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                  Anul Domnului 2007, din punctul de vedere al sectorului cultural, s-a incadrat 

in coordonatele firesti ale activitatii sale specifice. 

                  Activitatea sectorului cultural a fost una diversificata, incepand cu Pastoralele 

de la marile praznice, continuand cu simpozioane, expozitii, publicatii, prezentari de carte 

si CD-uri, conferinte, aniversari si incheind cu traditionalele manifestari dedicate 

sarbatorilor de iarna. 

                 De asemenea, nu putem sa nu amintim cele doua vizite facute Parlamentului 

European, atat la Strasbourg – in luna aprilie – cat si la Bruxelles – in luna noiembrie, de 

o delegatie eparhiala, condusa de Prea Sfintitul Iustin Sigheteanul si din care au facut 

parte preoti consilieri, protopopi, membri ai Coralei preotesti “Arhanghelii” si 

reprezentanti ai autoritatilor locale din judetul Satu Mare, datorita carora au fost posibile 

cele doua deplasari. Atat la Strasbourg cat si la Bruxelles, Corala “Arhanghelii” a sustinut 

cate un concert de muzica religioasa, clasica si traditionala romaneasca pentru romanii 

din cele doua comunitati din diaspora. 

                  Reluand mai pe larg activitatea culturala, inainte de toate, trebuie sa amintim 

cuvantul adresat clerului, cinului monahal si tuturor credinciosilor Eparhiei noastre de 

catre Prea Sfintitul Justinian, prin Pastoralele intocmite cu prilejul marilor evenimente ale 

Nasterii si Invierii Domnului, cuvinte ascultate si insusite cu multa atentie de catre 

poporul binecredincios. 

                  Dintre problemele actuale ale Bisericii Ortodoxe Romane unele au fost 

dezbatute in cele doua Conferinte preotesti, ce s-au desfasurat in toate Protopopiatele 

Episcopiei noastre. 

                  Astfel, in sesiunea de primavara, a fost programata Conferinta cu tema: 

“Problema familiei crestine astazi. Pastoratia copiilor, tinerilor si a batranilor.”, ce a fost 

intocmita de Pr.Lect.univ.dr. Adrian Paul, cadru didactic titular la Catedra de Teologie 

Ortodoxa si Asistenta Sociala din cadrul Facultatii de Litere, Universitatea de Nord din 



Baia Mare, iar in sesiunea de toamna, s-a tinut Conferinta cu tema:”Activitatea 

filantropica si lucrarea samariteana-ca indatoriri ale preotului”, intocmita de Pr. Virgil 

Jicarean – consilier misionar-social al Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si 

Satmarului. 

                    Cele 8 Protopopiate s-au bucurat de prezenta unuia dintre Prea Sfintitii 

Justinian sau Iustin Sigheteanul, care au fost insotiti de unul dintre membri Permanentei 

Eparhiale. Cele doua teme au fost abordate cu mult interes de preotii prezenti, care si-au 

adus contributia lor la completarea subiectelor dezbatute. 

                    Un aspect important, care merita a fi amintit, il constituie cele doua 

Simpozioane tinute la Biblioteca Judeteana “Petre Dulfu”, la initiativa Catedrei de 

Teologie Ortodoxa si cu sprijinul domnului Prof. Drd. Teodor Ardelean, directorul 

Bibliotecii Judetene “Petre Dulfu” din Maramures. 

                    Cel dintai Simpozion a fost dedicat implinirii a 1600 de ani de la trecerea in 

vesnicie a Sfantului Ioan Gura de Aur, la care au fost prezenti cei doi ierarhi ai nostri si la 

care si-au adus contributia, pe langa profesorii universitari, Seminarul Teologic Liceal 

Ortodox “Sf. Iosif Marturisitorul” din Baia Mare, Protopopiatul Ortodox Roman Baia 

Mare, precum si stareti din cuprinsul Eparhiei. 

