
PROTOPOPIATUL ORTODOX ROMÂN SIGHET – Istoric - 

 

 După slăvita Sa Înviere din morţi, Mântuitorul nostru Iisus Hristos a mai rămas 

împreună cu Sfinţii Săi Apostoli patruzeci de zile, apoi “S-a înălţat la cer şi a şezut de-a 

dreapta lui Dumnezeu Tatăl”. În acest răstimp, Iisus Hristos le-a dat sfaturi, le-a încredinţat 

porunci şi i-a înzestrat cu puteri: puterea de a învăţa, puterea de a sfinţi şi puterea de a 

conduce lumea la mântuire. În finalul Evangheliei scrisă de Sfântul Apostol şi Evanghelist 

Matei sunt redate cuvintele Domnului nostru Iisus Hristos către apostoli: „... Datu-Mi-s-a 

toată puterea, în cer şi pe pământ. Drept aceea, mergând, învăţaţi toate neamurile, botezându-

le în numele Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh, Învăţându-le să păzească toate câte v-am 

poruncit vouă, şi iată Eu cu voi sunt în toate zilele, până la sfârşitul veacului. Amin”( Mt. 28, 

18-20). La înălţarea la cer, Iisus Hristos i-a îndemnat pe apostoli să nu se îndepărteze de 

Ierusalim până ce se vor îmbrăca cu putere de sus, lucru ce s-a împlinit la Cincizecime, când 

Sfântul Duh s-a pogorât peste ei. Apoi apostolii au purces la predicarea Evangheliei la “toată 

făptura”(Mc. 16, 15), din toată lumea cunoscută atunci. 

Este de necontestat faptul că Sfântul Apostol Andrei a propovăduit cuvântul 

Evangheliei în Scytia Minor, Dobrogea de azi, “…în teritoriul dintre Dunăre şi Marea Neagră, 

precum şi în teritoriile de dincolo de Prut”1. 

Cuvântul Evangheliei, vestea cea nouă, cu certitudine a ajuns şi în Maramureş, pământ 

străvechi românesc, încă din primele veacuri creştine, şi cu siguranţă mai târziu a existat şi 

organizare bisericească. Spre sfârşitul secolului al XIV-lea apar ştiri sigure privitoare la viaţa 

bisericească a românilor maramureşeni, sunt atestaţi în documente mai mulţi preoţi: Miroslav, 

din Giuleşti, în 1364, apoi din secolul al XV-lea, Balotă din Apşa de Mijloc, în 1415 şi Costea 

din Văleni, în 14152, apoi sunt atestate bisericile româneşti din Ieud (1364), Biserica Albă 

(1373), Apşa de Mijloc (1428 şi 1440), Sarasău (1456), apoi şi mânăstiri la Bârsana, Cuhea 

(Bogdan Vodă), Perii Maramureşului3. Amintim aici şi biserica de piatră, împodobită cu 

fresce, din Giuleşti, ridicată aici în secolul al XIV-lea4. 
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 Mânăstirea Sfântul Arhanghel Mihail din Perii Maramureşului, vestita ctitorie a 

Drăgoşeştilor, la finele secolului al XIV-lea, a fost refăcută de fraţii Baliţă şi Drag, nepoţii lui 

Dragoş Vodă, cel dintâi voievod al Moldovei. Fără teama de a greşi, această mânăstire 

fiinţează de pe la începutul secolului al XIII-lea, sub forma unei „sihăstrii” şi în jur cu mici 

„comunităţi isihaste” care s-au grupat apoi la Peri, unde era biserica, care avea de la 

începuturi hramul „Sfântul Arhanghel Mihail”5. Baliţă şi Drag sunt cei care au cerut 

Patriarhiei Ecumenice din Constantinopol, să fie declarată stavropighie patriarhală ctitoria 

strămoşilor lor. Patriarhul Antonie al IV-lea a consfinţit dorinţa celor doi fraţi, printr-un tomos 

sinodal din 13 August 1391, în care se arată că mânăstirea este pusă sub ascultarea directă a 

patriarhului, iar egumenul era investit cu titlul de exarh patriarhal. Egumenul mânăstirii, pe 

atunci Pahomie, avea menirea de a supraveghea şi îndruma viaţa religioasă din Maramureş, 

Sălaj şi Ugocea, era un quasi-episcop, neavând dreptul de a hirotoni, acest drept fiind lăsat în 

seama arhiereilor locali, desigur având în vedere pe cei din Transilvania. Între anii 1456-1458 

egumen era Simion Sălăjanul, iar în anul 1494 Ilarie. 

