românească din 

Maramureş impresionează prin supleţe şi 

armonie, încântă privirea atât prin proporţii, cât 

şi prin decor. Construcţiile sunt masive fără a fi 

greoaie, au siluete înalte, zvelte, datorate turlelor 

şi stâlpilor care subţiază volumele, dând 

construcţiei sobrietate şi eleganţă, fineţe şi 

dinamism.

Aşezată pe înălţime, mănăstirea Bârsana 

reflectă principiile de armonie şi de măsură ale 

artei populare româneşti, o profundă sinteză 

artistică sculpturală care transformă materia 

într-o epifanie a spiritului, unind arhaicul şi 

actualul, veşnicia şi timpul.

Arhitectura ansamblului mănăstiresc de la 

Bârsana este integrată în arhitectura peisajului şi 

Stăreția și Casa duhovnicului.
Mănăstirea Bârsana

Casa Voievodală.
Mănăstirea Bârsana

Muzeul de icoane și carte veche
“Gavril de Bârsana”
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reprezintă o simbioză între om şi natură, o artă în 

care sunt folosite materii vii, astfel încât vegetaţia 

şi anotimpurile, lumina şi umbra, jocul apelor şi 

culorile cerului intervin mereu cu multiplele lor 

schimbări, ca un calendar viu al vieţii, cu 

simbolice repetiţii şi frumuseţi care ne îndemnă să 

căutăm şi frumuseţile cereşti netrecătoare 

Privind la frumusețea naturii înconjurătoare, 

cu văi adânci şi culmi măreţe, înţelegem mai bine 

spiritul creator al ţăranului român, care, aşezat 

aici, pe un „picior de plai, pe-o gură de rai”, a 

ştiut să exprime în artă legături între cer şi 

pământ, între slava eternă a lui Dumnezeu şi 

frumuseţea creaţiei Lui, între rugăciunea ziditoare 

de suflet frumos şi arta care modelează piatra şi 

lemnul.

Sfinţirea bisericii – o nouă „poartă a cerului” deschisă pământenilor

Construirea şi sfinţirea unei noi biserici într-o mănăstire reprezintă o dovadă a credinţei vii şi 

jertfelnice mărturisită de o comunitate monahală duhovnicească și harnică, îndrumată de ierarhi 

înțelepți și misionari.

Construită cu multă jertfă şi râvnă duhovnicească, noua biserică a mânăstirii Bârsana ne arată 

credința şi evlavia călugăriţelor acestei mănăstiri, a ctitorilor şi binefăcătorilor ei faţă de Mântuitorul 

Iisus Hristos şi de sfinţii Săi Apostoli.

Sfinţirea noii biserici a Mănăstirii Bârsana este în acelaşi timp un act de cult şi de cultură a 

sufletului românesc. Este mai întâi un act de cult, pentru că se aduce mulţumire sau recunoştinţă lui 

Dumnezeu pentru tot ceea ce s-a realizat. În acelaşi timp ea este revărsare a harului sfinţitor de la 

Dumnezeu pentru ca această lucrare - ofrandă a credincioşilor - să devină „Casă a lui Dumnezeu” şi 

„Poartă a cerului”.

Sfinţirea acestei biserici mănăstirești este un act de cult şi pentru că facem pomenirea vechilor ei 

ctitori şi a tuturor celor ce s-au rugat, au donat şi au lucrat pentru rezidirea ei timp de 18 ani.

Pomenirea acestora este şi un act de cultură a 

sufletului, de ridicare în demnitate ca fiinţe 

recunoscătoare. Dacă recunoaştem binefacerile 

primite de la Dumnezeu prin oameni şi mulţumim 

Lui şi celor prin care El lucrează, atunci creştem 

spiritual. Dacă nu mai mulţumim, nu mai creştem 

spiritual. Dacă nu arătam recunoştinţă lui 

Dumnezeu şi semenilor, nu lucrăm pentru 

înălţarea sufletului nostru la demnitatea omului 

de fiinţă euharistică sau recunoscătoare.

La Altarul acestei mănăstiri vor fi pomeniţi 

neîncetat ctitorii vechii mănăstiri: ierarhii, 
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preoţii, monahii harnici şi credincioşii 

mărturisitori martiri, prigoniţi pentru apărarea 

dreptei credinţe, pentru libertatea şi demnitatea 

poporului român, dar şi ctitorii sau binefăcătorii 

noii biserici, luminaţi de credinţă şi evlavie, 

dăruire şi iubire jertfelnică, într-o permanentă 

comuniune spirituală cu Dumnezeu şi întreolaltă.

F e l i c i t ă m  c u  a c e s t  p r i l e j  p e  

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian 

şi pe Preasfinţitul Părinte Arhiereu Vicar Iustin 

Sigheteanul pentru toată lucrarea care s-a 

împlinit aici cu multă dăruire şi iubire jertfelnică 

de către obştea monahală şi de către cei care au 

ajutat această sfântă mănăstire.

Felicităm pe maica stareţă stavrofora 

Filofteia Oltean şi îi acordăm, ca semn al 

preţuirii şi binecuvântării noastre, Crucea 

patriarhală, cea mai înaltă distincţie a 

Patriarhiei Române.

Totodată, felicităm întreaga obşte 

monahală a Mănăstirii Bârsana, harnică şi 

misionară, pe toţi ctitorii şi ajutătorii ei, precum 

şi pe toţi clericii şi credincioşii prezenţi la acest 

eveniment sfânt şi solemn de spiritualitate 

creştină şi demnitate românească.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos Cel 

Înviat şi Sfinţilor Săi Apostoli să ocrotească 

această nouă biserică şi să dăruiască pace şi 

bucurie, sănătate şi mântuire tuturor 

închinătorilor şi binefăcătorilor ei.”

La finalul Sfintei Liturghii, Preafericitul 

Părinte Daniel, Patriarhul României, a acordat, la 

propunerea ierarhilor noștri, cu prilejul sfințirii 

noii biserici a Mănăstirii Bârsana, Crucea 

Patriarhală Maicii starețe Filofteia Oltean, 

Diploma Sfântul Apostol Andrei și Diploma 

Sfinții Împărați Constantin și Elena persoanelor 

care au ajutat la construirea noii biserici a 

Mănăstirii Bârsana. De asemenea, Preafericirea 

Sa a oferit pentru Altarul bisericii Mănăstirii 

Bârsana un set de Sfinte Vase, confecționate în 

atelierele Patriarhiei Române. Pentru biserica 

nou sfințită a oferit o Cruce de binecuvântare, 
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noua ediție a Sfintei Evanghelii cu icoane color, noul Liturghier tipărit în acest an, Liturghia Sfântului 

Ioan Gură de Aur, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare şi Liturghia Darurilor înainte sfinţite, format 

portabil, precum şi Slujba Sfântului Maslu şi Rugăciuni pentru bolnavi, în contextul consacrării anului 

2012 drept An omagial al Tainei Sfântului Maslu şi al îngrijirii bolnavilor.

În continuare, Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, Arhiereu-vicar al al Episcopiei Ortodoxe 

Române a Maramureșului și Sătmarului a mulțumit Preafericitului Părinte Patriarh Daniel pentru această 

zi istorică din viața credincioșilor maramureșeni și a oferit Preafericirii Sale o machetă a bisericii nou 

sfințite a Mănăstirii Bârsana, precum și o icoană ce reprezintă Soborul Sfinților 12 Apostoli.

”Preafericirea Voastră, despre mulţimile acestea ne vorbeşte Evanghelia de astăzi, că îi era milă 

Mântuitorului pentru că nu aveau păstor. Şi le-a dat păstori pe Sfinţii Apostoli şi prin Sfinţii Apostoli a 

dat ierarhia bisericescă. Hristos în Duhul Sfânt v-a aşezat păstor peste poporul lui Dumnezeu din 

România. Titulatura Preafericirii Voastre este cea mai îndreptăţită dintre toate titulaturile patriarhilor 

ortodocşi din lume, pentru că sunteţi fericit, Preafericirea Voastră, să aveţi în jurul Preafericirii Voastre 

un Sfânt Sinod alcătuit din cei mai prestigioşi ierarhi din Ortodoxia universală. Sunteţi fericit şi 

preafericit, Preafericirea Voastră, să aveţi o preoţime cum este preoţimea Bisericii Ortodoxe Române, 

cum este monahismul Bisericii Ortodoxe Române, unic în Ortodoxie. Iată, una din dovezile grăitoare 

este această mănăstire. Preafericit puteţi să fiţi când vedeţi acest popor căruia îi sunteţi păstor, care v-a 

aşteptat la Mara - Poarta de intrare în Maramureș - cu nerăbdare să vadă veşmântul alb al Patriarhului 

Bisericii noastre, al unei Biserici care nu a fost niciodată dezbinată, înfrântă, risipită şi schismatică sau 

ruptă, ci a fost mereu întreagă”, a spus Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul.

În încheiere, Patriarhul României a felicitat obștea monahală și pe toți cei care au contribuit la 

construirea bisericii noi a mănăstirii și a mulțumit pentru primirea frumoasă și călduroasă din seara 

precedentă:”Astăzi a fost o mare sărbătoare pentru mănăstire, dar şi pentru noi toţi ierarhii care au venit 

aici. Această comuniune şi această frăţietate arhierească este şi o cinstire pentru a recunoaşte jertfa 

lucrării de aici şi frumuseţea ei. Aş dori să mai mulţumesc o dată, după ce am făcut-o aseară, pentru 

primirea frumoasă şi călduroasă pe care am trăit-o începând de la aeroport, de la Baia Mare, şi până 

aici. Vă dorim tuturor sănătate, bucurie şi ajutor de la Dumnezeu”, a spus Preafericirea Sa.

În finalul sărbătorii Mănăstirii Bârsana, toţi credincioşii prezenţi, alături de ierarhi, i-au cântat 

Maicii Domnului: ”Nu lăsa Măicuță, să pierim pe cale/Căci noi suntem fiii lacrimilor tale.”
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 La Memorialul de la Sighetu Marmației 

În a doua zi a vizitei canonice în Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului, 

sâmbătă, 30 iunie 2012, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a vizitat în 

cursul după-amiezii mai multe obiective religioase şi culturale din Sighetul Marmaţiei.

