
Târnosirea bisericii din Sâi, Protopopiatul Satu Mare 
 

Mare bucurie pentru credincioşii din Parohia Sâi, Protopopiatul Satu 
Mare, duminică, 26 iulie 2015, când localitatea lor a fost vizitată de Preasfinţitul 
Părinte Justin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei Maramureşului şi 
Sătmarului. Înaltul oaspete a fost întâmpinat, la intrarea în localitate, de 
primarul Radu Cristea şi credincioşi din parohie.  

După nume, cel ce vine pentru prima dată în comună se aşteaptă ca să 
intre într-o zonă plină de podgorii, cu vinuri bune. Nu este o zonă viticolă 
bogată, dar este o zonă profund creştină, cu credincioşi ortodocşi autentici, 
trăitori, poate şi din cauză că pe teritoriul comunei se află Mănăstirea Măriuş, 
ca un izvor spre care locuitorii zonei, deci şi ai satului Sâi, merg să se adape din 
credinţa şi rugăciunile slujitori aici.  

Peste 6 secole de istorie  
Localitatea Sâi este atestată, după părerea unor istorici şi cea a părintelui 

paroh Cosmin Sopoian, în jurul anului 1400, cunoscut azi ca fiind Sâiul Bătrân, în 
zona pădurii de lângă sat, zonă agricolă. Legat de Sâiul Bătrân, există şi o legendă, 
cum că în Noaptea Învierii se aud clopotele de la o biserică ce ar fi îngropată în 
adâncul pământului. Este ceva asemănător cu ceea ce se spunea de către 
credincioşii din Groşii Băii Mari că şi acolo se auzeau din pământ clopotele în 
Noaptea Învierii, dar clopotele mănăstirii distruse de unguri în jurul anului 1600, 
pentru că era un centru al românismului acea mănăstirea, reînviată azi şi cunoscută 
ca Mănăstirea Habra. Revenind la Sâiul Bătrân legenda nu se susţine cu prea multe 
argumente, spune preotul paroh.  
Şvabii  

O parohie cu oameni credincioşi şi harnici 
Că sunt buni credincioşi ortodocşi în acest sat se dovedeşte şi prin faptul că 

actuala biserică din Parohia Sâi a fost construită, din cărămidă, în plină  epocă a 
comunismului, deşi era într-o filie, între anii 1971-1984, când a fost şi sfinţită de 
episcopul Vasile Coman al Oradei, cu hramul Naşterea Maicii Domnului. Biserica 
a fost amplasată pe locul  vechii capele a satului. Până în 2005 a fost filie a 
Parohiei vecine Cărăşeu, iar la dorinţa credincioşilor a primit statutul de parohie de 
sine stătătoare, iar primul preot al noii parohii a fost numit părintele Cosmin 
Sopoian, care slujeşte şi azi aici. Parohia are 415 de credincioşi. Noul preot, ajutat 
de credincioşi, cumpără, în acel an, o casă parohială, pentru că, fiind filie, nu avea 
casă parohială. În următorii doi ani casa parohială este renovată şi extinsă, dar nu 
este neglijată nici biserica, astfel că tot în 2006 se renovează exteriorul bisericii şi 
se vopseşte acoperişul. Anul următor s-au ridicat două răstigniri şi se cumpără 
două policandre.  



Între 2006-2008 biserica este înzestrată cu mobilier, veşminte şi cărţi de cult, iar în 
2008 biserica este binecuvântată de PS Părinte Justin Sigheteanul.  
În 2010 începe o nouă etapă de refacere a bisericii, prin înlocuirea geamurilor şi 
pregătirea bisericii pentru pictură.  

Între 2012-2014 se înzestrează biserica cu pictură de către Sorin Spiridon şi 
soţia lui Livia, în tehnica tempera. Anul trecut, în 2014 s-a refăcut exteriorul şi s-a 
vopsit acoperişul, s-a refăcut Sfânta Masă a Sfântului Altar, după regulile Sfintei 
Tradiţii Ortodoxe, s-a construit un lumânărar şi s-a padimentat, cu parchet lamelar 
interiorul bisericii. În acest an s-a realizat automatizarea tragerii clopotelor. 

Observaţi că aici s-a lucrat aproape continuu de la înfiinţarea parohiei, semn 
că parohul este dinamic, ziditor, la propriu şi la figurat, iubit şi respectat de 
credincioşi, pus mereu pe fapte bune.  

Târnosirea 
Slujba de târnosire a început la ora 9 dimineaţă, iar la înconjurarea bisericii 

norii se adunau peste sat, semn că va veni mult aşteptat ploaie, după zilele toride de 
până acum. Oficierea târnosirii a fost făcută de PS Justin Sigheteanul, înconjurat de 
un sobor de peste 15 preoţi. Cu această ocazie, fiind Anul Omagial al Marilor 
Păstori de Suflete din Parohii, PS Justin Sigheteanul a dat bisericii şi al doilea 
hram, Sfântul Iosif Mărturisitorul, ocrotitorul Episcopiei Maramureşului şi 
Sătmarului.  