            Mânăstirea Peri şi istoria ei este „inseparabil legată de soarta românilor şi slavilor din 

Maramureş”, atât a celor din dreapta cât şi din stânga râului Tisa. Noi ştim că 2/3 din 

Maramureş  aparţin Ucrainei, iar 1/3 aparţine României. ”Pentru întreg ţinutul acesta, oază a 

Ortodoxiei, acoperit de munţi, mânăstirea Peri a constituit, dea lungul a multor veacuri, cel 

mai important aşezământ sfânt, cel mai important centru duhovnicesc. De aici episcopii 

conduceau Maramureşul” şi „... mânăstirea a fost larg cunoscută în lumea Ortodoxă şi dincolo 

de hotarele ei”6 .  

            Se ştie că ¼ din bisericile din Rusia Subcarpatică au hramul Sfântul Arhanghel 

Mihail7.  De asemenea foarte multe din bisericile vechi din judeţele:Maramureş , Satu Mare şi 

părţi din Bihor şi Sălaj au avut hramul „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”8, dar şi cele 

construite în cea de a doua jumătate a secolului al XIX-lea, care dăinuiesc până azi, foarte 

multe au păstrat acest hram. Această stare de fapt a fost şi este indubitabil un rezultat al 
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influenţei duhovniceşti şi a supravegherii vieţii religioase care se exercita de către egumenii şi 

apoi episcopii de aici, de la mânăstirea Peri9. 

Potrivit informaţiilor istorice ce vin din dreapta Tisei, Mănăstirea „Sfântul Mihail”  

din Peri a fost, fără tăgadă, în Evul Mediu, „centrul duhovnicesc al Maramureşului”, o 

adevărată „grădină a sfinţeniei”10. Acest loc binecuvântat de Dumnezeu a devenit şi altar de 

jertfă, unde au mucenicit mulţi monahi, vieţuitori ai acestui aşezământ monahal.  

           În veacul al XVII-lea, mânăstirea şi întregul aşezământ a fost distrus de două ori. La 

începutul secolului de către protestanţii calvini, iar la cumpăna dintre secolele al XVII-lea şi 

al XVIII-lea, în timpul răscoalei antihabsburgice condusă de Francisc Rakoczi al II-lea a fost 

distrusă complet. Dacă după prima distrugere a fost refăcută, după cea de a doua, ai cărei 

exponenţi au fost catolici, aşezământul „a fost şters de pe faţa pământului”11. 

           „ Judecând în general, vrăjmaşii Ortodoxiei nu numai că au distrus însăşi mânăstirea, ci 

au ucis şi pe monahi. Tot locul vechii mânăstiri este, literal vorbind, semănat cu oase. Nu se 

pot face lucrări cu pământul ca să nu dai de o mulţime de oase în pământ. Aşa a fost 

dintotdeauna - când săpau, în acel loc găseau permanent oase - despre aceasta amintesc 

localnicii până astăzi. Povestesc (localnicii), cum o dată în timpul lucrărilor de terasament au 

dezvelit o încăpere din piatră, acoperită, unde au găsit scheletul întreg al unui om (monah), în 

poziţie şezut. Singur Dumnezeu ştie, câţi monahi au primit aici cununa muceniciei, la ce 

cazne i-au supus cruzii prigonitori ai Sfintei Ortodoxii, câte moaşte sfinte păzeşte, păstrează, 

pământul binecuvântat al aşezământului Sfântului Arhanghel Mihail din Peri”12.  

 Gramata patriarhală din 13 August 1391 a conferit Mănăstirii Peri şi stareţilor de aici 

„atribute episcopale”. Datorită lipsei de documente, care au dispărut în cursul istoriei, nu de 

puţine ori potrivnică, nu putem şti numărul şi şirul episcopilor de aici , dar se estimează a fi 

peste patruzeci, dintre care cel mai strălucit este Sfântul Ierarh Iosif Mărturisitorul din 

Maramureş13, pe care îl prăznuim în data de 24 aprilie. 

