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Proiectul se desfăşoară în cadrul programului cultural 
“Maramureşul în lume-imagine, cultură şi spiritualitate”

• Ca urmare a poiectelor desfăşurate în 
anii anteriori - inclusiv vizita în Ţara 
Cedrilor (21 mai -25 mai 2017) 
a reprezentanţilor ANCI însoţiţi de o 
delegaţie a Consiliului Judeţean 
Maramureş şi lansarea la Beirut a 
volumului “Mărgăritare risipite. O 
istorie a literaturii şi ştiinţelor siriace”, 
lucrare a Sanctităţii Sale, Ignatius 
Aphram I Barsoum, patriarh ortodox al 
Antiohiei şi Întregului Est în perioda 
1933-1957 şi a altor volume bilingve -
româno-arabe  - în 28-29 septembrie 
2017 Maramureşul va fi vizitat de 
Prefericitul Părinte Patriarh Ortodox al 
Antiohiei şi Întregului Est, Mor Ignatius 
Aphrem II.
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Semn de prețuire pentru prietenii din Maramureș, pentru activitatea cultural editorială de
la Proema–ANCI, vizita preaînaltului ierarh oriental este un răspuns generos la invitația
adresată de către delegația maramureșeană în luna mai, la Beirut, când Sanctitatea Sa a

onorat cu prezența inaugurarea Bibliotecii româno-arabe de la Beirut și a prilejuit primirea
Delegației române de către însuși președintele Republicii Libaneze, Excelenţa Sa Michel Aoun.

Obiectivele din programul vizitei vor favoriza Sanctității Sale cunoașterea valorilor spirituale și
patrimoniale ale Maramureșului.  Vor avea loc întrevederi atât cu autoritățile administrative ale
județului și orașului reședință de județ, cât și cu ierarhii creștini din Maramureș, întâlnire cu grupul
preoților ruteni de rit ortodox din mai multe ţări la Sighetul Marmației şi alte popasuri spirituale în
bisericile și faimoasele mănăstiri ale Maramureșului. Încoronare a unei vechi prietenii și a unei alese
prețuiri pentru Orient și valorile sale manifestate aici în Maramureș, vizita Sanctității Sale se va
derula în spiritului unei străvechi înrudiri creștine care unește omenescul de pretutindeni

Preafericitul Părinte Patriarh  Sa vizitează Maramureşul  însoţit  de  Înalţii Părinţi ai Bisericii
Siriace:
• Mor Theophilos George Saliba, Arhiepiscop al Muntelui Libanului şi Tripoli
• Mor Selwanos Boutros Al-Nehmeh, Arhiepiscop de Homs, Hama şi  Environs. 
• Mor Timotheos Matta Al-Khoury, Patriarh Vicar al Damascului 
• Înalt Rev. Raban Fr. Joseph Bali, Secretar Patriarhal şi director al Centrului Media
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Anunţuri de presă

Graiul Maramureşului - 07 septembrie 2017 
articol realizat de Prof. Dr. Terezia Filip

Glasul Maramureşului – 11 septembrie 2017 
articol realizat de Marian Ilea
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Întâmpinare

Graiul Maramureşului, 22 septembrie
Comunicat – Episcopia Maramureşului şi Sătmarului
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Programul Vizitei

28 septembrie 2017
Orele 18,25- Sosire în aeroportul Satu Mare

Întâmpinarea Prefericitului Părinte Patriarh şi a înalţilor Ierarhi ai Bisericii ortodoxe Siriace de 
către delegaţia Proema-ANCI, însoţirea la Baia Mare 

Orele 20,00 – Sosire în Baia Mare
Întâmpinare şi primirea oaspeţilor de către conducerea judeţului 
Cină festivă - Hotel Carpaţi, Baia Mare

29 septembrie 2017
Orele Orele 9,00 – Vizita la catedrala  “Sfânta Treime”

Întâmpinarea şi primirea Prefericitului Părinte Patriarh de către ierarhi şi preoţi ai Bisericii 
Ortodoxe Române

Orele 11,00 – Deplasare în Maramureşul Istoric
Orele 12,30 – Întâmpinare la Sighetul Marmaţiei

Întâmpinarea şi primirea Prefericitului Părinte Patriarh de către oficialităţile municipiului 
Sighetu- Maramaţiei şi un sobor de preoți, înalți prelați ai 

Orele 14,00 – Vizită la Săpânţa
Întâmpinarea şi primirea Prefericitului Părinte Patriarh în stil tradiţional la  „Cimitirul Vesel”

Orele 15,00 – Vizita la Mănăstirea Săpânţa Peri şi servirea mesei
Orele 16,30 – Însoţirea înalţilor oaspeţi spirituali la Aeroportul Satu Mare
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Biserica Ortodoxă Siriacă 
Limba siriacă

➢ Biserica Ortodoxă Siriacă este una dintre cele mai vechi comunități creștine din lume. Potrivit tradiției, 
aceasta are origine apostolică, fiind întemeiată în anul 34 d.H., de Sf. Apostol Petru.

➢ Limba aramaică (siriacă) este una dintre limbile semitice în care au fost revelate anumite părţi din Sfânta 
Scriptură, aşa cum ar fi Profeţia lui  Daniel şi Evanghelia după Matei. Unii erudiţi o consideră drept cea mai 
veche dintre toate limbile din lume.

Limba siriaca a fost limba vorbită de Iisus Hristos şi de Sfinţii Săi Apostoli şi a fost cea dintâi limbă în care 
Biserica Creştină a celebrat Sfânta Liturghie.

Mănăstirea Mor Gabriel – Turcia                                                   Mănăstire Mor Augin – Turcia
Datează din sec. III-a                                                            Locul de unde a început viaţa monahală
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Mănăstirea Zafaran,  Mardin – Turcia Mănăstirea Mor Aphrem – Siria
Monument istoric – fostă Reşedinţă  Patriarhală Mănăstire nouă – găzduieşte Seminarul Teologic

(493-1920)                                                                                            Mor Afraim

➢ Siriacii au demonstrat o adevărată măiestrie, traducând scrierile greceşti în siriacă, iar apoi în arabă. Siriaca a 
rămas de asemenea, limba de cult a Bisericii Ortodoxe Siriace până în ziua de azi şi, într-o oarecare măsură, 
instrument de comunicare între clericii siriaci. 

➢ Istoria, credința și întreg patrimoniul cultural-spiritual pe care, în pofida inechităților, brutalităților și supliciilor 
îndurate, le-a generat ansamblul comunităților ortodoxe siriace continuatoare ale vestitelor centre de iradiere 
spirituală din Antiohia și Alexandria - reprezintă un inestimabil tezaur de valori literare și științifice, prea

puțin explorat și cunoscut în zilele noastre.

➢ În anul 2016, Asociaţia Nord pentru Cooperare şi Integrare în colaborare cu Editura Proema a publicat pentru 
prima dată în limba română volumul “Mărgăritare risipite. O istorie a literaturii şi ştiinţelor siriace”, opera 
Patriarhului Aphram Barsoum I, oferind astfel posibilitatea ca cititorii români să cunoască o parte din acest 
inestimabil tezaur