                     O saptamana mai tarziu, la 20 noiembrie 2007, a avut loc Simpozionul, cu o 

tema deosebit de interesanta, intitulat: “Factorul religios la temelia procesului managerial 

al firmelor, institutiilor si organizatiilor”. Acest Simpozion s-a datorat, in principal, 

Pr.Lect.univ.dr. Vasile Borca si d-lui ing. Mihai Marasescu de la Camera de Comert si 

Industrie Maramures. 

                     Toate referatele sustinute la cele doua Simpozioane au aparut in doua 

volume, in Editura Universitatii de Nord Baia Mare, avandu-i de coordonatori pe parintii 

lectori universitari Dr. Adrian Paul si Dr. Vasile Borca. Aceste doua Simpozioane 

finalizate cu cele doua volume, precum si revista Catedrei de  Teologie Ortodoxa 

“Ortodoxia Maramureseana”, la care se adauga cartile publicate de unii profesori ai 

Catedrei si sesiunea de comunicari stiintifice, au situat Catedra noastra de Teologie pe 

cea mai buna pozitie dintre Catedrele Facultatii de Litere din Baia Mare, fapt pentru care 

trebuie sa le aducem cuvenitele multumiri si felicitari. 



                     Daca s-a amintit de cele doua volume si de revista “Ortodoxia 

Maramureseana”, datorate colectivului de profesori ai Catedrei de Teologie Ortodoxa si 

Asistenta Sociala, in continuare vom enumera publicatiile si prezentarile de carte si CD-

uri, care au vazut lumina tiparului datorita Editurii Episcopiei noastre sau a altor edituri. 

Astfel, in Editura Episcopiei Ortodoxe a Maramuresului si Satmarului au aparut trei 

numere ale revistei eparhiale “Graiul Bisericii noastre”, la care mai adaugam Dictionarul 

scolar de Religie Ortodoxa, rodul ostenelilor tinerilor preoti Cristian Bolos si Gabriel 

Gorgan din Satu Mare, si o Carte de rugaciuni, tiparita de Parohia “Sf. Andrei” din Baia 

Mare. Alte aparitii editoriale au fost: 

                  - “Omul – incununare a operei de creatie”(teza de doctorat) – Pr.Lect.univ. dr. 

Vasile Borca 

                  - “Episcopia Maramuresului – organizarea administrativa”(teza de doctorat) – 

Pr.Dr. Vasile Augustin 

                  - “Inima – locas al Duhului Sfant in spiritualitatea rasariteana” – 

Pr.Lect.univ.dr. Adrian Paul 

                  -  “Cartea cautarilor si a implinirii” – Pr. Nicolae Stoia 

                  - “Parintele Protoiereu Mihai Oprisanu – la 80 de ani” – Prof.Dr. Nutu Rosca 

                  - “Catalog de icoane” – Prof. Ovidiu Farcas 

                    In categoria publicatiilor bisericesti si teologice amintim revista “Ecclesia” a 

Protopopiatului Ortodox Roman Satu Mare si revista Liceului Teologic Ortodox “Nicolae 

Steinhardt” din Satu Mare, intitulata “Jurnalul Teologic Satmarean”. 

                    De asemenea, nu putem sa nu amintim aparitia “Jurnalului fericirii”, tradus 

in limbile maghiara, ebraica si greaca. 

                     In anul 2007, ierarhii nostri au fost prezenti la lansarea a doua CD-uri: 

                   - “Cimitirul Vesel – Sapanta”, documentar intocmit de Prof.Drd. Teodor 

Ardelean; eveniment onorat de participarea P.S. Sale Iustin Sigheteanul 

                   - “Noi umblam sa implinim”, colinde interpretate de Grupul de Horitoare din 

Sapaia si Posta; eveniment ce s-a bucurat de prezenta P.S. Sale Justinian 

                     In activitatea sectorului cultural se include si munca de intocmire si 

verificare a Calendarului bisericesc, datorata, in principal, Parintelui Marius Catana. 

Cand vorbim despre Calendar, vorbim atat despre cel de perete, cat si despre cel tip 



agenda. Aici, mai amintim aparitia a altor doua Calendare de perete, datorata Manastirii 

Rohia si Parohiei “Sf. Iosif Marturisitorul” din Baia Mare. Referitor la acest capitol ar fi 

de propus, pe viitor, diversificarea modelelor de Calendare bisericesti. 