Putem aminti câţiva episcopi: Ioanichie în 1479, apoi a urmat jurisdicţia episcopilor de 

la Muncaci, Vladislav I (1551-1556), Ilarion (1556-1561), Vladislav al II-lea (1567-1572), 

între anii 1572-1574 mitropolitul Eftimie, între anii 1574-1579 mitropolitul Hristofor, 

amândoi de la Alba Iulia, apoi Vladislav al III-lea (1596-1597), Petroniu (1606) , Spiridon de 
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la Vad (1606-1608), Silovon (1608-1614), un arhiereu grec, Ieremia(1620), Petroniu (1623), 

Eftimie de la Vad, Ioan Grigore (1623-1633), Dosoftei, (1634-1637), Dumitru Pop (1637-

1639), Vasile Tarasovici (1639-1640), Silvestru (1645-1646), Mihail Molodeţ (1651-1656), 

mitropolitul Transilvaniei Sava Brancovici (1656-1680), care a târnosit mânăstirea de la 

Moisei. În anul 1690 preoţii din Maramureş l-au ales pe protopopul Iosif Stoica (1690-1710), 

nobil din Criciova, mare apărător al ortodoxiei, în faţa prozelitismului episcopilor uniţi de la 

Muncaci, care doreau să-i atragă pe români la uniaţie. A urmat episcopul Iov Ţirca, apoi 

Serafim din Petrova, iar în anul 1717 Dosoftei Teodorovici până în 1739 când este amintit 

episcopul Gavril Ştefanca din Bârsana. În 1740 episcopia a fost desfiinţată de către  stăpânirea 

habsburgică14. Sediul episcopiei nu a fost întotdeauna unul stabil. Astfel că, episcopii îşi 

aveau reşedinţa în mănăstirile din Maramureş: Peri, Uglea, Moisei, Bârsana, Budeşti. Giuleşti.  

Episcopii  au condus biserica din Maramureş în condiţii foarte vitrege, ea fiind dorită 

de mulţi şi credincioşii ei ademeniţi la alte culte. Au rezistat în faţa prozelitismului protestant, 

apoi în faţa uniaţiei până la mijlocul secolului al XVIII-lea şi în unele comunităţi chiar şi până 

mai târziu. În spiritul mişcării conduse de Sofronie de la Cioara, la Budeşti s-a ţinut o adunare 

în care credincioşii au declarat că părăsesc uniaţia. Mulţi credincioşi au fost arestaţi şi 

întemniţaţi.   

În noiembrie-decembrie 1900 a început prima mişcare de revenire masivă la ortodoxie, 

416 familii (1259 de suflete) din Săcel, apoi în februarie 1903 în Dragomireşti 70 de familii 

cu aproape 300 de suflete. În anul 1922 revin la ortodoxie toţi credincioşii  din Remeţi, în 

1923 mulţi credincioşi din Tisa (pe atunci Virişmort), mai precis s-au scris pe tabelele celor 

trecuţi la ortodocşi 260 de credincioşi din Tisa, din care 105 ştiau să scrie şi să citească 

româneşte. S-au înfiinţat apoi parohii ortodoxe în: Valea Stejarului, Fereşti(1924), Corneşti 

(1925), Borşa Poiana (1925), Borşa Gară (1929), Vişeul de Jos (1930).  Au urmat apoi 

înfiinţarea parohiilor ortodoxe în: Cuhea (Bogdan Vodă), Vişeu de Sus, Poienile de sub 

Munte în anul 1931, Sarasău în anul 1935 cu 766 credincioşi , apoi  Sighetu Marmaţiei, Valea 

Hotarului şi Ocna Şugatag în anul 1936, apoi parohia Glod cu 17 familii şi filia Slătioara cu 

12 familii15. S-au mai înregistrat reveniri în localităţile: Berbeşti, Văleni, Ruscova, Sălişte, 

Teceu, Rona de Sus, Budeşti, Onceşti. 

În anul 1937 s-a făcut un act de mare dreptate, „reparându-se o nedreptate istorică de 

veacuri, prin jurnalul Consiliului de Miniştri Nr. 1874, din 14 Iulie 1937, publicat în 
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Monitorul Oficial Nr.167 din 23 iulie 1937, s-a reînfiinţat Episcopia Ortodoxă a 

Maramureşului, pe data de 1 Iulie 1937, cu reşedinţa în oraşul Sighet, ca sufragană a 

Mitropoliei Bucovinei şi cu jurisdicţia asupra mănăstirilor, bisericilor şi întreg poporului 

dreptcredincios din protoieratele: Sighet, Baia Mare şi Satu-Mare. Jurnalul Consiliului de 

Miniştri a fost sancţionat de M.S. Regele Carol al II-lea, prin Înaltul Decret Regal Nr. 2971, 

din 21 August 1937 şi publicat în Monitorul Oficial, Nr. 194 din 24 August 1937”. 

Mitropolitul Bucovinei şi Hotinului, Visarion Puiu, a primit însărcinarea organizării 

episcopiei nou reînfiinţate16. 

