
Biserica din Parohia Libotin a fost tarnosita. 
 
 O sărbătoare de o amploare care se întâmplă la doar câteva zeci de ani s-a 
petrecut duminică, 7 iunie a.c., Duminica Tuturor Sfinţilor, în Parohia Libotin din 
Protopopiatul Lăpuş, pentru că un astfel de eveniment este creat de prezenţa 
ierarhului într-o localitate unde se târnoseşte o biserică. Sărbătoarea, care a adunat 
toată suflarea Libotinului, în frunte cu primarul Mircea Boga, care, de la naştere a 
locuit în această aşezare, dar şi credincioşi din multe sate lăpuşene, a fost 
împodobită cu o zi cu mult soare şi căldură toridă, o zi frumoasă, în care căldura 
soarelui a fost sporită şi de cea a rugăciunilor rostite în genunchi, cu multă luare 
aminte şi evlavie, care se fac doar la o târnosire de biserică. În fruntea unui sobor 
de 30 de preoţi, PS Dr. Justin Sigheteanul, Arhiereu Vicar al Episcopiei 
Maramureşului şi Sătmarului, a închinat noul împodobit Altar al bisericii atât 
Cuvioasei Parascheva, ocrotitoarea sfântului lăcaş încă de la prima târnosire, cât şi 
Sfântului Iosif Mărturisitorul, ocrotitorul Episcopiei Maramureşului şi Sătmarului, 
aşa că de acum înainte biserica din Libotin va avea două hramuri: de Sfânta 
Parascheva, la 14 octombrie, şi de Sfântul Iosif Mărturisitorul, la 24 aprilie.  
 Biserica din Libotin a fost construită între 1976-1981, în plină epoca 
comunistă, când nu se construiau biserici, dar tăria şi hotărârea credincioşilor din 
Libotin, care s-au rugat şi se roagă şi acum necontenit, a învins îndârjirea 
comunistă împotriva religiei, astfel că s-a construit această biserică din zid de 
cărămidă şi acoperită cu tablă, pentru ca să dăinuie mulţi ani. Nu a rezistat însă 
pictura, care s-a degradat foarte tare, aşa că preotul paroh Gheorghe Cucu a cerut 
binecuvântarea PS Dr. Justin Sigheteanul pentru a repicta biserica şi a face un alt 
iconostas, pentru a reface Sfântul Prestol şi a executa lucrările care se impun 
(gresie în Sfântul Altar, candelabre noi, instalaţie de încălzire). Pictarea bisericii a 
fost executată, expresiv şi de o bună calitate, de către Liviu Bob, pentru ca icoanele 
să reziste multe zeci de ani.  
 Primirea Ierarhului a fost făcută, după vechea tradiţie transilvană, cu călăreţi, 
care auflancat vehiculul cu care a sosit Ierarhulde la intrarea în sat, până la biserică. 
Au fost 6 călăreţi îmbrăcaţi în frumoase straie populare, iar la biserică PS Dr. 
Justin Sigheteanul a fost întâmpinat, cu pâine şi sare, de primarul Mircea Boga şi 
două localnice, şi de soborul de preoţi în frunte cu protopopul Lăpuşului, pr. dr. 
Florin Stan, de fostul protopop al Lăpuşului, pr. Ioan Ciceu, după care a urmat 
slujba de târnosire, după rânduiala stabilită. În piciorul Sfintei Mese au fost puse, 
într-un tub de inox, pecetluit cu ceară, moaşte de Sfinţi Martiri şi Documentul de 
Sfinţire, semnat de Ierarh şi toţi preoţii prezenţi, în care a fost scrisă pe scurt istoria 
ridicării şi înfrumuseţării bisericii. Sfânta Masă a fost spălată şi sfinţită după 
rânduială, cum totdupă rânduială, Sfântul Altar, cel mai sfânt loc de pe pământ, şi 
Sfânta Masă, locul cel mai sfânt din Sfântul Altar, dar şi iconostasul, cu fiecare 



sfânt în parte, precum exteriorul şi interiorul bisericii au fost unse cu Sfântul şi 
Marele Mir, în prezenţa sutelor de credincioşi curioşi şi bucuroşi că iau parte la o 
atât de mare şi importantă sărbătoare pentru satul lor.  
 „Se aşează Sfintele Moaşte de Sfinţi Mucenici în Sfânta Masă, pentru că 
Sfinţii Mucenici sunt cei mai iubiţi sfinţi ai lui Dumnezeu, deoarece şi-au dat viaţa 
pentru numele lui Hristos, pentru Evanghelia Lui şi pentru propovăduirea morţii şi 
Învierii Sale, a spus PS Dr. Justin Sigheteanul. Este un lucru înţelept să reînnoim şi 
să împodobim bisericile, pentru că în ele sălăşluieşte Dumnezeu şi Sfinţii, sunt 
sălaşuri ale lui Dumnezeu şi ale Sfinţilor, pe care ni le dăruieşte nouă. Dumnezeu 
ne primeşte o biserica pe care i-o înălţăm, i-o ctitorim, pe care i-o închinăm, o 
primeşte, o sfinţeşte şi ne-o dăruieşte tot nouă. Biserica trebuie să fie şi sunt cel 
mai important edificiu dintr-o localitate, a spus PS Dr. Justin Sigheteanul 
credincioşilor la Libotin.  
 Ideea Sfinţilor Martiri a fost preluată de PS Dr. Justin Sigheteanul şi în 
cuvântul de învăţătură, când s-a referit la semnificaţia Duminicii Tuturor Sfinţilor, 
nu întâmplător pusă imediat după Duminica Pogorârii Sfântului Duh (Rusaliile). 
Dintre Toţi Sfinţii, „cei mai iubiţi de Mântuitorul şi preţuiţi înaintea lui Dumnezeu 
sunt Sfinţii M ărturisitori sau Martiri, Care şi-au dat viaţa pentru Iisus Hristos, 
pentru Evanghelie şi pentru mărturisirea şi propovăduirea Ei. Aşa grăieşte 
Mântuitorul în Evanghelia de astăzi: Pentru cel ce va mărturisi pentru Mine 
înaintea oamenilor, şi eu voi mărturisi pentru el înaintea Tatălui Meu Care este în 
ceruri. Deci, Sfinţii M ărturisitori sau Mucenici, sau Martiri, sunt după chipul şi 
asemănarea lui Dumnezeu. Sunt cei Care şi-au dat sângele pentru Hristos, după 
Chipul lui Hristos şi după modelul Mântuitorului”, a mai spus PS Dr. Justin 
Sigheteanul.  
 După încheierea Sfintei Liturghii Arhiereşti, au fost înmânată Gramata 
Episcopală preotului paroh Gheorghe Cucu, primarului Mircea Boga, 
viceprimarului Laurenţiu Constantin Dragomir şi binefăcătoarei Maria Michail din 
Austria, fiică a satului, iar celorlalţi binefăcători, fii ai satului şi consilieri au primit 
câte o diplomă de recunoştinţă.  
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