Primul popas a fost făcut la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei. Fosta 

închisoare din Sighet a fost construită în anul 1897 ca închisoare de drept comun, însă în anul 1950 devine 

un loc de exterminare pentru elitele țării.

În spaţiul de reculegere şi rugăciune al muzeului, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel și delegația 

însoțitoare au aprins o lumânare în memoria tuturor celor care au trecut la Domnul în celulele închisorii. 

De la Memorialul Victimelor Comunismului şi al Rezistenţei, Preafericitul Părinte Daniel, 

Patriarhul României, şi ierarhii Sfântului Sinod s-au îndreptat către Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci”, 

sediul Vicariatului ortodox ucrainean din Sighet, unde Preafericirea Sa a fost întâmpinat de părintele 

vicar Ioan Piţura, precum şi de mai multe grupuri de credincioşi, veniţi în procesiune alături de preoţii lor, 

din comunele învecinate.

La biserica ucraineană din Sighetu Marmației 

POPASURI ÎN ȚARA MARAMUREȘULUI 
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În cuvântul Său, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel 

a apreciat că ortodocşii ucrainieni din această zonă 

formează o comunitate vie: ”Este o bucurie deosebită 

pentru noi să ne întâlnim cu această comunitate 

ortodoxă ucraineană din Sighetul Marmației, care ne-

a primit foarte frumos, cu multă bucurie și cu multă 

dorință de a ne întâlni. De asemenea, pentru noi este 

impresionant faptul că cei care ne-au primit nu sunt 

doar oameni în vârstă, ci și foarte mulți tineri. Ceea ce 

înseamnă că această comunitate a ucrainienilor 

ortodocși din România este o comunitate vie. Aici, la 

Sighetul Marmației dumneavoastră locuiți în 

România, dar sunteți aproape de Ucraina și în același 

timp aveți o misiune sfântă, aceea de a contribui la 

întărirea relațiilor frățești dintre Biserica Ortodoxă 

Română și Biserica Ortodoxă Ucraineană și între 

popoarele noastre. Noi suntem bucuroşi că folosiţi 

libertatea pe care o aveţi spre slava lui Dumnezeu şi 

spre păstrarea Ortodoxiei şi a valorilor ei perene. De 

asemenea, apreciem faptul că aţi avut întotdeauna 

relaţii bune cu ierarhii noştri din Maramureş şi din Banat şi noi v-am considerat întotdeauna ca fiind ai 

noştri, respectându-vă identitatea etnică şi, desigur, limba liturgică”.

„Vizita de astăzi rămâne pentru noi o vie amintire, o pagină sfântă, pentru că aţi binevoit să ne 

binecuvântaţi, să ne îndemnaţi, să ne împărtăşiţi 

cuvânt de îmbărbătare şi de rugăciune”, a spus 

părintele vicar Ioan Piţura.

La final, Patriarhul României a oferit ca semn de 

prețuire pentru Biserica ucraineană și pentru 

activitatea desfășurată, noua ediție a Sfintei Evanghelii 

cu icoane color, noul Liturghier, Liturghia Sfântului 

Ioan Gură de Aur, Liturghia Sfântului Vasile cel Mare 

şi Liturghia Darurilor înainte Sfinţite, în format 

portabil, precum şi Slujba Sfântului Maslu, iar 

părintele 

Credincioşii ucrainieni au făcut o procesiune pe 

străzile oraşului cu steaguri, cu prapuri şi au cântat 

pricesne în limba ucraineană.

Biserica „Înălţarea Sfintei Cruci” a fost ridicată între 

anii 1791-1807 şi aparţine Vicariatului ortodox ucrainean din România. 

paroh dr. Nicolae Lauruc i-a oferit 

Preafericirii Sale o frumoasă icoană, mulțumindu-i 

pentru vizita făcută.

Biserica Ucraineană ”Înălțarea Sfintei Cruci”
din Sighetu Marmației
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În oraşul Sighetu Marmației, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 

a mai vizitat, sâmbătă, 30 iunie 2012, vechiul Palat Episcopal, unde astăzi este și sediul Protopopiatului 

Ortodox Român din Sighet. Aici, Patriarhul României a primit în mod solemn cheia oraşului 

maramureşean, de la domnul Ovidiu Nemeș, primarul municipiului.

Palatul Culturii a fost inaugurat la finele anului 1913. El a fost dobândit de Episcopia Ortodoxă în 

1938, prin donaţie, însă în 1949 a fost preluat de 

autorităţile comuniste.

”Acest palat a fost oferit de către regele și guvernul 

României drept reședință episcopală pentru 

Episcopia Maramureșului, cu reședința la Sighet.

În anul 1940 când s-a instaurat regimul horthyst, 

prin cedarea Ardealului de Nord, crucile de pe acest 

palat au fost mitraliate, iar preoțimea ortodoxă a fost 

expulzată din Maramureș, unii fiind chiar martirizați.

Episcopia a fost reactivată în anul 1944, 

desfășurându-și activitatea până în anul 1948, când a 

fost desființată de regimul comunist. Abia în anul 

1990 Episcopia Maramureșului și Sătmarului a fost 

reînființată. Toate acestea ne îndreptățesc să afirmăm 

că Episcopia Ortodoxă a Maramureșului și 

Sătmarului a fost martirică.

 La Palatul Episcopal 

Primarul municipiului Sighetu Marmației
oferă ”Cheia orașului” Patriarhului României
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În acest palat a locuit episcopul Dr. Vasile Stan, care datorită greutăților și vitregiilor vremii a 

stat mai mult la Sibiu. Totuși a reușit în perioada cât a păstorit, să întabuleze acest palat, fapt pentru care 

am reușit și noi să-l redobândim, iar cu concursul autorităților locale, prin doamna primar Eugenia 

Godja și fostul viceprimar Ovidiu Nemeș (actual primar) care și-a dat acordul pentru a reveni palatul în 

proprietatea Episcopiei, ca un act de reparație morală.

Astăzi este instalat aici sediul protopopesc, ca să-i fie dată și o utilitate bisericească, dar 

funcționează și alte instituții culturale ale orașului.

Vă spunem bine ați venit, împreună cu toți preoții și autoritățile locale, socotind că prezența 

Preafericirii Voastre aduce un plus de binecuvântare ca să continuăm restaurarea lui și folosirea lui într-

un mod benefic și eficient pentru Biserica noastră Ortodoxă”, a spus Preasfințitul Iustin Sigheteanul.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a arătat în cuvântul său necesitatea renovării fostului Palat 

Episcopal, clădire care astăzi are atât un rol administrativ, cât şi misionar şi cultural:

”Dorim să exprimăm și noi bucuria întâlnirii și aprecierea asupra faptului că această clădire a 

revenit Bisericii și că are o utilitate, nu doar administrativă, ci și misionar-culturală, deoarece se pot 

organiza acum mai bine evenimente creștine, de întărire a credinței, de cultivare a valorilor noastre 

ortodoxe și românești.

Ne bucurăm că este prezent aici și domnul primar și părinții preoți, în frunte cu părintele 

protopop. Dorim ca în viitorul apropiat să fie găsite și accesate fonduri. Cred că numai prin fonduri 

Cuvânt de întâmpinare
adresat de P.S. Iustin Sigheteanul

P.F. Părinte Patriarh Daniel alături de 
Prefectul Maramureșului și Primarul Sighetului

Însemnare în Cartea de Onoare  a Prot. Sighet Patriarhul României înconjurat de ”coconi”
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europene putem să restaurăm și consolidăm această clădire, deoarece respectul pentru ceea ce am primit 

trebuie să fie în paralel cu dorința de a construi noi edificii. La Patriarhie, atunci când am ajuns, am 

consolidat și restaurat clădirea și pictura Catedralei Patriarhale actuale, ca semn de prețuire pentru 

înaintași și de respect pentru monumentele istorice și de artă. După aceea, am început construirea 

Catedralei celei noi. Prin aceasta considerăm că între ctitori și binefăcători trebuie să fie, nu atât de mult 

o competiție, cât o comuniune, să fie un respect de prețuire a ceea ce ei ne-au lăsat ca moștenire, dar, în 

același timp, noi să adăugăm, să îmbogățim moștenirea culturală-spirituală primită.

În toate deciziile noastre de numire a preoților în parohii și a stareților și starețelor din mănăstiri 

este scrisă această obligație, să păstreze patrimoniul existent și să-l sporească. Deci, este fixată direcția: 

trebuie să-l și sporim nu doar să-l păstrăm. Din acest punct de vedere se constată că aici în Maramureș, 

pe lângă aceste clădiri frumoase, moștenite din trecut, se construiesc și biserici noi, deoarece nevoile 

pastoral-misionare cer să fim creatori de valori și, în același timp, realiști în ceea ce înseamnă spațiul 

liturgic. Bisericile prea mici sunt mai greu de folosit, deoarece oamenii nu mai pot sta atât de mult în 

picioare. Am văzut în Biserica Greciei scaune-pliante, nu bănci lungi, care împiedică ieșirea unora 

dintre credincioși. În același timp am văzut că se apreciază mai mult când spațiul este mai mare, chiar cu 

demisoluri, unde se pot face activități culturale. Deci se folosesc aceste spații și pentru a face economie 

de teren și reduceri de cheltuieli, cît privesc instalațiile de încălzire și celelalte. Am văzut la comunitățile 

românești din Statele Unite că totdeauna demisolul este folosit pentru activități practice. Astfel, nu au 

fost nevoiți să cumpere teren mult.

Vă dorim tuturor sănătate, bucurie și mult ajutor de la Dumnezeu și, desigur, dacă este nevoie 

facem noi o recomandare pentru consolidarea, restaurarea și punerea în valoare a acestei clădiri, 

deoarece am argument: am fost și l-am văzut”.

La final, Preafericirea Sa a oferit o icoană Protopopiatului Ortodox Român - Sighet, ca semn de 

prețuire și încurajare pentru activitatea viitoare.
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În drum spre Ţara Oaşului Preafericitul 

Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe 

Române a vizitat, sâmbătă, 30 iunie 2012, 

Mănăstirea Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil din 

Săpânţa-Peri, unde a fost întâmpinat de obştea de 

maici a aşezământului, dar şi de credincioşi din 

comuna Săpânţa.