Primul titular al noii eparhii a fost Dr. Vasile Stan (1875-19450, ales în 1 noiembrie 

1938, înscăunat la 29 decembrie 1938, până atunci arhiereu vicar al Arhiepiscopiei Sibiului. A 

păstorit puţin, pentru că în august 1940, în urma Dictatului de la Viena, a trebuit să-şi 

părăsească eparhia şi credincioşii. Credincioşii români din Maramureş, comunităţi întregi cu 

păstorii lor au suferit multe din partea ocupanţilor care au desfăşurat acţiuni clare pentru 

deznaţionalizarea românilor din acest teritoriu românesc străvechi. Aflăm câteva lucruri din 

Documentul nr. 725/1941 al Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului intitulat: “Raport despre 

suferinţele Episcopiei ortodoxe române a Maramureşului în urma arbitrajului de la Viena”, 

păstrat în arhiva Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Clujului. În raportul respectiv se scrie: 

“toată ura acumulată de cavalericul popor maghiar, cum îi place să se mândrească, s-a 

năpustit cu urgie mai ales contra centrului eparhial Sighet. Reşedinţa episcopală a fost ocupată 

de armată şi mobilierul ce l-a găsit în ea confiscate. Capela episcopală care servea şi de 

biserică  catedrală şi parohială a fost demontată şi îndepărtată; crucile de reşedinţă au fost 

doborâte cu focuri de mitralieră, clopotele, armonioasele şi scumpele clopote ale Episcopiei 

au fost demontate din clopotniţă…Toate bunurile şi înzestrările Episcopiei din Sighet şi din 

eparhie au fost sechestrate şi ocupate, confiscându-se”.  Preoţii satelor, preoţii ortodocşi de 

preferinţă, au fost batjocoriţi în chipul cel mai neomenos, unii maltrataţi şi închişi şi aproape 

toţi alungaţi. Protopopiatele au fost desfiinţate, protopopii expulzaţi şi toate parohiile şi filiile 

ortodoxe revenite la ortodoxie după 1900 au fost desfiinţate, bisericile şi capelele au fost 

închise. Un preot pe nume Danci Grigore din Borşa Poiana, paroh în Rona de Sus, vechi 

ortodox a fost împuşcat, preotul Marian Eugen Nahorneac, paroh în Bistra, de asemenea 

împuşcat. Preoţii Iuliu Ardelean, paroh în Iapa şi Ioan Dunca din Ieud au fost condamnaţi la 

închisoare.  După eliberare, în anul 1945 episcopul Vasile Stan s-a reîntors  dar a mai păstorit 
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foarte puţin, pentru că în 12 decembrie 1945, a trecut la cele veşnice, fiind înmormântat la 

Răşinari. După scurte locotenenţe, ale episcopului Policarp Moruşca al Americii (dec. 1945-

dec 1946) şi arhiereului Evghenie Laiu Suceveanul (dec 1946-noiembrie 1947) a fost ales ca 

episcop în 21 noiembrie 1947 protopopul de Satu Mare Sebastian Rusan, înscăunat în 18 

decembrie 1947. El a păstorit puţin, pentru că în 18 septembrie 1948 a devenit titularul 

Arhiepiscopiei Sucevei. În acelaşi an Episcopia Ortodoxă a Maramureşului a fost desfiinţată, 

parohiile trec sub jurisdicţia Episcopiei Vadului, Feleacului şi Clujului. În februarie 1949 

Maramureşul trece sub jurisdicţia Episcopiei Oradiei, apoi în 20 septembrie 1950 din nou la 

Cluj. Odată cu instituirea raioanelor, protopopiatul Sighetu Marmaţiei, din raionul Sighet 

trece la Eparhia Oradiei, iar protopopiatul Vişeu din raionul Vişeu rămâne mai departe la 

Cluj. În urma reorganizării teritoriale pe judeţe în anul 1968, cu data de 1 aprilie protopopiatul 

Sighetu Marmaţiei cuprinzând întreg Maramureşul de dincoace de Gutin trece sub jurisdicţia 

Clujului şi rămâne aşa până când în anul 1990 când se reînfiinţează Episcopia Maramureşului 

cu titulatura Episcopia Ortodoxă Română a Maramureşului şi Sătmarului cu reşedinţa în Baia 

Mare, cuprinzând judeţele Maramureş şi Satu Mare. În fruntea episcopiei a fost înscăunat Prea 

Sfinţitul Justinian Chira. 