În piciorul Sfintei Mese au puse Sfinte Moaşte ale Sfinţilor Mucenici de la 
Niculiţel. „Biserica este cel mai important aşezământ dintr-o comunitate, a spus PS 
Justin Sigheteanul. Şi de credinţă. Şi de cultură. Şi de spiritualitate. De păstrarea 
tuturor valorilor noastre sfinte ale neamului românesc.”    

Referitor la refacerea Sfintei Mese, PS Justin Sigheteanul a spus că „tradiţia 
bisericii ortodoxe aceasta este: ca în jurul Sfintei Mese să fie un spaţiu drept. Toate 
Sfintele Altare pe care le restaurăm acum aşa le rânduim. Fără praguri. Preotul care 
slujeşte are nevoie de spaţiu drept în Sfântul Altar, că umblă cu Cele Sfinte şi nu se 
poate uita la picioare. Toate Altarele pe care le restaurăm acum aşa le rânduim.”  

Minunea înmulţirii pâinilor 
Pericopa evanghelică a înmulţirii pâinilor a fost citită duminică la Sâi şi 

despre această minune a vorbit, în cuvântul de învăţătură, PS Justin Sigheteanul. 
Le-a relatat credincioşilor etapele pe care Mântuitorul le-a săvârşit pentru 
înmulţirea pâinilor, că cele 5 pâini şi doi peşti s-au înmulţit cu cuvântul, dar şi cu 
rugăciune. Credincioşii au aflat cum s-a rugat Mântuitorul, cum a frânt pâinile, 
cum le-a dat Apostolilor Săi câte o bucată şi apoi cum s-a concretizat înmulţirea 
pâinilor de s-au hrănit cei 5.000 de bărbaţi şi cei din familie cu care au venit să Îl 
asculte pe Hristos. „Înmulţirea pâinilor s-a făcut primind din mână în mână câte o 
firimitură, a spus PS Justin Sigheteanul, iar Apostolii nu îşi dădeau seama că se 
petrece minunea. De aceea Iisus îi pune să adune firimiturile, care au umplut 12 



coşuri, ca să vadă că, la început, pentru circa 15-20.000 de oameni, au fost, în total, 
doar 5 pâini şi doi peşti.  

După înmulţirea pâinilor şi peştilor, Mântuitorul se urcă în munte să se roage 
şi si Îi mulţumească lui Dumnezeu că i-a îndeplinit rugăciunea. „De fiecare dată 
când Mântuitorul făcea câte o minune, Ii mulţumea lui Dumnezeu, a spus PS Justin 
Sigheteanul. Mântuitorul ne învaţă să-I fim recunoscători şi să-I mulţumim lui 
Dumnezeu pentru ce face pentru noi. Să avem încredere în toate momentele vieţi 
noastre că intervine şi ne ajută şi că în Biserică, în jurul Sfintei Euharistii şi prin 
lucrarea Sfintei Biserici, noi primim, ca mulţimea în pustie, de care am vorbit, 
pâinea care se dă pururi şi niciodată nu se sfârşeşte, se împarte şi nu se desparte, se 
sfărâmă şi nu se desparte, se mănâncă şi nu se sfârşeşte, cum spune preotul când 
împarte Sfântul Trup al Mântuitorului. Sfinţii Părinţi spun că înmulţirea pâinilor 
simbolizează Sfânta şi Dumnezeiasca Euharistie, pe Care Mântuitorul ne-a dăruit-
O. Mai este o subtilitate aici: Mântuitorul a poruncit să adune fărâmiturile, ca să nu 
calce cei adunaţi pe ele. N-avem voie să călcăm pe lucruri binecuvântate, a precizat 
PS Justin Sigheteanul. Pe fărâmituri de pâine şi pe boabe de struguri. Pentru că din 
pâine se face Trupul Domnului şi din boabele de struguri se face Sângele 
Domnului. Ţăranii, demult, ştiau lucrul acesta şi erau foarte atenţi. Azi vedem 
pâine aruncată şi n-o adunăm. Pentru că ne-am pierdut conştiinţa creştină şi 
conştiinţa armoniei cu Darurile lui Dumnezeu.”      

Distincţie 
Pentru meritele de păstor al credincioşilor din Parohia Sâi şi pentru lucrările 

şi buna gospodărire părintele paroh Cosmin Sopoian a fost distins cu dreptul de 
purta Sfânta Cruce, devenind iconom stravrofor. Diplome de recunoştinţă au primit 
primarul comunei Valea Vinului, Consiliul Parohial, şi binefăcătorii.   
 
Material realizat de Andrei Fărcaş,  
jurnalist la Graiul Maramureşului 
 
 
 
 
 
 
 
     


