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COMUNICAT DE PRESA 

PROCESIUNEA DE RUSALII 
 
 

 În conformitate cu Hotărârea Consiliului Local nr. 234 / 2013 prin care, la sugestia şi cu binecuvântarea 
Episcopiei Ortodoxe Române a Maramuresului si Sătmarului, s-a stabilit  Sărbătoarea „Pogorârii Sfântului Duh” 
(Rusaliile)  – Zilele Municipiului Baia Mare. 

 În acest cadru de sărbătoare, Episcopia noastră organizează, în parteneriat cu Primăria Municipiului Baia 
Mare, un ansamblu de manifestări printre care şi „PROCESIUNEA DE RUSALII ”. 

 
Procesiunea se va desfăsura astfel:  

- ora 15:50: întâlnirea şi rugăciunea participanţilor de la „Troi ţa Eroilor ” din Piaţa Revolutiei. 
 La procesiune vor  participa preoţii şi diaconii catedralei  (cu icoane, şi ripide), tinerii ASCOR şi ATOCEM, 
preoţii municipiului Baia Mare, profesorii de religie şi cei ai şcolilor teologice, membri ATOP, studenţi teologi, elevi 
seminarişti si credincioşii municipiului Baia Mare în frunte cu arhiereul nostru. 
- ora 16:00:  pornirea procesiunii în coloană pe traseul: Bd. Bucuresti – Bd. Unirii – Catedrala „Sfânta Treime”;  
- ora 17:00:  slujba „Vecerniei Plecării Genunchilor”  – săvârşită pe esplanada catedralei; 
- ora 18:00:  Concert coral susţinut de Corul Naţional de Cameră „MADRIGAL ”.    
                

Prin această procesiune, credincioşii, împreună cu preotii si ierarhul nostru, vor face un gest de mărturie si 
mărturisire a credintei strămosesti. 

 
A doua zi de Rusalii, când se prăznuieste Sfânta Treime, Catedrala Episcopală va găzdui si alte două 

evenimente speciale, un eveniment pentru copilasii cu vârsta până în 12 ani, care se va desfăsura între orele 14.00 – 
16.00 si, de la ora 17.00, un concert extarordinar de muzică vocală sustinut de Corul bărbătesc Armonia din Constanta 
si de Corul mixt Doxologia al Catedralei Sfânta Treime din Baia Mare. 

 
Vă invităm să fiti împreun ă cu noi la toate aceste manifestări de credintă pentru a ne bucura deplin de 

Sărbătoarea Pogorârii Sfântului Duh, 
 Vă transmitem dragostea şi binecuvântarea noastră arhierească! 

 
� Ep. Dr. Iustin Sigheteanul, arhiereu-vicar al Episcopiei Ortodoxe Române a Maramuresului si Sătmarului     

 
 
 
 
 
 

Comunicat transmis de Pr. Gavril Vasile Băban 
 (membru al echipei de organizare a evenimentului) 
Tel. 0765 654 983, Babangaby@yahoo.com 
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