Dea-lungul vremii cele 50 de comune din Maramureşul voievodal au fost împărţite în 

trei protopopiate, şi anume: 

1. Ieraşul de Sus - Protopopiatul de Sus, adică al Vişeului 

2. Protopopiatul Cosăului 

3. Ieraşul de Jos - Protopopiatul Sighetului 

Protopopiatul Cosăului.  

Acest district protopopesc este amintit prima dată în anul 1698, cuprinzând localităţile 

de pe Cosău şi Mara: Budeşti, Sârbi, Călineşti, Corneşti, Fereşti, Văleni, Bârsana, Năneşti, 

Onceşti, Valea Porcului (Valea Stejarului), Vadu Izei, Berbeşti, Giuleşti, Sat Şugatag, 

Hărniceşti, Hoteni, Deseşti, Breb, Crăceşti (Mara). 

La Budeşti a avut loc un sinod prezidat de episcopul Iosif Stoica la care participă şi 

protopopul Ştefan, probabil paroh în Budeşti. 

 Redăm şirul protopopilor cunoscuţi: Petru17 (1593 Diplomele maramureşene), Andrei 

(1748), Ioan Pop (1750) paroh în Sat Şugatag, Simeon Fekete (1770-1775) paroh în Văleni, 

Simeon (1775), Teodor Rednic (1778-1823) paroh în Giuleşti, Baziliu Rednic (1823-1827) 
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paroh în Sat Şugatag, Baziliu Mihalyi (1827-1834) paroh în Sat Şugatag, din 1832 paroh în 

Giuleşti, Filip Opriş (1835-1865) paroh în Călineşti, Ştefan Opriş (1865-1867) paroh în Ocna 

Şugatag, Petru Opriş (1867) paroh în Berbeşti, Mihail Kokenyesdy (1867-1887) paroh în 

Bârsana, Baziliu Gyenge (1887-1901) paroh în Călineşti, Ştefan Anderco (1902) paroh în 

Onceşti18. 

Protopopiatul Mara. 

Districtul protopopesc Mara a luat fiinţă în anul 1867 şi cuprindea parohiile: Berbeşti, 

Breb, Crăceşti(Mara), Deseşti, Giuleşti, Sat Şugatag cu filia Hărniceşti, Vadu (Vadu Izei) cu 

filia Valea Porcului (Valea Stejarului).  

Şirul protopopilor: Ioan Pop (1867-1879), Petru Opriş (1880-1882) paroh în Berbeşti, 

Tit Bud (1882-1903), Petru Bârlea (1903) paroh în Berbeşti19. 

Protopopiatul Sighet. 

Acesta este un protopopiat vechi, şi cuprindea parohiile din: oraşul Sighet, Săpânţa, 

Sarasău, Iapa, Rona de Jos, apoi Slatina cu filia Ocna-Slatina, Apşa de Jos, Apşa de Mijloc, 

Biserica Albă, acestea astăzi localităţi pe teritoriul Ucrainei, dar locuite în mare parte de 

români. 

În sinodul de la Budeşti mai sus amintit  a fost prezent popa Georgie, paroh în Sarasău, 

protopop al Ieraşului Sighet, apoi între anii 1689-1704 protopop era Ioan din Iagova (Irholcz, 

comună ruteană, participant la „sinodul cel Mare ţinut sub episcopul Iosif Stoica în 17 Aprilie 

1689 la Iagova” (o vreme şi rutenii erau sub jurisdicţia episcopului Iosif Stoica). Între anii 

1731-1750 protopop a fost Iona Teodorovici  şi Ioan Pop din Săpânţa, apoi Ştefan Pop (1751) 

paroh în Taraczkoz (parohie ruteană, azi în Ucraina), Ioan Mihalca (1762-1784) paroh în 

Iagova (azi în Ucraina), Georgiu Koszegly (1784-1806) din Sighet, Michail Vlad (1806-1810) 

paroh în Apşa de Mijloc (azi în Ucraina), Baziliu Volos (1810-1837) Slatina (azi în Ucraina), 

Ioan Anderco de Homorod (1837-1840) paroh în Slatina (azi în Ucraina), Alexandru Lazăr 

(1840-1868) paroh în Apşa de Mijloc (azi în Ucraina), Baziliu Lazăr (1868-1902), Tit Bud 

(1902-1917), din anul 1910 avându-l ca ajutor şi pe Ioan Doroş paroh în Slatina (azi în 

Ucraina), apoi au urmat Ilarie Boroş, Ştefan Pop din Biserica Albă (azi în Ucraina) şi Titus 

Berinde, paroh în Sighetu Marmaţiei20. 