                      Un alt aspect al activitatii sectorului cultural il consemnam referitor la 

prezenta episcopilor, a reprezentantilor clerului si mirenilor Eparhiei noastre la emisiuni 

televizate ale posturilor locale Axa TV, Orizont, Canal 7, Focus, Cinemar TV sau la 

radio(Romania Actualitati, Trinitas, National FM, Radio Sighet). 

 

Onorata Adunare Eparhiala 

 

                       Pe langa faptul ca anul 2007 a insemnat intrarea Romaniei in Uniunea 

Europeana, orasul Sibiu a fost desemnat capitala culturala europeana. In acest context, s-a 

hotarat ca la Sibiu sa se desfasoare, in perioada 4-9 septembrie 2007, cea de a III-a 

Adunare Ecumenica Europeana, manifestare unde Episcopia noastra l-a delegat pe 

Pr.Lect.univ.dr. Adrian Paul. 

                       Ramanand in aceeasi atmosfera ecumenica, amintim cele doua intruniri ale 

Conferintei internationale si interconfesionale”Healing of  Memories”(Memoria 

tamaduitoare), desfasurate sub directa coordonare a Rev. Dieter Brandes – reprezentantul 

Comunitatilor Bisericilor Protestante din Europa. Prima intrunire a avut loc in luna 

februarie, la Baia Mare, unde Prea Sfintitul Justinian si Episcopia noastra au fost gazda 

deschiderii oficiale a lucrarilor Conferintei. Cea de-a doua intrunire a avut loc la sfarsitul 

lunii noiembrie, la Satu Mare si Csenger-Ungaria. Din partea Eparhiei noastre au 

participat cadre didactice de la Catedra de Teologie Ortodoxa din Baia Mare. 

 

Alte evenimente de seama 

                         In perioada 20-22 ianuarie 2007, Episcopia Ortodoxa a Maramuresului si 

Satmarului i-a avut ca oaspeti o delegatie din SUA, avandu-l in frunte pe parintele John 

McGuckin – profesor de Teologie Bizantina la Universitatea Columbia din New York, 

fiu al Bisericii Ortodoxe Romane. Scopul vizitei a fost realizarea unui film despre “Isihia, 

lumea si omul in epoca nelinistii”, pentru care au fost solicitati si ierarhii nostri. 



                         La 1 aprilie 2007, in Duminica Floriilor, a avut loc Concertul de cantari 

religioase, la Catedrala “Adormirii Maicii Domnului” din Satu Mare, cu participarea 

corurilor bisericesti din Satu Mare. 

                         Sambata 5 mai 2007,in cadrul “Zilelor culturii maramuresene”, eveniment 

organizat de cotidianul “Glasul Maramuersului”, P.S. Sale Justinian Chira i-a fost 

inmanat titlul de “Omul anului 2006 pentru cultura”. Aceasta distinctie i-a fost oferita 

pentru cartea “Justinian”, scrisa de Bogdan Eduard. 

                           In perioada 17-18 mai 2007 s-au desfasurat Zilele Liceului Teologic 

Ortodox “Nicolae Steinhardt” din Satu Mare.La acest eveniment, unde au avut loc 

activitati culturale si sportive, sesiune de referate, lansarea revistei scolii si alte lansari de 

carte, a fost prezent si P.S. Sa Iustin Sigheteanul. 

                           O aniversare, mai aparte, a avut loc in sala festiva a postului de Radio 

Sighet, in luna iunie, cand domnul Prof.Dr. Nutu Rosca a fost omagiat la implinirea celor 

75 de ani. Delegat din partea Episcopiei a fost consilierul cultural eparhial. 