Patriarhul României a felicitat şi 

binecuvântat obştea de călugăriţe în frunte cu 

maica stareţă Agnia Ciuban şi pe părintele Grigore 

Luţai, ctitorul mănăstirii. Preafericirea Sa a 

mulţumit pentru primire și a dăruit lăcaşului o 

cruce de binecuvântare, Evanghelia cu ilustraţii 

color, noul Liturghier şi o icoană cu chipul 

Mântuitorului Iisus Hristos.

”Mulțumim părintelui Luțai Grigore pentru 

aceste frumoase fraze de întâmpinare și îl felicităm 

pentru lucrarea pe care a făcut-o aici, mai ales că 

este vorba de un preot de mir, care ctitorește o 

biserică de mănăstire. Aceasta confirmă cooperarea 

binecuvântată și frumoasă care există între parohie 

și mănăstire. Au fost cazuri, în Eparhia pe care am 

condus-o timp de optsprezece ani la Iași, când o 

mănăstire de maici, de la Goranda, a construit o 

biserică de mir. Erau sate mici, iar maicile umblau 

cu două căruțe pentru a aduce materiale: lemn, 

cărămidă sau ce puteau oferi fiecare. Astfel, au făcut 

în sate mici patru biserici, pentru că aveam un 

program “Nici un sat fără biserică”. Nu erau mari 

bisericile. Maica stareță, care datorită vîrstei avea 

probleme cu auzul, totuși insista mult să mergem la o 

sfințire de biserică, spunând într-o scrisoare 

dactilografiată: “biserica din satul cutare este gata 

cu tot dichisul ei. Vă așteptăm la sfințire”.

Ne-am bucurat de aceasta pentru că era 

prima experiență din viață, când o mănăstire, în 2-3 

ani, a construit patru bisericuțe de mir. Aici, există o 

tradiție frumoasă de ajutorare reciprocă, pentru 

care vă felicităm. Desigur, când se va termina la 

parohie lucrarea dumneavoastră, venim pentru 

biserică.

Problema cimitirului (”Cimitirul vesel”) 

este diferită. Dacă se râde de moarte, nu este o 

La Mănăstirea Săpânța Peri 

Cuvânt de bun venit adresat de pr. Grigore Luțai
ctitorul bisericii mănăstirii Săpânța
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greșeală, întrucât Sfântul Apostol Pavel, zice: “unde-ți este moarte boldul?”, dar să nu râdem de cei morți, 

pentru că noi avem cultul morților ca cinstire a lor, nu ca ironie despre morți. Chiar strămoșii noștri romani, 

care nu erau încă trecuți la creștinism, au spus că despre morți trebuie să vorbim numai de bine. Aici este un 

specific aparte, iar noi respectăm specificul, dar nu venim special pentru “Cimitirul vesel”, ci pentru 

sfințirea bisericii, pentru că acolo este un fel de licență liturgică de a scrie glume pe Sfânta Cruce. Era altceva 

dacă se scria pe o tăbliță pusă lângă Sfânta Cruce, însă nu intrăm acum în amănunte.

Eu apreciez acum foarte mult faptul că ați lucrat aici și lucrați și dincolo, la biserica cealaltă, iar ca 

semn de prețuire că ați purtat crucea zidirii acestei biserici, dar și pentru lucrarea de la cealaltă biserică, vă 

oferim o cruce pentru binecuvântare, spre a-i binecuvânta pe credincioși, ce este confecționată în atelierele 

Patriarhiei, cu brațele crucii specific românești. De asemenea, vă oferim un Liturghier nou”.

De asemenea, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oferit aceleași daruri și maicii starețe, în 

folosul liturgic al mănăstirii. 
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 Primirea în Țara Oașului

PATRIARHUL ROMÂNIEI 
PE PLAIURILE SĂTMĂRENE

Zilele de 30 iunie – 1 iulie 2012 au fost însemnate cu litere de aur în  paginile istoriei  

Protopopiatului Ortodox Oaş şi ale Ţării Oaşului, întrucât aceste zile au fost marcate de vizita 

Întâistătătorului Bisericii noastre, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, însoţit de un sobor de 

cincisprezece ierarhi, cu prilejul  sfinţirii Catedralei Ortodoxe din Negreşti Oaş.

Spre  sfârşitul zilei de sâmbătă, 30 iunie, după târnosirea bisericii Mănăstirii Bârsana şi după un 

program de vizită a mai multor obiective religioase şi culturale din Maramureşul istoric, Preafericitul 

Părinte Patriarh  Daniel şi delegaţia însoţitoare au fost primiţi în Ţara Oaşului, în zona limitrofă a 

judeţelor Satu Mare şi Maramureş (lângă tradiţionalul platou al Sâmbrei Oilor) cu multă căldură şi 

ospitalitate, oferindu-li-se după obicei, pâine şi sare. La întâmpinare au fost prezenţi: Pr. Mihai Feher, 

protoiereu al Oaşului, credincioşi din parohiile învecinate - Moişeni, Huta şi Certeze - îmbrăcaţi în port 

tradiţional, reprezentanţi ai conducerii centrale şi judeţene, respectiv primarii din localităţile Ţării  

Oaşului. 
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După primirea de la Huta-Certeze, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul României, şi ierarhii 

Sfântului Sinod s-au îndreptat către noul sediu al Protopopiatului Ortodox Român Oaş din localitatea 

Negreşti Oaş, unde Preafericirea Sa a fost întâmpinat cu flori, cu deosebită emoţie şi bucurie, de un grup 

de copii îmbrăcaţi în costume populare, fiind prezenţi peste şaptezeci de preoţi şi câteva sute de 

credincioşi, atât localnici cât şi din parohiile Protopopiatului Oaş. Preafericitul Părinte Patriarh a sfinţit şi 

binecuvântat noul sediu protopopesc, precum ;i Paraclisul cu hramurile “Acoperământul Maicii 

Domnului” şi “Sfântul Cuvios Stelian”, din incinta Protopopiatului, un complex administrativ-religios 

deosebit, o realizare însemnată şi o dovadă vie a jertfelniciei şi dărniciei credincioşilor din acest 

Protopopiat. După cuvântul de mulţumire al Părintelui Protopop Mihai Feher, Preafericitul Părinte 

Patriarh a oferit Protopopiatului, o colecţie de cărţi şi reviste a Editurii Basilica a Patriarhiei Române.

Seara zilei de 30 iunie s-a încheiat cu o cină, organizată la Complexul “Valea Măriei”, la care au 

participat şi cei aproximativ 40 de preoţi, colegi de generaţie ai Preafericirii Sale din timpul studiilor 

universitare, invitaţi să ia parte la marea sărbătoare, pentru care s-a pregătit întreg Oaşul.

 Binecuvântarea noului sediu al Protopopiatului Oaș
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Pe 1 iulie 2012, în a treia zi a vizitei 

canonice, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul 

Bisericii Ortodoxe Române, înconjurat de un sobor 

format din cincisprezece ierarhi, membri ai 

Sfântului Sinod, preoţi şi diaconi, în prezenţa a mii 

de credincioşi, a sfinţit Catedrala cu hramul 

“Duminica Tuturor Sfinţilor”, din oraşul Negreşti-

Oaş, judeţul Satu-Mare. Din soborul ierarhilor au 

facut parte: Înaltpreasfinţitul Părinte Laurenţiu - 

Mitropolitul Ardealului, Înaltpreasfinţitul Părinte 

Andrei - Mitropolitul Clujului, Maramureşului şi 

Sălajului, Înaltpreasfinţitul Părinte Irineu - 

Mitropolitul Olteniei, Înaltpreasfinţitul Părinte 

Te o d o s i e  -  A r h i e p i s c o p u l  To m i s u l u i ,  

Înaltpreasfinţitul Părinte Arhiepiscop Justinian - 

Episcopul Ortodox al Maramureşului şi 

Sătmarului, Preasfinţitul Părinte Lucian - 

Episcopul Caransebeşului, Preasfinţitul Părinte 

Nicodim - Episcopul Severinului şi Strehaiei, 

Preasfinţitul Părinte Visarion - Episcopul Tulcii, 

Preasfinţitul Părinte Gurie - Episcopul Devei şi 

Hunedoarei, Preasfinţitul Părinte Siluan - 

Episcopul Ortodox Român din Ungaria, 

Preasfinţitul Părinte Timotei - Episcopul Ortodox 

Român al Spaniei şi Portugaliei, Preasfinţitul 

Părinte Paisie Lugojeanul - Episcop-vicar al 

Arhiepiscopiei Timişoarei, Preasfinţitul Părinte 

Emilian Lovişteanul - Episcop-vicar al 

Arhiepiscopiei Râmnicului, Preasfinţitul Părinte 

Ioachim Băcăuanul -  Episcop-vicar al  

Arhiepiscopiei Romanului şi Bacăului şi 

Preasfinţitul Părinte Iustin Sigheteanul - Arhiereu-

vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a 

Maramureşului şi Sătmarului.

Iniţiativa construirii unei catedrale în inima 

Ţării Oaşului a aparţinut P.C. Pr Mihai Feher, paroh 

al Parohiei Ortodoxe Negreşti Oaş II, care s-a 

preocupat şi îngrijit de această sfântă lucrare până 

la vremea târnosirii ei, înconjurat de un jertfelnic 

comitet de construcţie şi sprijinit cu dragoste şi 

competenţă de vrednicii de pomenire preoţi, 

împreună slujitori ai altarului, după cum urmează: 

 Sfințirea Catedralei 
din Negrești-Oaș
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(+)Pr. Viorel Mihăilă (1990-1993); Pr. Ioan Pop (Parohia Negreşti Oaş I) din 1994 până în prezent; (+) Pr. 

Ioan Dobie (2000-2009); Pr. Marcel Ioan Malanca (Parohia Negreşti Oaş 3) din 2009 până în prezent. În 

prima Duminică după Rusalii – “Duminica Tuturor Sfinţilor” – din Anul Domnului 1990, la ceasul 

Vecerniei, a fost pusă piatra de temelie a Catedralei, de către P.S. Ioan Mihălţan al Oradiei, protopop de 

Satu Mare fiind Pr. Ioan Ţolescu, iar preoţi parohi: Mihai Feher şi Viorel Mihăilă. 

