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Sector cultural si
comunicatii media

Comunicat de presă
Sambata, 25 ianuarie 2014, la Catedrala Episcopală „Sf. Treime” din Baia Mare, sub
presedintia I.P.S. Arhiepiscop Justinian Chira, a avut loc sedinta Adunării Eparhiale a Episcopiei
Ortodoxe Române a Maramuresului si Sătmarului.
De la ora 8,00 s-a săvârsit Sfânta Liturghie, de către P.S. Dr. Iustin Sigheteanul, urmată de
slujba de Te-Deum.
După întrunirea membrilor Adunării Eparhiale pe comisii, începând cu ora 10,00 s-au
desfăsurat lucrările anuale ale Adunării Eparhiale, în plen, fiind prezentate:
Raportul comisiei administrativ – bisericesti;
Contul de executiei bugetară pe anul 2013. Proiectul de buget pe anul 2014;
Activitatea culturală pe anul 2013;
Activitatea social-filantropica a clerului si a ONG-urilor pe anul 2013;
Activitatea sectorului Patrimoniu sacru si Pictura bisericeasca pe anul 2013;
Raportul sectorului teologic-educational pe anul 2013;
Raportul corpului de inspectie si control pe anul 2013;
Raportul sectorului canonico-juridic pe anul 2013;
Viata monahală din Eparhie, pe anul 2013;
Evenimentele deosebite din viata Eparhiei noastre în anul 2013.
Din rapoartele prezentate de consilierii si inspectorii de resort, vă aducem spre stiintă
următoarele:
Episcopia Maramuresului si Sătmarului, care cuprinde judetele Maramures si Satu Mare,
are un număr de 385 Parohii rurale si 88 Parohii urbane, cu 23 de filii, deservite de 572 clerici,
precum si 38 de mănăstiri si schituri. În anul 2013 au fost hirotoniti întru preot si diacon un numar
de 16 clerici, 43 de preoti si diaconi au fost distinsi pentru activitatea lor, 2 protopopi si 2 preoti
preoti s-au retras prin pensionare, iar un numar de 9 clerici au fost sanctionati pentru abateri
disciplinare. Aici, trebuie sa-i mai adaugam si pe cei 18 preoti caritativi, care activeaza in spitale,
penitenciare sau institutii ale Ministerului Administratiei si de Interne.
Pe cuprinsul Eparhiei noastre sunt, în prezent, un număr de 32 biserici si mănăstiri în
constructie, Catedrala Episcopală, un sediu de Protopopiat si se pictează un număr de 21 biserici.
La 4 biserici monument istoric s-au finalizat lucrările de restaurare-consolidare sau de restaurare a
picturii murale.
Din punctul de vedere al relatiilor interconfesionale, atmosfera dintre Biserica Ortodoxă si
celelalte culte a fost una de normalitate, exceptie făcând relatia cu cultul greco-catolic, datorită
revendicărilor patrimoniale în instantele judecătoresti, cele mai multe neconforme cu realitatea.
În plan cultural, în Editura Episcopiei noastre s-au tipărit Calendarul bisericesc, în mai
multe variante, 4 numere din revista ”Graiul Bisericii Noastre”, revista „Ortodoxia
maramureseana” si s-a continuat colaborarea cu ”Gazeta de Maramures”, la editarea
suplimentului de spiritualitate ortodoxă. De asemenea, consemnăm aparitia a unui numar de 8
carti si brosuri in Editura eparhiei noastre sau in alte edituri.
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Reuniunea Tinerilor Ortodocsi, desfasurata in perioada 22-24 august 2013, a prilejuit o
buna colaborare intre diferite institutii baimarene (Primaria Baia Mare, Inspectoratul Scolar
Judetean Maramures, Muzeul de Etnografie si Arta Populara Maramures, Ansamblul
„Transilvania” si Palatul Copiilor din Baia Mare) si Episcopia noastra, dar si un bun prilej de
documentare si socializare pentru cei 1200 de tineri participanti.