                           Un aspect care nu poate fi trecut cu vederea, intrucat contribuie la 

ridicarea prestigiului preotimii ortodoxe din Episcopia noastra, este dobandirea titlului 

stiintific de doctor a catorva preoti si monahi. Dupa ce in luna iunie a anului 2007, Prea 

Cuv. Arhim. Timotei Bel, staretul Manastirii Scarisoara Noua si exarhul manastirilor, a 

obtinut titlul de doctor in teologie, in cadrul Universitatii din Tesalonic-Grecia, la 

disciplina Studiul Noului Testament, Prea Cuv. Protos. Macarie Motogna, eclesiarh si 

bibliotecar al Manastirii Rohia, si Pr. Dorel Silaghi din Carei, au obtinut titlul de doctor 

in istorie la Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea de Istorie, iar 

Pr.Lect.univ. Teofil Stan de la catedra de Teologie Ortodoxa din Baia Mare, a obtinut 

titlul de doctor in teologie la Universitatea “Babes-Bolyai” din Cluj-Napoca, Facultatea 

de Teologie Ortodoxa, specializarea Muzica Bisericeasca. 

                            La aceeasi data, de 9 noiembrie 2007, la Satu Mare s-au sarbatorit doua 

aniversari ale invatamantului satmarean. La aniversarea celor 10 ani de activitate a filialei 

Satu Mare a Universitatii “Vasile Goldis” din Arad a luat parte si ierarhul nostru P.S. 

Justinian, iar la aniversarea a 240 de ani de invatamant teologic romanesc satmarean, 

tinuta la Colegiul National “Mihai Eminescu”, a fost prezent P.S. Sa Iustin Sigheteanul. 



                            Un eveniment care an de an se consolideaza este Tabara de iconari de la 

Manastirea Rohiita, in cadrul “Zilelor Steinhardt”, desfasurat in colaborare cu Manastirea 

Rohia. Aceste activitati au loc, de obicei, in luna iulie si se incheie cu expozitia de icoane 

si obiecte religioase in incinta Catedralei Episcopale “Sf. Treime”. 

                             O alta expozitie de icoane a avut loc la cateva zile dupa inceperea 

anului scolar 2007-2008, la Muzeul Judetean Satu Mare, in organizarea Scolii “Lucian 

Blaga” din Satu Mare. Meritul principal al acestei expozitii se datoreaza domnului Prof. 

Ovidiu Farcas, care a infiintat cercul de iconari la scoala mai sus amintita. La propunerea 

domnului primar al municipiului Satu Mare, lucrarile tinerilor iconari au fost expuse si in 

holul Primariei, in luna octombrie, cu ocazia vizitei unor primari din Uniunea Europeana. 

                              Sala bizantina a Catedralei Episcopale a gazduit si expozitia de icoane 

a elevilor, organizata in preajma praznicului Nasterii Domnului, sub coordonarea 

doamnei Prof. Maria Gligan. 

                              Pentru ca am amintit de acest praznic, trebuie sa va reamintim si de 

concertele de colinde, care la Craciunul anului 2007 au fost foarte numeroase. Pe langa 

obisnuitele concerte din Baia Mare, ale corurilor “Angelli” al Seminarului Teologic 

Ortodox “Sf. Iosif Marturisitorul” si “Doxologia” al Catedralei Episcopale; ale corurilor 

bisericesti si teologice, organizat de Episcopia noastra; din Sighetul Marmatiei si 

Negresti-Oas cu prilejul Serbarilor de “Datini si Obiceiuri”, au mai avut loc concerte de 

colinde la Satu Mare, Carei, Targu Lapus, Rozavlea si unul organizat de Inspectoratul 

Politiei de Frontiera Maramures, la Sighetul Marmatiei. 

 

Onorata Adunare Eparhiala 

 

                              Desi aceasta prezentare succinta a activitatii sectorului cultural nu are 

pretentia ca a acoperit intreaga activitate, putem concluziona ca evenimentele culturale au 

sporit , daca nu calitativ cel putin cantitativ, iar pe viitor ne vom stradui sa contribuim la 

imaginea pozitiva a Bisericii Ortodoxe din aceasta parte a tarii noastre. 

 

                     Baia Mare,                                                            Consilier cultural 

La Praznicul Sfintilor Trei Ierarhi 2007                               Pr.Dr. Cristian STEFAN                                     



 

                                                                                                                                                                                     

 

                       