Construcţia noii Catedrale s-a realizat pe perioada anilor 1990-2002, lucrările fiind încredinţate 

firmei S.C. Econom Construcţii din loc. Gherla, jud. Cluj, reprezentată de domnul Martin Botoş. 

Lucrările au fost realizate din cărămidă şi beton armat, în formă de cruce, cu bolta străpunsă, străjuită  de 

patru turnuri şi alte două turnuri la faţadă, în care se află patru clopote. Finisajele exterioare şi interioare 

(tencuiala) au fost realizate în perioada 1999-2002 de S.C. Universal Construcţii Oaş S.R.L., firmă 

reprezentată de domnul Vasile Boboi din Negreşti Oaş. Iconostasul şi mobilierul bisericesc au fost 

executate la Bacău, de S.C. Timotei Prod Impex S.R.L., reprezentată prin domnul Florin Timotei 

Ciobanu.  

În răstimpul dintre 2003 şi 2007 s-a pictat altarul Catedralei în tehnica frescă, respectiv icoanele 

de pe iconostas, de către domnul Vasile Pop Negreşteanu, iar naosul şi pronaosul au fost pictate  în 

perioada 2008-2012, de pictorii Dumitru Bănică şi Gheorghe Bondoc. Gestionar al bunurilor Catedralei 

şi a evidenţei financiare în perioada celor 22 de ani de muncă a fost domnul Ioan Pop (Şoşcan), epitrop 

prim la Parohia Negreşti Oaş I, ajutat în timpul desfăşurării lucrărilor  de domnul Sarca Vasile, epitrop 

prim la Parohia Negreşti Oaş II, domnul Ioan Lohan, (+)Vasile Lohan, Gheorghe Lohan,  Gheorghe Pop 

Pisania Catedralei din Negrești Oaș
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(Şoşcan) şi alţii. 

Fondurile financiare pentru construirea 

Catedralei au provenit de la credincioşii 

ortodocşi din cele trei parohii din Negreşti 

Oaş, societăţi comerciale şi bănci locale, de la 

Ministerul Culturii şi Cultelor, Consiliul 

Judeţean Satu Mare, Consiliul Local Negreşti 

Oaş, de la sponsori şi credincioşi binefăcători 

din ţară şi din străinătate. Situatia in procente 

a donatiilor a fost următoarea: donaţii 

credincioşi 35.67%; sponsorizări societăţi şi 

firme – 14,53%; subvenţii Secretariatul de Stat pentru Culte – 6,4%; Consiliul Local/Primaria Oraşului 

Negreşti Oaş şi Consiliul Judeţean Satu Mare – 9,7%; restituiri TVA – 5,23%; dobânzi bancare – 8,1%; 

alte fonduri (donaţii din partea credincioşilor altor localităţi sau străinătate) – 20,37%.

La înnoirea Catedralei, din ziua târnosirii, au participat numeroşi credincioşi din Ţara Oaşului, 

negreşteni, sătmăreni, dar şi maramureşeni de pe Valea Izei, din Vişeu şi alte părţi, care au făcut un 

adevărat pelerinaj. Mulţi dintre pelerini au venit îmbrăcaţi în frumosul port tradiţional maramureşean şi 

oşenesc. 

Sfânta Masă din Altar a fost târnosită, iar pictura lăcaşului de rugăciune a fost sfinţită prin ungerea 

cu Sfântul şi Marele Mir şi prin stropirea cu apă sfinţită. După sfinţirea bisericii, credincioşii au intrat în 

Sfântul Altar din Catedrală şi s-au închinat după rânduiala cuvenită, sărutând Sf. Evanghelie, Sf. Cruce şi 

Sf. Masă, fiind unşi cu untdelemn sfinţit de 

preoţii slujitori rânduiţi pentru aceasta. 

Fiecărui inchinător I s-a oferit în dar un câte 

un pliant cu imaginea şi textul pisaniei 

Catedralei,  pentru a păstra  în minte şi suflet 

acest moment înălţător din viaţa Bisericii.

După slujba de sfinţire, Preafericitul Părinte 

Patriarh Daniel a rostit un cuvânt de 

învăţătură în care a arătat importanţa 

construirii unei biserici pentru viaţa 

credincioşilor ortodocşi: ”Am sfinţit această 

Catedrală nouă şi frumoasă. Potrivit tradiţiei 

noastre ortodoxe româneşti, în ziua sfinţirii 

unei biserici toţi credincioşii ortodocşi, 

bărbaţi şi femei, primesc binecuvântarea de a 

intra în Sfântul Altar pe uşa dinspre 

miazănoapte, sărută Sfânta Evanghelie, 

Sfânta Cruce şi Sfânta Masă, iar în taină se 

roagă, zicând: Sfinţeşte Doamne viaţa 

noastră aşa cum a fost sfinţită această 

biserică. Rugăm pe Bunul Dumnezeu să ne 
P.S. Iustin Sigheteanul dând citire Hrisovului
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dăruiască bucuria de a fi ctitori, binefăcători şi miluitori, pentru că tot ceea ce facem pentru Biserica lui 

Hristos este răsplătit de El. Hristos a împrumutat de la noi mâinile noastre şi priceperea noastră ca să 

construim Catedrala, iar această demnitate de a deveni mâinile lui Hristos sau ale Sfintei Treimi pentru a 

construi o biserică sfinţită, casă a Sfintei Treimi, este una dintre cele mai mari demnităţi de slujire în 

lumea aceasta pentru un om. Tuturor vă dorim pacea şi bucuria sfinţilor, ajutor de la Dumnezeu, 

sănătate şi mântuire”. La finalul slujbei de târnosire, PS Părinte Iustin Sigheteanul - Episcop Vicar al 

Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului - a dat citire Hrisovului de sfinţire al 

Catedralei din Negreşti-Oaş. 

În continuare, Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a oficiat Sfânta Liturghie, pe un podium 

special amenajat lângă noua Catedrală, înconjurat de soborul de ierarhi, preoţi şi diaconi. Răspunsurile la 

Sf. Liturghie au fost date de Corul “Doxologia” al Catedralei episcopale din Baia Mare. După citirea 

pericopei evanghelice, de la Sf. Ev. Matei (8, 5-13), Preafericitul Părinte Patriarh Daniel a vorbit despre 

lucrarea vindecătoare pe care Mântuitorul Iisus Hristos o săvârşeşte în Biserică, adresând un cuvânt de 

învăţătură tematic, intitulat “Demnitatea se câştigă prin hărnicie şi dărnicie”, pe care îl redăm în cele ce 

urmează:

”Trăim astăzi bucuria întâlnirii şi a comuniunii cu toţi clericii şi credincioşii ortodocşi români, 

mai ales oşeni şi maramureşeni, care ne-au întâmpinat aici, în Ţara Oaşului, la Catedrala Ortodoxă 

”Duminica Tuturor Sfinţilor” din Negreşti Oaş, cu ocazia sfinţirii bisericii.

Piatra de temelie a Catedralei Ortodoxe din Negreşti Oaş a fost sfinţită în Duminica Tuturor 

Sfânta Liturghie Arhierească
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Sfinţilor, prima duminică după sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, în anul 1990, de către vrednicul de 

pomenire Preasfinţitul Părinte Ioan Mihălţan, Episcopul de atunci al Oradiei, trecut la cele veşnice în 

anul 2008. Hramul acestei biserici ”Duminica Tuturor Sfinţilor” ne arată în acelaşi timp rodul lucrării 

Duhului Sfânt în lume şi comuniunea veşnică a Sfinților din Împărăţia lui Dumnezeu.

Ca spaţiu sacru de rugăciune, biserica sfințită este în același timp darul oamenilor adus lui 

Dumnezeu şi darul lui Dumnezeu pentru oameni, deoarece aceasta a devenit Casa Preasfintei Treimi 

care adună pe oamenii credincioși în iubirea milostivă a Preasfintei Treimi.

Prin urmare, o biserică în care se săvârșesc Sfintele Taine ale iubirii eterne a lui Dumnezeu 

pentru oameni este un semn de binecuvântare asupra comunităţii credincioşilor şi asupra oraşului în 

care a fost sfințită această biserică.

Biserica nouă pe care credincioșii o oferă Mântuitorului Iisus Hristos ca dar sau ofrandă a 

credinţei, hărniciei, înţelepciunii, priceperii şi dărniciei lor devine, prin sfințire, “Poartă a cerului și 

Casă a lui Dumnezeu” (Facere 28, 17), aşa cum auzim în rugăciunile de sfinţire a noii bisericii.

Prin această “poartă a cerului” intră Hristos - Împăratul Slavei, Care, după Învierea Sa din 

morți, S-a înălţat întru slavă la cer şi a aşezat umanitatea Sa pe tronul slavei Preasfintei Treimi. Prin 

sfințirea bisericii noi, Hristos intră în mod tainic în această biserică și rămâne mereu prezent în ea prin 

Sfintele Taine săvârşite aici, dăruind celor ce se roagă darurile Sale cereşti: iertarea păcatelor și arvuna 

vieții veșnice din Împărăția lui Dumnezeu. Astfel, biserica nou sfinţită devine Casa lui Dumnezeu sau 

Casa Preasfintei Treimi.

Dumnezeu este pretutindeni prezent, dar în modul cel mai direct și receptiv este prezent în 

biserică, în Casa Lui, în care vede, ascultă și binecuvintează pe cei care Îl cheamă în rugăciune şi 

împlinesc voia Lui în viața lor. Biserica este „templul lui Dumnezeu, locaşul sfânt, casă a rugăciunii (...) 

cerul pe pământ, în care locuieşte Dumnezeul Cel ceresc”, cum spunea Patriarhul Gherman al 

Constantinopolului (PG 98, 384 ; citat de P. Stăniloae, în Spiritualitate şi comuniune în Liturghia 
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ortodoxă, ed. IBMBOR, 2004, p. 56). Noi 

cinstim biserica locaș de cult şi ne închinăm 

în faţa Sfântului Altar pentru că în biserică 

este prezent şi lucrător prin harul Său Însuşi 

Hristos Domnul, Care sfinţeşte obștea 

credincioșilor „ca s-o înfăţişeze Sieşi, 

Biserică slăvită, neavând pată sau zbârcitură, 

ori altceva de acest fel, ci ca să fie sfântă şi 

fără de prihană” (cf. Efeseni 5, 23).

