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Az egyvalóságú és osztatlan Háromság, Az Atya akarata, A Fiú  segítsége és a Szentlélek munkája által, megszenteltetett a 
Szatmárnémeti „Keresztelő Szent János” görögkatolikus templom, az Úr 2020. esztendeje szeptember hónap 20. napján, Szent 
ORBÁN PÁPA ereklyéjének oltárban való elhelyezése, szentelt vízzel való meghintés, szent műróval való megkenés, és 
nagyméltóságú VASILE BIZĂU máramarosi megyéspüspöknek a Szentlélek munkájáért való esdeklő imái által, máramarosi 
megyéspüspökségének tizedik, püspökké szentelésének tizenharmadik évében, őszentsége FERENC PÁPA idején, amikor a 
Román Görögkatolikus Egyház LUCIAN MUREȘAN bíboros nagyérsek vezetése alatt állt. 

A „Keresztelő Szent János” Parókia 2012-ben alakult meg a 736/2012.10.26-i rendelettel, 2012. november 1-én pedig Ft. Stan 
Zsolt-József lett kinevezve az újonnan megalakult parókia parókiális kormányzójává. A parókia megalakulásáig a hívek a 
Szatmárnémeti Szent Miklós magyar görögkatolikus parókiához tartoztak Ft. Pallai Adalbert lelki gondozása alatt. Lévén, hogy a 
hívek nagy számban laktak a Szamos folyó bal oldalán, a Polgármesteri Hivatalnál eljárva, 2008-ban egy régi kazánházat sikerült 
megszerezni templommá alakítási célzattal. A felújítási és korszerűsítési munkálatok 2010 és 2012 között zajlottak Ft. Pallai 
Adalbert felügyelete mellett. Az első Liturgia 2012. június 24-én volt, Keresztelő Szent János Születésének ünnepén, majd a 
parókia megalapítása és Ft. Stan Zsolt-József kinevezése után elkezdődött a parókia önálló liturgikus és lelki élete. 

A felújítási és korszerűsítési munkálatokat a Szatmárnémeti székhelyű Őri Transport cég végezte, a munkálatokat nagy részben a 
parókia hívei állták. 

A templom ikonosztázionját a jelenleg Szatmárnémetiben élő Keresztes Zoltán faragta, és 2019-ben került a helyére. Az 
ikonosztázion ikonjait a nagybányai Carcu Rodica festőnő készítette. A templom oltárát Vereș Cornel úr adományozta. 

2019-ben kezdődtek el a templomfalak festési munkálatai, amelyet secco-ban festett meg a nagyváradi Dr. Costea Constantin 
Daniel festő. A festés teljes egészében Magyarország Kormánya támogatásával készült el. 

Megköszönve a Jóságos Istennek, hogy méltónak talált ezen istendicsőítő épület felépítésére, kérjük, hogy árassza gazdagon 
áldását minden élő és Istenben boldogult fáradozóra, aki ennek felépítésében közreműködött, valamint mindazokra, akik 
gondolatban, imádságban és tettekben velünk voltak, hogy a véghezvitelben bátorítsanak és támogassanak. 

Kérjük, hogy mindazok, akik e szent templomba belépnek, megtalálják lelki nyugalmukat és életük értelmét, dicsőítve a 
háromszemélyű egy Istent, az Atyát és a Fiút és a Szentlelket. Ámen. 

Szatmárnémeti, 2020. szeptember 20. 
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