
Târnosirea bisericii din curtea Inspectoratului Poli iei de
Frontier  Maramure

Pre edintele Consiliului Jude ean Maramure , domnul Mircea Man a participat,
ast zi, la slujba de târnosire a bisericii cu hramul „Sfântul Voievod tefan cel Mare”
din incinta Inspectoratului Jude ean al Poli iei de Frontier  Maramure . Liturghia
arhiereasc  a fost oficiat  de Prea Sfin itul Iustin Sigheteanul – Episcopul
Maramure ului i St matului, împreun  cu un sobor de preo i.

La finalul slujbei, domnul Mircea Man i-a oferit efului inspectoratului,
comisarului de poli ie Batin Lauren iu o diplom  de excelen  însemn de recuno tin
pentru activitatea cultural-religioas  desf urat  de-a lungul vremii. Aceea i distinc ie
i-a fost înmânat i chestorului principal  dr. Nelu Pop - Inspectoratul General al
Poli iei de Frontier  Române.

„Ast zi s-a înf ptuit în Maramure  un lucru care, înainte de 1989, nici m car
nu ni-l puteam închipui. Eu îi felicit pe to i cei care au muncit pentru aceast
biseric . Ceva mai devreme s-a pus problema de o curce maramure ean . Consiliul
jude ean î i ia angajamentul c  va asigura fondurile necesare  ca s  sprijine acest
lucrare.”

În acela i context, pre edintele Mircea Man i-a înmânat episcopului crucea pe
care arheologii au descoperit-o în situl de lâng  M stirea Bârsana. Aceasta a fost

sit  pe temelia fostei biserici. Crucea a cerut-o arhiepiscopul Iustinian Chira, chiar
în timpul predicii pe care a inut-o în urm  cu dou  zile la Hramul M stirii
Bârsana, iar pre edintele a promis atunci c  ea va ajunge acolo unde îi este locul,
adic  în Muzeul M stirii Bârsana.

Din partea gazdelor, pre edintele Mircea Man a primit un sceptru, iar din
partea chestorului principal – dr. Nelu Pop, a primit un steag pe care este pictat
icoana lui tefan cel Mare i Sfânt, orcotitorul loca ului de cult târnosit ast zi.

Printre invita ii de onoare ai evenimentului s-a num rat i actorul Dore  Vi an,
care, a stat de vorb  cu  pre edintele Consiliului Jude ean Maramure  pre  de mai
mult  vreme.

La final, to i învita ii au participat în curtea inspectoratului la un spectacol de
muzic  popular , sus inut de arti ti de talie na ional , precum, Nicolae Furdui Iancu,
Traian i Valeria Corodeanu Ilea sau Florentina i Petre Giurgi, precum i de
Ansamblul Folcloric “Pintea Viteazul” al Poli iei de Frontier  Maramure .
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