Prin intrarea în biserica sfințită, prin 

închinarea la sfintele icoane, prin 

participarea la sfintele slujbe, cu multă 

credință și evlavie, credinciosul se sfinţeşte şi 

se luminează, pentru a sfinți apoi locul în care trăiește și muncește. De aceea, se spune că „omul sfințește 

locul”, dacă se sfințește mai întâi pe sine în biserica lui Dumnezeu prin rugăciune și împărtășire cu 

Hristos Cel Unul Sfânt.

După cuvintele Sfântului Irineu de Lyon, Biserica a fost „sădită în lume ca un paradis” fiind 

centrul liturgic al creaţiei, deoarece creaţia întreagă, universul sau cosmosul, se sfinţeşte prin Biserică. 

Duhul Sfânt - Sfinţitorul, este Cel ce transformă creaţia în Biserică, întregul univers participând, prin 

Biserică, la pelerinajul sau trecerea umanităţii „de la moarte la viaţă şi de pe pământ la cer” (Canonul 

Învierii). Biserica integrează deci întreaga diversitate a frumuseţii lumii create în lucrarea de sfințire și 

de îndumnezeire a omului prin harul Preasfintei Treimi.

Astfel, ca „poartă a cerului” biserica în sensul de locaş de închinare exprimă vocația lumii de a 

participa la slava cerească și bucuria eternă a Preasfintei Treimi. Iar Sfintele Taine săvârșite în biserica 

sfințită sunt arvună a vieții și bucuriei veșnice din Împărăția lui Dumnezeu.

Această bogăţie de sensuri spirituale a sfinţirii unei biserici ortodoxe ne invită la un pelerinaj 

duhovnicesc către Împărăţia cerurilor, simbolizată de Sfântul Altar cu Ușile Împărăteşti şi catapeteasma 

lui, simbol iconic al venirii în slavă a lui Hristos la sfârşitul veacurilor, înconjurat de Sfinţii Apostoli şi 

Sfinţii Îngeri (Cf. Matei 25, 31). Sfinţirea bisericii ne invită, de asemenea, la sfințirea vieții noastre, ca 

înnoire a omului după chipul lui Hristos sau ca sălășluire a vieţii lui Hristos în viaţa noastră (Cf. 

Galateni, 2, 20). Din acest motiv, după sfinţirea noii bisericii, toţi credincioşii ortodocşi prezenţi la acest 

eveniment primesc binecuvântarea să intre în 

Sfântul Altar pentru a săruta Sfânta 

Evanghelie, Sfânta Cruce şi Sfânta Masă din 

Altar, rugându-se lui Dumnezeu să sfințească 

viața lor așa cum a fost sfințită biserica 

aceasta.

Într-o lume din ce în ce mai 

secularizată, semnificaţiile teologice şi 

duhovniceşti ale sfinţirii bisericii, precum şi 

întreaga bogăţie a spiritualităţii creştine ne 

cheamă azi să redescoperim adevărul că 
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omul este chemat la sfinţire în relaţie cu Dumnezeu Cel Sfânt. Cu alte cuvinte, omul nu este făcut să 

sfârșească în mormânt, ci să trăiască veșnic în iubirea cerească a lui Dumnezeu.

Multe probleme grave de astăzi precum înstrăinarea omului de Dumnezeu, individualismul, 

consumul de droguri, violența, instabilitatea familiei, criza economică şi financiară sunt în mare măsură 

semnele unei profunde crize spirituale, o slăbire a comuniunii în iubire a oamenilor faţă de Dumnezeu-

Creatorul și faţă de semeni. Însă dacă raţiunea umană lucrează împreună cu Raţiunea divină prin harul 

Duhului Sfânt, toate valorile materiale pot deveni mijloc de comuniune în iubire sfântă. Iar dacă 

raţiunea este robită de patimile egoiste ale mândriei și lăcomiei materiale, viaţa umană se desfigurează 

sau se degradează până la ură şi violenţă. Din acest motiv Sfântul Grigore Sinaitul afirmă: “Cu adevărat 

- dintre oameni - raţionali s-au dovedit a fi numai sfinţii”. De ce? Pentru că ei şi-au cultivat şi sfinţit 

raţiunea prin rugăciune și fapte bune, prin iubire faţă de Dumnezeu şi de semeni. Toţi oamenii sunt 

chemaţi să devină sfinţi, dar devin sfinţi numai cei care cultivă comuniunea lor de iubire cu Dumnezeu, 

Cel Unul Sfânt, prin rugăciune, și cu semenii lor prin fapte bune de ajutorare a acestora.

În acest sens, viața spirituală sau religioasă este o necesitate permanentă pentru lume. Întrucât 

omenirea are mereu nevoie de iubire sau comuniune, nici ştiinţa şi nici tehnica nu pot să înlocuiască 

viaţa spirituală sau duhovnicească, aceasta fiind izvor de iubire curată și sfântă, smerită și milostivă sau 

dezinteresată, ca bunătate arătată către ceilalţi oameni, în familie şi societate.

Cu ocazia sfințirii acestei biserici din Negrești-Oaș, felicităm pe Înaltpreasfinţitul Părinte 

Arhiepiscop Justinian şi pe Preasfinţitul Părinte Arhiereu Vicar Iustin Sigheteanul, ierarhi înţelepți și 

harnici.

Totodată felicităm pe părintele paroh Mihai Feher dimpreună cu toţi credincioşii acestei parohii, 

darnici şi dinamici, luminaţi de evlavie creştină şi simţire românească. Felicităm pe toţi ctitorii, 

ajutătorii și binefăcătorii acestui sfânt locaş, precum şi pe toţi ierarhii, clericii şi credincioşii prezenţi la 

acest eveniment sfânt şi solemn de spiritualitate creștin-ortodoxă şi demnitate românească.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Cel minunat întru sfinţii Săi, să ocrotească această 

biserică şi pe toţi închinătorii şi binefăcătorii ei, dăruindu-le pace şi bucurie, sănătate şi mântuire, spre 

slava Preasfintei Treimi și bucuria Bisericii”.
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La finalul Sfintei Liturghii, au fost acordate din partea Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe 

Române distincţii şi diplome persoanelor care au contribuit la construcţia Catedralei. Părintele Protopop 

Mihai Feher a fost distins, de către Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, cu “Crucea Patriarhală” pentru 

clerici, iar Părintele Ioan Pop, de la Parohia Negreşti Oaş II, a fost distins cu ordinul „Sfântul Ştefan cel 

Mare” pentru clerici. Domnul Ing. Nicolae Bura, fost primar al oraşului Negreşti-Oaş şi susţinător al 

Catedralei, dar şi al noului sediu protopopesc, a primit “Crucea Patriarhală” pentru laici. Au mai fost 

oferite susţinătorilor lăcaşului de cult „Diploma Sfântul Apostol Andrei” şi „Diploma Sfin ii Împăra i 

Constantin şi Elena”. Domnului deputat Gheorghe Ciocan, Domnului senator Valer Marian şi Domnului 

Adrian Ştef - preşedintele Consiliului Judeţean Satu Mare - le-a fost conferită “Diploma Sfântul Apostol 

Andrei”. Consiliile Parohiale ale Parohiilor Negrești Oaș I şi II, reprezentate prin epitropii Ioan Pop şi 

Vasile Sarca, au primit din partea Preafericirii Sale “Diploma Sfinţii Împăraţi Constantin şi Elena”. 

ţ ţ

Pr. protopop Mihai Feher și Pr. Ioan Pop
distinși de Patriarhul României 

Crucea Patriarhală pentru laici
oferită Primarului Ing. Nicolae Buda 

Diploma Sf. Ap. Andrei
conferită senatorului Valer Marian

Diploma Sf. Ap. Andrei
conferită deputatului Gheorghe Ciocan
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Aceeaşi diplomă şi onoare le-a revenit şi domnilor 

Vasile Creştin, Dumitru Creştin, Vasile Pop, Dumitru 

Mărcuş (sponsori) şi Martin Botoş (constructor). 

Preafericirea Sa a pregătit câte un dar simbolic şi 

pentru credincioşii prezenţi, respectiv câte o iconiţă a 

“Duminicii Tuturor Sfinţilor”. Pentru biserica nou 

sfinţită, Patriarhul României a oferit un set de Sfinte 

Vase, o Cruce de binecuvântare, noua ediţie a Sfintei 

Evanghelii, noul Liturghier, precum şi “Slujba 

Sfântului Maslu şi Rugăciuni pentru bolnavi”.

De asemenea, Părintele Protopop Mihai Feher 

s-a adresat Preafericirii Sale şi tuturor celor prezenţi, 

mulţumind lui Dumnezeu pentru  “această sfântă şi 

minunată zi a încununării rugăciunii, jertfei şi muncii 

de peste 20 de ani, prin sfinţirea Catedralei, cu hramul 

“Duminica Tuturor Sfintilor”. Părintele Protopop a 

mulţumit Preafericitului Părinte Daniel, întrucât 

“prezenţa Preafericirii Sale împreună cu soborul de 

mitropoliți, arhiepiscopi şi episcopi, împreună cu 

preoţii, monahii şi autorităţile  centrale şi locale, 

alături de un număr mare de credincioşi, şi nu în 

ultimul rând, cei aproximativ 40 de colegi de an de la 

Institutul Teologic din Sibiu, ne fac să ne aducem 

aminte de cuvintele Sf. Ignatie Teoforul care a 

consemnat cu îndreptăţire: “unde-i episcopul, acolo-i 

Biserica, şi unde-i Biserica şi episcopul, acolo-i 

Liturghia cea adevărată”.  Pentru această înaltă 

binecuvântare şi pentru această aleasă prezenţă, 

mulţumim întâi de toate bunului Dumnezeu, apoi 

Preafericirii Voastre, membrilor Sfântului  Sinod 

prezenţi şi tuturor celor de faţă, pentru că ziua de 1 

iulie a anului 2012 este înscrisă cu litere de aur în 

istoria Ţării Oaşului, a Protopopiatului nostru din Oaş 

şi a parohiilor din Negreşti-Oaş”. Părintele Protopop a 

consemnat mai departe: “s-a ridicat această 

Catedrală cu osteneală si jertfă, iniţiativa construirii 

ei fiind gândul si dorinţa mea din primele ceasuri ale 

revolutiei din '89, căreia i s-a alăturat   un jertfelnic 

comitet de constructie, preoţii împreună slujitori din 

această perioadă, doi dintre ei trecuţi la Domnul, doi 

prezenţi aici,   împreună cu bunii noştri credincioşi din 

Negreşti-Oaş şi din multe alte parohii […] Am lucrat 
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cu Dumnezeu, cu dreptatea şi îndurarea Lui, dar am 

fost încredinţaţi de rugăciunile şi îndrumarea 

nemijlocită a ierarhilor noştri IPS Arhiepiscop 

Justinian şi Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, care au 

fost de nenumărate ori în şantierul nostru, povăţuindu-

ne şi îndemnându-ne pe parcursul întregii perioade de 

construcţie, lucru pentru care, sărutându-le sfinţita 

dreaptă, le mulţumim din suflet”. 