Pe seama parohiilor şi filiilor revenite la ortodoxie înainte de primul război mondial şi 

în perioada interbelică a luat fiinţă, un protopopiat vechi ortodox, el existând la reînfiinţarea 

                                                           
18 Tit Bud, op. cit p.13-14. 
19 Idem, p. 18-19 
20 Idem, p. 15-16. 



Episcopiei Ortodoxe a Maramureşului cu reşedinţa în Sighetu Marmaţiei, protopop fiind 

Mihail Munteanu şi desfiinţat de către stăpânirea horthisto-maghiară. 

După război au fost protopopi: Sebastian Rusan (1945) Iosif Tinţ (1945-1948), 

Constantin Vârlan (1948-1949), Vasile Magdău (1949-1951), Dăncuş Grigore (1951-1953), 

Ivăncuş Ioan (1953), Iosif Ciorbea (1953-1959), Man Gavril (1959-1960), Nistor Sorin(1960-

1969), Oprişanu Mihai (1969-1996), Pop Gavrilă (1996-1998) paroh în Rona de Jos, Urda 

Gheorghe (protopop interimar 1998-2000) paroh în Bârsana, Pop Vasile-Aurel (1 Octombrie 

2000-prezent) paroh în Sighetu Marmaţiei, parohia „Adormirea Maicii Domnului”. 

În anul 1968, odată cu reorganizarea teritorială pe judeţe, vechiul protopopiat al 

Vişeului a fost integrat în Protopopiatul Sighet, de asemenea şi parohiile ucrainene cu un 

protopop coordonator. După evenimentele din 1989 s-a reconstituit Vicariatul Ucrainean, iar 

în data de 1 Aprilie 1993 s-a  reînfiinţat Protopopiatul Vişeu. 

În prezent Protopopiatul Sighet are 37 de parohii şi 2 filii, 3 mânăstiri şi 3 schituri. În 

cuprinsul Protoieriei desfăşoară o activitate meritorie 59 de clerici, din care: 37 parohi, 6 

preoţi II, 2 diaconi, 2 stareţi ieromonahi, 1 duhovnic la Mânăstirea Bârsana, 1 duhovnic la 

Mânăstirea Săpânţa Peri, 1 ieromonah la Mânăstirea Budeşti, 1 ieromonah la Schitul 

Strâmtura, 1 ieromonah la Văleni, 1 preot de mir la Schitul Izvoare, 1 preot la Inspectoratul 

Teritorial al Poliţiei de Frontieră Maramureş - Sighetu Marmaţiei, 1 preot la Spitalul 

Municipal Sighetu Marmaţiei, 2 preoţi misionari la Protoierie, 1 preot la Centrul de 

Recuperare şi Reabilitare a Persoanelor cu Handicap din municipiu, 1 ierodiacon la Schitul 

Strâmtura; 48 cu studii superioare, trei cu studii postuniversitare cu titlul de doctor şi 11 cu 

studii medii.    

 În perioada de după evenimentele din anul 1989, în cuprinsul Protopopiatului Sighet s-

au edificat 23 locaşuri de cult: 15 biserici parohiale (5 în mediul urban şi 8 în mediul rural), 1 

biserică la Spitalul Municipal, 1 biserică la ITPF Sighetu Marmaţiei, 3 biserici de mânăstire şi 

3 de schit, s-au restaurat biserici, unele monumente istorice şi UNESCO, s-au construit case 

parohiale. 

 După reînfiinţarea Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, 

amintim câteva evenimente foarte importante din cuprinsul protopopiatului: 

1. În anul 1992,  7 iunie, în zi de duminică patriarhul Teoctist însoţit de mai mulţi episcopi a 

târnosit biserica nouă din Moisei - Izvorul lui Dragoş. 

2. În 16 august 1998, patriarhul Teoctist însoţit de ierarhi din Sfântul Sinod a târnosit 

Catedrala „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Sighetu Marmaţiei. 



3. Patriarhul Teoctist, îl aduce spre a vizita Maramureşul istoric pe patriarhul Alexandriei şi a 

întregii  Africi, Petros al VII-lea, întâistătător al unei patriarhii apostolice. În seara zilei de 7 

septembrie 2003 oaspeţii sunt primiţi la Mânăstirea Bârsana, iar în 10 septembrie în 

Municipiul Sighetu Marmaţiei. 

