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Cu acest titlu, Sâmbătă, 6 Aprilie 2019, cu binecuvântarea Preasfințitului IUSTIN, Episcopul
ortodox român al Maramureșului și Sătmarului, în Sighetu Marmației va avea loc o întâlnire a
tinerilor ortodocși din Protopopiatul Sighet. Pentru că Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe
Române a declarat anul 2019 ca An omagial al satului românesc, evenimentul se va desfășura
la Muzeul Satului din Sighetu Marmației. Vor participa cca. 280 de tineri din 16 parohii din
Protoieria Sighet, însoțiți de preoții parohi, iar în activitățile ce se vor desfășura între orele 13,
00- 17, 00, preoții vor fi ajutați de voluntari și animatori din A.S.C.O.R, din Baia Mare precum și
de profesori de Religie.Tinerii vor vizita muzeul, vor avea prilejul să admire munca unor meșteri
populari și vor desfășura și unele activități recreative.

Evenimentul va începe la ora 13,00 cu rugăciune în preajma bisericii de lemn din
muzeu, și vom avea privilegiul să- i avem cu noi pe Preasfințitul Iustin Episcopul ortodox român
al Maramureșului și Sătmarului și pe Preasfințitul Timotei Sătmăreanul, Arhiereu Vicar al Sfintei
noastre Episcopii.

Acțiunea este inițiativa preoților ce alcătuiesc Biroul de Tineret din cadrul
Protopopiatului Sighet condus de părintele Oprișan Marcel, paroh al Parohiei Bârsana, având
sprijinul Protopopiatului Sighet.

De asemenea trebuie să spunem că ne bucurăm și de acceptul Primăriei Municipiului
Sighetu Marmației, personal și al D-lui primar Horia Scubli precum și a conducerii muzeului,
personal al D- lui Todinca Gheorghe, și le suntem, cu respectul cuvenit, recunoscători.

Dorim, ca tinerii noștri să iubească satul maramureșean, tradițiile de veacuri ale
maramureșenilor, să fie conștienți de valorile inestimabile ale poporului nostru românesc și
dreptcredincios,în general, și a maramureșenilor, în special. De fapt, trebuie să spunem că
astăzi vedem și asistăm la o reîntoarcere la tradițile de veacuri, sănătoase și sfinte ale
poporului nostru și este foarte bine.
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Pr. Vasile Aurel Pop

Protopop al Sighetului
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