După aceea a avut loc ceremonia de acordare, 

Preafericitului Părinte Patriarh Daniel, a titlului de 

Cetăţean de onoare al oraşului Negreşti-Oaş în cadrul 

căreia Doamna Primar Fedorca Aurelia a dat citire 

hotărârii Consiliului Local.

Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române a 

mulţumit pentru diploma primită și a oferit Primăriei 

orașului Negrești-Oaș o icoană cu chipul Maicii 

Domnului - Prodromița.

Totodată, Domnul Ministru Silaghi Ovidiu și 

reprezentanții autorităților județene au oferit 

Întâistătătorului Bisericii Ortodoxe Române o icoană 

cu chipul Mântuitorului Iisus Hristos Arhiereu.

Preasfințitul Părinte Iustin Sigheteanul, 

Arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a 

Maramureșului și Sătmarului a mulțumit Patriarhului 

României pentru vizita canonică efectuată în 

Episcopia Maramureșului și Sătmarului: ”Vă 

mulțumim din suflet Preafericirea Voastră, împreună 

cu Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Justinian, 

preoțimea eparhiei noastre, cinul monahal, poporul 

dreptcredincios, autoritățile județene și locale, pentru 

faptul că ați închinat trei zile Episcopiei 

Maramureșului și Sătmarului.”

În încheiere, Preafericitul Părinte Daniel, 

Patriarhul României, a mulțumit Preasfințitului 

Părinte Iustin Sigheteanul ”pentru aceste cuvinte 

frumoase, de apreciere și de încurajare în același timp 

pentru a mai vizita aceste părți minunate ale țării. 

Mulțumim doamnei primar, autorităților de stat, 

centrale și locale”. Preafericirea Sa a spus în 

continuare că ”titlul de cetăţean de onoare al unui oraș 

înseamnă două lucruri: o recunoaștere a unor merite, 

dar și o invitație de a ajuta orașul respectiv mai mult. 

Graiul Bisericii Noastre40



Aici am învățat că există o unitate în diversitate. Maramureșenii au un specific al lor, oșenii altul, iar spre 

seară vom ajunge și la Catedrala din Satul Mare. Deci, aceste trei țări din nordul României sunt ținuturi 

binecuvântate cu o credință puternică verificată prin suferință. Credința verificată prin suferință este 

dătătoare de virtuți și aducătoare de binecuvântări. Am admirat răbdarea și evlavia dumneavoastră, dar 

și frumusețea portului popular pe care îl păstrați. Împreună cu portul popular păstrați toate tradițiile 

noastre românești inspirate din credința creștină. Ne-a impresionat foarte mult și numărul mare de copii 

care au participat la slubă la Mănăstirea Bârsana, dar și aici, precum și numărul mare de credincioși 

care ne-au întâmpinat la Poarta Maramureșului, la Poarta Oașului, dar și pe Valea Izei. Deci, această 

bucurie a credinței, a comuniunii frățești, este prezența Duhului Sfânt în oameni. În mod deosebit 

apreciem activitatea Înaltpreasfinţitului Arhiepiscop Justinian al Maramureşului şi Sătmarului şi a 

discipolului său, Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, doi ierarhi înţelepţi şi foarte harnici. De asemenea, 

apreciem bunele relaţii care există între două responsabilităţi: responsabilităţile spirituale şi cele 

sociale, între păstorii Bisericii şi autorităţile centrale şi locale care au conştiinţa unirii libertăţii cu 

responsabilitatea”.

Ospitalitatea credincioşilor negreşteni nu şi-a pierdut renumele, întrucât după încheierea slujbei 

de sfinţire şi a Sfintei Liturghii, credincioşii participanţi la eveniment s-au bucurat de o agapă frăţească. 

Sărbătoarea negreştenilor s-a oprit într-o oarecare măsură aici, însă programul Preafericii Sale a 

continuat în după-amiaza zilei de duminică, cu vizita pastorală pe care a realizat-o în cadrul 

Protopopiatului Satu Mare, la Catedrala “Adormirea Maicii Domnului” din municipiul Satu Mare.

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel în mijlocul colegilor de facultate
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Bucuria şi emoţiile acestor frumoase zile nu au încetat, cu atât mai mult cu cât după derularea 

evenimentelor prilejuite de sfinţirea Catedralei din Negreşti Oaş, la data de 6 iulie, de la reşedinţa 

patriarhală din Bucureşti, Preafericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, i-a adresat 

Părintelui Protopop Mihai Feher o scrisoare,  în care Preafericirea Sa a evocat “momentele de mare trăire 

duhovnicească”, prilejuite de târnosirea Catedralei din oraşul Negreşti Oaş: “păstrăm în suflet 

frumuseţea meleagurilor, atmosfera duhovnicească a acestor momente unice, precum şi bucuria 

întâlnirii cu clerul şi credincioşii din Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului. […] 

Am început vizita noastră prin sfinţirea noului sediu şi a Paraclisului cu hramurile “Acoperământul 

Maicii Domnului” şi “Sf. Cuv.Stelian” ale Protopopiatului Ortodox din oraşul Negreşti Oaş. […]  

Duminică, 1 iulie 2012, am târnosit împreună cu un sobor format din 15 ierarhi, membri ai Sfântului 

Sinod, preoţi şi diaconi, şi în prezenţa a mii de credincioşi, Catedrala cu hramul Duminica Tuturor 

Sfinţilor… după care am săvârşit Sfânta Liturghie pe un podium special amenajat lângă noua catedrală. 

[…] Vă felicităm dimpreună cu toţi credincioşii acestei parohii, darnici şi dinamici, luminaţi de evlavie 

creştină şi simţire românească. Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Cel minunat întru sfinţii Săi, să 

ocrotească această biserică şi pe toţi închinătorii şi binefăcătorii ei, dăruindu-le pace şi bucurie, 

sănătate şi mântuire, spre slava Preasfintei Treimi şi bucuria Bisericii”. 

Au fost clipe memorabile pe care inima şi sufletul fiecăruia dintre noi le vor păstra cu sfinţenie, au 

fost momente marcante pe care istoria nu le va uita,  au fost întâmplări şi evenimente care au edificat şi 

dinamizat viaţa bisericească, rămânându-ne astfel responsabilitatea de a continua lucrarea ce ne-a fost 

încredinţată de Dumnezeu, mulţumindu-I pentru binecuvântarea, iubirea şi sfinţenia de care ne-a 

învrednicit, în Biserica Slavei Sale!
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Prima vizită patriarhală în municipiul Satu Mare

Protopopiatului Satu Mare. Prima localitate în care a fost întâmpinat de credincioşi, împreună cu preotul 

paroh, în dangătul clopotelor, a fost oraşul Livada, apoi de credincioşii din Parohia Ciuperceni şi cei de la 

biserica „Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel” de pe str. Botizului, din municipiul Satu Mare.

Înainte de a ajunge la Catedrala „Adormirea Maicii Domnului”, unde a fost așteptat de mii de 

credincioşi, Preafericirea Sa s-a retras, pentru un scurt timp, la Hotel City, unde a fost cazată delegaţia 

patriarhală. 

Însoţit fiind de Înaltpreasfințitul Andrei - Mitropolitul Clujului, Maramureșului și Sălajului, 

Preasfințitul Timotei - Episcopul ortodox al Spaniei și Portugaliei și Preasfințitul Iustin Sigheteanul - 

Arhiereul vicar al Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, la ora 19,00, Preafericirea Sa a sosit la 

Catedrala din Satu Mare, întâmpinat fiind cu Sfânta Evanghelie şi Sfânta Cruce, cu prapori şi icoane, de 

zeci de preoţi, în frunte cu Prea Cuviosul Părinte Timotei Bel - exarh al mănăstirilor şi Pr. Ioan Socolan - 

Protopop al Sătmarului, de mii de credincioşi împreună cu domnul Ovidiu Silaghi - ministrul 

transporturilor, domnul Valer Marian - senator, domnul Ioan Holdiş - deputat în Parlamentul României, 

domnul Prefect Eugeniu Avram - reprezentatul Guvernului României, domnul Adrian Ştef - Preşedintele 

Consiliului Judeţean Satu Mare, domnul Dorel Coica - primarul municipiului Satu Mare, de alţi demnitari, 

consilieri judeţeni şi locali, directori de instituţii, mass-media scrisă şi audio-vizuală din Satu Mare.

Trei coruri reunite, pregătite şi dirijate de  doamna preoteasă Maria Chiş, au cântat cu suflet imnul 

Duminică, 1 iulie 2012, în jurul orei 17,30, coloana oficială a Preafericitului a intrat pe teritoriul 
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patriarhal, fapt remarcat la masă chiar de 

Preafericirea Sa.

A urmat cuvântul de bun venit al 

Preasfințitului Iustin Sigheteanul, în care a 

menționat faptul că pentru prima dată un Patriarh 

vizitează municipiul Satu Mare:

”Preafericite Părinte Patriarh Daniel, bine ați 

venit în municipiul Satu Mare. Acest popas la 

Catedrala municipiului este ultima etapă a vizitei de 

trei zile pe care o faceți Episcopiei Maramureșului 

și Sătmarului. Vizita a început în ziua de vineri 

seara (29 iunie 2012), când pe Aeroportul din Baia 

Mare v-au întâmpinat autoritățile bisericești, 

precum și cele centrale, județene și locale, alături 

de preoțimea noastră. Apoi la poarta de intrare în 

Maramureșul voievodal, la Mara, credincioșii au 

fost bucuroși să vă întâmpine cu portul și graiul lor, 

împreună cu primarii și preoții Bisericii noastre.