4. În 30 iunie 2012 Prea Fericitul Părinte Daniel, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 

însoţit de un număr impresionant de episcopi, membri ai Sfântului Sinod al B.O.R. a târnosit 

biserica Mânăstirii Bârsana, iar în după amiaza zilei, în trecere spre Negreşti-Oaş, a vizitat 

Palatul Episcopal din Sighetu Marmaţiei, poposind şi în spaţiul în care funcţionează 

Protopopiatul Sighet. 

 În şirul evenimentelor foarte importante se înscriu şi câteva acţiuni cu caracter 

cultural-religios: 

1. În zilele de 20 şi 21 decembrie în cadrul Festivalului de Datini şi Obiceiuri de Iarnă din 

Sighetu Marmaţiei s-a desfăşurat, în organizarea Protopopiatului, evenimentul „Crăciun în 

Maramureş”, în prima zi un simpozion şi în ziua următoare un Concert de Colinde susţinut de 

Coruri şi grupuri vocale bisericeşti. Toate cele petrecute au fost cuprinse în volumul „Crăciun 

în Maramureş”, apărut în Editura Cornelius, Baia Mare, 2004, 81 p. 

2. Anul 2004 ne-a prilejuit comemorarea Sfântului Voievod Ştefan cel Mare. În organizarea 

Protoieriei Sighet, în 9 septembrie 2004, cu binecuvântarea şi prezenţa Î.P.S. Justinian şi a 

P.S. Iustin a avut loc, în Catedrala „Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil” din Sighetu 

Marmaţiei, un simpozion, o sesiune de comunicări în legătură cu această comemorare. 

Menţionăm aici participarea de excepţie a părintelui prof. univ. dr. Mircea Păcurariu, mulţi 

ani titularul catedrei de Istoria Bisericii Ortodoxe Române a Facultăţii de Teologie Andrei 

Şaguna din cadrul Universităţii „Lucian Blaga” din Sibiu. Comunicările prezentate au fost 

publicate într-un volum, intitulat: „Sesiune de comunicări DREPTCREDINCIOSUL 

VOIEVOD ŞTEFAN CEL MARE ŞI SFÂNT(9 septembrie 2004, Sighetu Marmaţiei)”, în 

Editura Cornelius, Baia Mare, 2004, p. 135. De asemenea Protopopiatul Sighet a sprijinit 

publicarea cărţii, scrisă de către domnul prof. dr. Nuţu Roşca, cu titlul „Sfântul Ştefan cel 

Mare şi Maramureşul”, în Editura Cornelius, Baia Mare, 2004, p.113. 

3. Important a fost şi parteneriatul educaţional al Protopopiatului cu Colegiul Naţional Dragoş 

Vodă, intitulat „ Lumina Cuvântului Izbăvitor”, pe anii 2007-2008 şi 2008-2009, pentru care 

am cerut şi am primit binecuvântarea Î.P.S. Justinian. În cadrul acestui parteneriat s-au 

desfăşurat câteva acţiuni în Postul Sfintelor Paşti, cu expoziţie de desene cu teme religioase 

realizate de elevi şi lansarea unei cărţi conţinând poezie religioasă, autori fiind elevii, 

coordonaţi de prof. drd. Raluca Lozbă Voina. 



4. În anul 2008 doamna Raluca Lozbă Voina, profesoară la Colegiul Naţional Dragoş Vodă  

din Sighetu Marmaţiei a tradus din limba rusă cartea „Prin creaţie spre Creator”, scrisă de 

Kallistos Ware - Episcop de Diokleia. Pornind de la această traducere în organizarea 

Protopopiatului Sighet, având ca partener şi Vicariatul Ortodox Ucrainean din România, cu 

binecuvântarea şi participarea Î.P.S. Justinian şi P.S. Iustin, la Sighetu Marmaţiei, în Sala 

George Enescu, în data de 23 septembrie 2008, a avut loc simpozionul „Lumea dar divin şi 

responsabilitate umană”. Comunicările prezentate s-au publicat într-un volum cu acelaşi titlu, 

în Editura Episcopiei Ortodoxe Române a Maramureşului şi Sătmarului, tipografia Aska 

Grafika din Sighetu Marmaţiei, anul 2009, p. 240. Această acţiune la care au participat şi 

mulţi elevi, a făcut parte şi din Protocolul pentru Parteneriat Educaţional „Lumina Cuvântului 

Izbăvitor”, pe anii şcolari 2007-2008 şi 2008-2009, parteneriat între Protoieria Sighet şi 

Colegiul Naţional Dragoş Vodă din Sighetu Marmaţiei. 