Biroul pentru catehizarea tineretului si-a continuat derularea proiectelor ”Hristos
împărtăsit copiilor”, desfasurandu-se cel de-al saselea Congres National. Totodata, s-au desfasurat
proiectele si concursurile crestine „Alege Scoala” si „Bucuria de a fi crestin”, s-au organizat 5
tabere cu tineret, iar in lunile noiembrie-decembrie s-a semnat Protocolul „Scoala si Biserica”
intre parohii si scolile arondate lor. De asemenea, Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt”
din Satu Mare este implicat in proiectul european „Comenius”, alaturi de participanti din alte 6
tari europene.
Anul 2013 a fost unul important din viata ierarhilor nostri. I.P.S. Arhiepiscop Justinian a
implinit 40 de ani de slujire arhiereasca, iar P.S. Iustin Sigheteanul a fost distins cu titlul de
„Cetatean de Onoare” de catre primariile municipiilor Satu Mare si Carei, precum si de alte
primarii de pe cuprinsul Eparhiei noastre, iar la data de 8 februarie 2013 a fost distins de catre
autoritatile locale si judetene din Satu Mare cu titlul de „Omul Anului”.
La aniversari, mai amintim implinirea a 10 ani de la tarnosirea demisolului Catedralei
Episcopale, 75 de ani de la construirea Catedralei „Adormirea Maicii Domnului” din Satu Mare,
90 de ani de la infiintarea Manastirii „Sf. Ana” – Rohia si 20 de ani de vietuire monahala la
Manastirea Barsana.
La propunerea P.S. Iustin Sigheteanul, Primaria municipiului Satu Mare a adoptat
hotararea ca Sfintii Imparati Constantin si Elena sa devina patronii spirituali ai municipiului, iar
mai multe biserici care au fost sfintite sau pentru care s-a pus piatra de temelie au primit hramul
Sfintilor Imparati. De asemenea, s-au desfăsurat mai multe manifestări cultural-bisericesti,
dedicate Anului omagial al ”Sfintilor Imparati Constantin si Elena” si Anului comemorativ
„Parintele Dumitru Staniloae”.
În plan social-filantropic, consemnăm faptul că în anul 2013, in urma colectelor organizate
de Eparhia noastra (ex. Fondul Filantropia-97.768 lei, Fondul Central Misionar-88.586 lei si
colecta pentru sinistrati-66.247 lei) s-a adunat suma de 252.601 lei, beneficiind de sprijin
financiar sau material un numar de aprox. 4000 de persoane, la care se mai adauga cele peste
72.000 de portii de mancare, oferite de asociatii parohiale sau manastiri. Mai amintim faptul ca
este in stadiu avansat de amenajare Centrul social – filantropic „Sf. Doctori Cosma si Damian”
din Baia Mare, str. Simion Barnutiu nr. 8, unde vor putea fi ingrijite un numar de 40 de persoane
varstnice.
In cadrul Eparhiei noastre functioneaza Departamentul de Teologie Ortodoxa din Centrul
Universitar Nord din Baia Mare, Universitatea Tehnica Cluj-Napoca, cu un numar de 160 de
studenti + 50 de masteranzi; Seminarul Teologic Ortodox „Sf. Iosif Marturisitorul” din Baia
Mare, cu un numar de 182 elevi; si Liceul Teologic Ortodox „Nicolae Steinhardt” din Satu Mare,
cu un numar de 497 de copii in ciclurile prescolar, primar, gimnazial si liceal.
La toate acestea, se mai adaugă slujbele de târnosire si resfintire de biserici săvârsite de
ierarhii nostri, precum si participarea la diferite manifestări cultural-religioase.
Multumind lui Dumnezeu pentru toate binefacerile revărsate asupra Eparhiei noastre, ne
îndreptăm pretuirea către preotii, monahii si credinciosii Bisericii noastre.
Biroul de presa
al Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Sătmarului
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