În cele din urmă, seara la Mănăstirea Bârsana, 

Înaltpreasfințitul Justinian, preoții, monahii și 

mulțime de credincioși și-au așteptat pe 

întâistătătorul Bisericii noastre. A urmat, apoi, 

sfințirea bisericii Mănăstirii Bârsana – Catedrala 

de lemn a acestei mănăstiri.

Sâmbătă, după amiază, au fost vizitate câteva obiective din Sighetul Marmației și Mănăstirea 

Săpânța-Peri. La intrare în județul Satu Mare ați fost întâmpinat de către autorități, preoți și credincioși 

la Huta-Certeze, ca în final să se facă un popas la Protopopiatul Ortodox Român din Negrești-Oaș, 

întrucât a doua zi urma să fie târnosită noua Catedrală din Negrești-Oaș.

Iată că tot la ceas de seară se încheie vizita Preafericirii Voastre în Episcopia noastră, în 

municipiul Satu Mare, cel de-al doilea municipiu ca importanță al Episcopiei noastre, fiind întâmpinat 

de către protopopii județului Satu Mare, preoțimea noastră din municipiu și județ, autoritățile județene și 

locale și o mare mulțime de credincioși, care au așteptat cu toată căldura, care o avem afară dar și în 
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inimi și suflet, pentru a-l vedea pentru prima dată 

pe Patriarhul României în municipiul Satu Mare, 

care nu este puțin lucru.

Vă mulțumim în numele Înaltpreasfințitului 

Arhiepiscop Justinian, căruia vârsta înaintată nu 

i-a mai permis a ne însoți și aici, deși ar fi dorit, 

deoarece râvna îl îndeamnă. Vă mulțumesc și în 

numele preoțimii din cele trei Protopopiate, a 

autorităților județului Satu Mare, autorităților 

locale și a credincioșilor din municipiu pentru 

această onoare pe care le-o faceți și pentru toată 

osteneala pe care ați depus-o în aceste zile ca să 

vizitați obiectivele pe care vi le-am propus, care n-

au fost puține, presupunând un efort destul de 

mare.

Vă rugăm să ne iertați pentru că noi n-am 

prevăzut temperatura din termometre și canicula. 

De aceea, programul a fost făcut pentru bucuria 

credincioșilor, pentru a vă vedea cât mai mulți și a 

se putea atinge de veșmântul alb al Patriarhului 

României, care reprezintă o Biserică Apostolică 

care n-a fost vreodată rătăcită de la dreapta 

credință, risipită sau dezbinată, ci a rămas 

Biserica adevărată a lui Hristos, mărturisitoare 

prin toate secolele de martiriu prin care a trecut.

Vă mulțumim că slujiți cu demnitate, cu 

multă competență și cu o înaltă gândire teologică 

a Ortodoxiei românești. Aveți un Sfânt Sinod care 

se inspiră din activitatea Preafericirii Voastre și 

care se mândrește să aibă un Patriarh al secolului 

XXI, din toate punctele de vedere, asumându-și o 

parte foarte grea, pe lângă cea de Patriarh și 

Părinte al României, aceea de a construi 

Catedrala Mântuirii Neamului, un vis de multe 

veacuri al poporului român, care se va împlini în 

timpul păstoririi Preafericirii Voastre.

Am dori să susținem și noi, cu micile 

noastre ofrande, această Catedrală națională, 

ușurându-vă în acest fel povara pe care o purtați 

pe umeri. Am dori să vă oferim dragostea și 

prețuirea preoțimii noastre și, pentru că ne aflăm în 

municipiul de reședință al județului Satu Mare, al 
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sătmărenilor, în Catedrala municipiului Satu Mare. Vă spunem că această Catedrală, în care ne găsim, a 

fost construită în anul 1937 de către Armata Română, ca semn de mulțumire pentru reîntregirea țării și 

Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Aici sunt două Parohii, unde slujesc trei părinți: părintele Alexandru Tincu – venerabilul 

protopop al Sătmarului, părintele Aurel Donca și părintele Cristian Boloș, care încearcă să transmită, 

de aici din inima Sătmarului, către credincioșii, în număr de 50.000, mesajul Bisericii noastre Ortodoxe, 

preluând-o prin agenția de știri Basilica (TV Trinitas, Radio Trinitas).

Vă mulțumim pentru faptul că ați binevoit să acceptați acest popas. Era firesc, deoarece mâine 

plecați de pe Aeroportul municipiului Satu Mare spre reședința patriarhală din București. Toată 

binecuvântarea, pe care ați adus-o de vineri încoace, peste Eparhia noastră, va rămâne peste acest oraș, 

peste credincioșii de aici, peste preoțimea noastră, rodind cu siguranță până la o viitoare vizită a 

Preafericirii Voastre, care ar putea fi la sfințirea primei mari biserici din Satu Mare care va fi gata, din 

câte sunt în construcție în acest oraș.

Mulțumim autorităților județene și locale, domnului ministru Silaghi, un apropiat al Bisericii, 

pentru ajutorul dat, asigurându-I de întreaga noastră prețuire și împreuna lucrare pentru binele 

comun.”

Vă mulțumim din suflet și vă rugăm să adresați mulțimii un cuvânt părintesc.” 

În luarea sa de cuvânt, Preafericirea Sa s-a referit la vizita efectuată în Eparhia noastră în cele două 

zile, respectiv la Mănăstirea Bârsana şi Negreşti-Oaş, amintind rolul pe care îl are trustul de presă Trinitas 

în educarea credincioşilor, precum şi importanţa pe care o va avea Catedrala Mântuirii Neamului, 

mulţumindu-le credincioşilor pentru prezenţă şi pentru răbdarea de care au dat dovadă pentru a-l aştepta:
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„Ne-am bucurat în primul rând de evlavia credincioşilor, de înţelepciunea preoţilor şi de spiritul 

misionar al ierarhilor de aici, precum şi de buna cooperare dintre Biserică şi autorităţile din această 

zonă a ţării. Deşi din punct de vedere geografic Episcopia Maramureşului şi Sătmarului pare mai 

departe de Bucureşti, din punct de vedere spiritual ne-am simţit ca acasă şi am simţit că este o mare 

apropiere duhovnicească, deoarece peste tot am remarcat biserici în construcţie, mănăstiri, parohii, 

protopopiate şi sedii de instituţii bisericeşti noi, încât această înnoire şi această lucrare pastoral-

misionară, cultural-misionară şi social-filantropică este semnul unei Biserici vii şi responsabile. Ne 

rugăm Bunului Dumnezeu să vă dăruiască putere de a continua tot ceea ce a fost început şi a duce la bun 

sfârşit bisericile începute, instituţiile şi programele începute, deoarece nu este totdeauna uşor să 

continui pe timp de criză financiară ceea ce a început într-o vreme de mai puţină criză economică”. 

Așa cum a obișnuit și în alte locuri vizitate, Preafericirea Sa a dăruit Catedralei o Sfântă 

Evanghelie, o Cruce de binecuvântare, precum şi alte cărţi.

Preasfinţitul Iustin Sigheteanul, în numele preoţilor slujitori, i-a oferit în dar Preafericirii Sale o 

icoană a Mântuitorului Hristos ferecată în argint, mulţumindu-i pentru vizită.

A urmat momentul emoţionant, anunţat din timp de presa locală, moment în cadrul căruia domnul 

primar a dat citire hotărârii Consiliului Local Satu Mare, prin care i s-a conferit Preafericitului Părinte 

Daniel - Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, titlul de Cetăţean de onoare al municipiului Satu Mare, 

fiindu-i înmântat personal acest titlu în aplauzele credincioşilor, care au umplut până la refuz Catedrala. 

La plecare, de pe treptele Catedralei, i-a binecuvântat pe toți credincioşii, fiind impresionat de 

numărul mare al celor care nu au mai încăput în interiorul Catedralei.

A doua zi, de dimineață, însoțit de Înaltpreasfințitul Andrei – Mitropolitul Clujului, 

Maramureșului și Sălajului, Preasfințitul Iustin Sigheteanul – Arhiereu vicar al Episcopiei 

Maramureșului și Sătmarului, precum și de reprezentanții autorităților județene și locale, Preafericitul 

Părinte Patriarh Daniel s-a îndreptat către Aeroportul Satu Mare, de unde a decolat spre Reședința 

Patriarhală din București.

* * *

Ca să exprimăm în cuvinte omenești trăirile și bucuria sufletească ce au fost oferite de 

Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, dimpreună cu ceilalți ierarhi, membri ai Sfântului Sinod, care au 

participat la evenimentele cuprinse în cele trei zile, ar fi greu să cuprindem toate aspectele și sentimentele 

ierarhilor, preoțimii și credincioșilor din această frumoasă Eparhie a Maramureșului și Sătmarului.
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De aceea, considerăm că doar cuvintele de mulțumire transmise de 

Patriarhul României ierarhilor noștri pot descrie cu adevărat atmosfera 

duhovnicească creată cu prilejul evenimentelor arătate anterior, 

prezentând scrisoarea Preafericirii Sale adresată ierarhilor noștri:

”Cu puțin timp în urmă s-a încheiat vizita Noastră canonică în 

Episcopia Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului, care a 

avut loc în perioada 29 iunie - 2 iulie 2012.

Evenimentele centrale ale vizitei Noastre au fost slujba de târnosire 

a bisericii Mănăstirii Bârsana, cu hramul ”Soborul Sfinților 12 

Apostoli”, din județul Maramureș, în ziua de sâmbătă, 30 iunie 2012, și 

slujba de târnosire a catedralei cu hramul ”Duminica Tuturor 

Sfinților” din orașul Negrești Oaș, județul Satu Mare, în ziua de 

duminică, 1 iulie 2012. Cu aceste prilejuri, am oficiat Sfânta Liturghie 

împreună cu un numeros sobor de ierarhi din Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române, în prezența a 

mii de credincioși.