5. Împreună cu domnul prof. dr. Nuţu Roşca în 18 octombrie 2005, protopopiatul Sighet a 

organizat sărbătorirea împlinirii a 80 de ani de viaţă a protopopului Mihai Oprişanu, cu 

participarea Î.P.S. Justinian şi a P.S. Iustin, acţiune ce a avut forma unui simpozion, în cadrul 

căruia s-a lansat cartea „Sfinţirea Catedralei Sfinţii Arhangheli Mihail şi Gavriil”, autor fiind 

prof. Nuţu Roşca.  

6. Protopopiatul Sighet a colaborat cu profesorii de la Specializarea Teologie Ortodoxă şi 

Asistenţă Socială din cadrul Universităţii de Nord, care sub patronajul Sfintei Episcopii a 

organizat în 30 Iunie - 1 Iulie 2011 simpozionul „620 de ani de la prima atestare documentară 

de viaţă bisericească organizată în Maramureş”. Prin acesta s-a marcat împlinirea a 620 de ani 

de la ridicarea mânăstirii din Perii Maramureşului, la rangul de „stavropighie patriarhală 

constantinopolitană”21. 

7. Protopopiatul Sighet împreună cu familia Roşca au organizat sărbătorirea domnului prof. 

dr. Nuţu Roşca la împlinirea vârstei de 80 de ani, în 17 martie 2012. Au fost prezenţi Î.P.S. 

Justinian şi P.S. Iustin, autorităţile locale, preoţi, profesori, oameni de cultură, credincioşi din 

Sighetu Marmaţiei. Autoritatea locală reprezentată de profesoara Eugenia Godja, Primar al 

Municipiului Sighetu Marmaţiei, a conferit domnului profesor „Titlul de Cetăţean de Onoare 

al municipiului”, iar Sfânta Episcopie prin Î.P.S. Justinian şi P.S. Iustin au acordat distincţia 

„Crucea Marmureşeană”, pentru mireni. Profesorul Nuţu Roşca este primul mirean din 

Episcopie care a primit această distincţie, ca o recunoaştere a activităţii sale ca epitrop, 

                                                           
21 Pr. Conf. univ. dr. Adrian Gheorghe Paul, Coordonator, 620 de ani de la prima atestare documentară de viaţă 

bisericească organizată în Maramureş, Ed. Universităţii de Nord, Baia Mare, 2011, p.10. 



membru în Adunarea Eparhială, om de cultură, autor a mai multor cărţi cu caracter bisericesc 

şi religios. Tot ceea ce s-a spus cu acest prilej a fost cuprins în cartea „Prof. dr. NUŢU 

ROŞCA la 80 de ani - Volum Omagial”, Editura Episcopiei Ortodoxe Române a 

Maramureşului şi Sătmarului, Tipografia Aska Grafika, Sighetu Marmaţiei, 2013. 

 În parohii se desfăşoară o activitate pastoral-misionară cu rezultate din cele mai bune. 

Parohiile implementează proiectul „Hristos împărtăşit copiilor”, 10 parohii au fost înscrise în 

proiectul „Alege şcoala”, şi s-au angajat în concursurile naţionale iniţiate de Patriarhia 

Română. În anii 2010 şi 2015, Parohia Adormirea Maicii Domnului din Sighetu Marmaţiei a 

luat Premiul I la concursul „Crezul Meu” şi respectiv în concursul naţional „Mâini întinse 

spre lucrarea poruncilor lui Dumnezeu”. 

 Pe lângă Protopopiatul Sighet a fost înfiinţată şi Asociaţia Tinerilor din Protopopiatul 

Sighet (A.T.O.P.S), în anul 2000, având la început preşedinte pe Pr. Prot Vasile Aurel Pop, iar 

în prezent preşedinte este Pr. Codrea Ştefan şi un Birou de catehizare, condus de către Pr. 

Ferenţ Ioan Sorin , paroh al Parohiei Valea Satului din Strâmtura. 

  Protopopiatul are angajat un secretar, în persoana Pr. Ulici Gheorghe, preot II la 

Parohia Vadu Izei, şi îngrijitoare pe d-na Ulici Maria. 

 Protopopiatul îşi are sediul în Palatul Episcopal din Sighetu Marmaţiei, str. Iuliu 

Maniu, nr. 31, Cod poştal 435500. 

            Telefon 0262319072, e-mail secretariat@protopopiatulsighet.ro. 

             Site-ul oficial www.protopopiatulsighet.ro 
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