Păstrăm în suflet frumusețea meleagurilor, atmosfera duhovnicească a acestor momente unice, 

precum și bucuria reîntâlnirii cu clerul și credincioșii din Episcopia Ortodoxă Română a 

Maramureșului și Sătmarului.

La Poarta de intrare în Maramureșul Voievodal din localitatea Mara, locul unde maramureșenii 

își primesc cu bucurie oaspeții de seamă care le trec pragul, am fost întâmpinați după tradiție, cu pâine și 

sare, de localnicii îmbrăcați în haine populare, preoți și alți credincioși care au cântat cântece 

religioase. De asemenea, un grup de tineri a organizat un adevărat spectacol de artă și tradiție locală. 
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Mai mulți cai au fost înveșmântați în costume 

specifice zonei, viu colorate în roșu, verde, negru și 

alb, obicei care se practică în această zonă la orice 

sărbătoare.

De-a lungul văilor Mara și Iza am fost așteptați în 

fiecare parohie de către credincioși îmbrăcați în straie 

tradiționale, precum și în cântări de tulnice și bucium la 

fiecare poartă a credincioșilor din aceste parohii  

În a doua zi a vizitei canonice în 

Ortodoxă Română a Maramureșului și Sătmarului 

am vizitat în cursul după-amiezii mai multe obiective 

religioase și culturale din municipiul Sighetu 

Marmației.

Primul popas L-am făcut la ”Memorialul 

Victimelor Comunismului și al Rezistenței”. În 

spațiul de reculegere și rugăciune al muzeului am 

aprins o lumânare în memoria tuturor celor care au 

trecut la Domnul în celulele închisorii.

În continuare, Ne-am îndreptat către biserica 

”Înălțarea Sfintei Cruci” a comunității ucrainene, 

unde am fost întâmpinați de părintele vicar, precum 

și de mai multe grupuri de credincioși, veniți în procesiune alături de preoții lor, din comunele 

învecinate.  

În încheiere, Am vizitat vechiul ”Palat episcopal”, care este astăzi sediul Protopopiatului 

Ortodox din Sighet, și unde am primit în mod solemn ”Cheia orașului”.

În drum spre Țara Oașului am vizitat Mănăstirea ”Săpânța-Peri”, cu hramul ”Sfinții 

Arhangheli Mihail și Gavriil”, unde am fost întâmpinați de obștea de maici a așezământului, dar și de 

credincioși din comuna Săpânța.

Am încheiat cea de-a doua zi a vizitei Noastre prin sfințirea noului sediu și a paraclisului cu 

hramurile “Acoperământul Maicii Domnului”și ”Sfântul Cuvios Stelian” ale Protopopiatului Ortodox 

din orașul Negrești Oaș, după ce înainte am fost întâmpinați de autoritățile județene și de primarii din 

Țara Oașului la ”Poarta de intrare” în județul Satu Mare.

În a treia zi a vizitei, la finalul Sfintei Liturghii din capitala Țării Oașului, Ne-a fost acordat titlul 

de ”Cetățean de onoare” al orașului Negrești Oaș.

Spre seara zilei am poposit la Catedrala ortodoxă cu hramul ”Adormirea Maicii Domnului” din 

municipiul Satu Mare, unde am primit din partea Consiliului Local titlul de ”Cetățean de onoare” al 

Municipiului Satu Mare.

Vă mulțumim pentru momentele de mare trăire duhovnicească prilejuite de târnosirea bisericii 

Mănăstirii Bârsana și a catedralei din orașul Negrești Oaș.

Vă felicităm pentru bogatul program al celor patru zile petrecute în Episcopia Ortodoxă Română 

a Maramureșului și Sătmarului și pentru modul de organizare a evenimentelor legate de vizita Noastră.

Ne rugăm Mântuitorului Iisus Hristos, Păstorul și Păzitorul sufletelor noastre (I Petru 2, 25), să 

Episcopia 
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Acestor frumoase amintiri care au rămas în 

sufletul Preafericirii Sale, trebuia să li se ofere un 

răspuns și din partea celor care l-au primit, prin 

scrisoarea adresată de ierarhii Eparhiei noastre:

 

Preafericite Părinte Patriarh,

A trecut mai puțin de o lună de la vizita 

canonică și pastorală pe care ați făcut-o între 

zilele de 29 iunie și 2 iulie a.c., în Episcopia 

Ortodoxă Română a Maramureșului și 

Sătmarului. 

L u m i n a  ș i  c ă l d u r a ,  p a c e a  ș i  

binecuvântarea acelor zile s-au revărsat cu 

prisosință peste întreg teritoriul canonic al 

Eparhiei noastre, peste fiecare parohie și 

mănăstire, prin preoții, monahii și credincioșii 

prezenți la cele două evenimente mari: târnosirea 

bisericii Mănăstirii Bârsana, cu hramul ,,Soborul 

Sf. l2 Apostoli" și târnosirea Catedralei din 

Negrești Oaș, cu hramul ,,Duminica Tuturor 

Sfinților", dar și prin cei prezenți la celelalte 

popasuri duhovnicești de la Memorialul din 

Sighet, biserica ucraineană, Palatul episcopal 

(sediul Protopopiatului Sighet), Mănăstirea 

Săpânța Peri, noul sediu al Protopopiatului Oaș și 

Catedrala ,,Adormirea Maicii Domnului" din 

Municipiul Satu Mare.

Bucuria și dragostea cu care au așteptat  

sosirea Preafericirii Voastre, ierarhii, autoritățile 

județene și locale, preoții și credincioșii, s-a putut 

vedea cu prisosință la cele două întâmpinări de la 

Mara (poarta de intrare în Țara Maramureșului 

vă umple inima de bucuria credinței și a faptelor 

bune și să reverse din belșug binecuvântările Sale 

peste clerul și credincioșii din Episcopia 

Ortodoxă Română a Maramureșului și 

Sătmarului.

Cu gratitudine și dragoste în Hristos 

Domnul

                                 †DANIEL

        Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române
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Voievodal) și Huta Certeze (poarta de intrare în Țara Oașului).

Primirea plină de dragoste și entuziasm, atât la sosire cât și prin localitățile pe unde am trecut, se 

explică prin faptul că, dreptcredincioșii din această parte de țară, oameni muncitori și harnici, cu mare 

fidelitate față de Biserica Ortodoxă și cu multă iubire față de slujitorii ei, nu se pot bucura prea des de 

vizita și binecuvântarea Patriarhului României. Când Dumnezeu rânduiește o astfel de binecuvântare,  

poporul Său, fiind în multă și îndelungată așteptare își revarsă dragostea, bucuria și ospitalitatea peste 

marginile sufletului bun, blând și credincios, primindu-i pe oaspeții așteptați ca pe trimișii Lui. 

Așa s-au manifestat fiii și fiicele Eparhiei noastre, cu ocazia vizitei Preafericirii Voastre și dăm 

slavă lui Dumnezeu, mulțumindu-I pentru aceasta. 

Dorim, de asemenea, să Vă mulțumim Preafericirii Voastre pentru că ați ales și ați așezat în 

programul dens și plin de responsabilități pe care-l aveți, Maramureșul și Sătmarul, spre a face această 

ostenitoare ,,Călătorie Apostolică” în Nord-Vestul României și a patrona cele două evenimente mari, 

care s-au înscris cu litere de aur, nu numai în istoria Episcopiei Maramureșului și Sătmarului, ci și în 

istoria Bisericii Ortodoxe Române. 

Vă mulțumim, Preafericirea Voastră pentru cuvântul ziditor și plin de mesaj profund, ancorat în 

istoria bisericească și românească a acestor ținuturi, pentru frumusețea soborului de ierarhi ce V-au 

înconjurat la cele două evenimente, pentru aprecierile făcute, distincțiile și diplomele acordate ctitorilor 

și binefăcătorilor celor două biserici și, nu în ultimul rând, Vă mulțumim pentru bucuria și mângâierea 

pe care ați făcut-o credincioșilor maramureșeni și sătmăreni, apreciindu-i cu dragoste părintească și 

împărtășindu-le patriarhala binecuvântare pentru primirea voievodală pe care V-au făcut-o, îmbrăcați 

în straiele lor unice de sărbătoare, de la mic la mare, plini de bucurie și lumină pe fețe și în suflete. 

Vă mulțumim, de asemenea, pentru scrisorile de apreciere ce ați binevoit a ni le trimite după 
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reîntoarcerea la București, nouă ierarhilor, maicii starețe de la mănăstirea Bârsana, părintelui protopop 

al Oașului, precum și celor care au contribuit la buna desfășurare și deosebita înfrumusețare a acestor 

evenimente. 

În finalul acestor gânduri, care izvorăsc din adâncul inimii noastre, deoarece pe 22 iulie aveți un 

moment aniversar în viața Preafericirii Voastre, îngăduiți-ne, încă de pe acum, să Vă urăm cu toții: 

ierarhi, preoți, monahi și credincioși din această Eparhie, într-un gând și într-un cuget: ,,Întru mulți, 

rodnici și binecuvântați ani!”. Să Vă dăruiască Hristos, Arhiereul cel veșnic, putere și deplină sănătate, 

să îndepliniți visul de secole al poporului român ortodox, acela de a avea o Catedrală Națională, a 

mântuirii neamului. 

Cu nădejdea că Dumnezeu Cel în Treime slăvit, Tatăl, Fiul și Sfântul Duh ne va mai dărui astfel de 

zile pline de lumină și binecuvântare și va rândui, din când în când, să reveniți în Episcopia 

Maramureșului și Sătmarului, cu ocazia unor evenimente bisericești importante, Vă facem smerită 

metanie, asigurându-Vă de statornica și neîmpuținata noastră dragoste fiiască și frățească, 

îmbrățișându-Vă întru Hristos Domnul.

Baia Mare,
19 Iulie 2012                                        JUSTINIAN

                                               Arhiepiscopul Maramureșului și Sătmarului

                                                                                                    IUSTIN SIGHETEANUL
                                                                                                             Arhiereu - vicar

†

†
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Preafericitul Părinte Patriarh Daniel, Înaltpreasfințitul Arhiepiscop Justinian și Preasfințitul Iustin Sigheteanul 
reprezentați în pictura bisericii Mănăstirii Bârsana
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