
Târnosirea bisericii din Şindreşti – eveniment creştin peste veacuri 
 

Duminică, 28 iunie a.c., a fost una din zilele de mare sărbătoare în Parohia 
Şindreşti din Protopopiatul Baia Mare, o sărbătoare care se petrece nu o dată într-o 
generaţie, ci o dată în existenţa unei bisericii, construită să dăinuie multe sute de 
ani. Pentru că o singură dată se târnoseşte o biserică în existenţa ei, cum o singură 
dată este sfinţit locul şi locul acela rămâne sfinţit pentru totdeauna, cum o dată este 
târnosit Sfântul Altar, cel mai sfânt loc dintr-o biserică. Aşa că fericiţi sunt cei ce 
prind în viaţa lor sfinţirea unui Altar, locul de jertfă nesângeroasă pentru 
Mântuitorul Iisus Hristos, locul unde, la fiecare Sfântă Liturghie, Harul Duhului 
Sfânt se coboară din Cer peste Sfânta Masă sfinţind Darurile aduse, din care se 
împărtăşesc apoi credincioşii la Sfânta Euharistie.   

 
Primirea ierarhului dup ă tradi ţia străveche 

 
Fiecărui pelerin sosit la hramul bisericii din satul Şindreşti, comuna 

Dumbrăviţa, i s-a acordat de către  creştinii ortodocşi din comunitatea locală 
respectul cuvenit, prin felul cum a fost întâmpinat. Nu trebuia să faci eforturi 
pentru să vezi că satul era în mare sărbătoare şi la fiecare poartă semnele de bun 
venit erau prezente vizibil încă de dimineaţă devreme: cele mai frumoase cergi şi 
covoare expuse ca semn de bună primire, icoane cu Mântuitorul şi Maica 
Domnului, vaze cu flori aşezate pe mesele scoase la uliţă în întâmpinarea celor ce 
vin la sărbătoare. Dar nu atât pentru fiecare oaspete în parte era pregătită această 
primire, ci pentru cel mai important pelerin mult aşteptat: ierarhul Episcopiei 
Maramureşului şi Sătmarului, PS Dr. Justin Sigheteanul, Arhiereul Vicar. Dânsul 
era oaspetele mult aşteptat. Motivul sosirii ierarhului în comunitate: oficierea 
Slujbei târnosirii bisericii, zidite la începutul secolului trecut, între 1905-1908, în 
vremuri nu tocmai uşoare pentru locuitorii satelor. După mărimea ei, se poate 
vedea că satul era şi este locuit de creştini harnici şi iubitori de frumos, amprentă 
lăsată şi pe costumele lor populare de o frumuseţe aparte. Iar ca tradiţia să fie 
deplină, nu au lipsit călăreţii, cu caii înstruţaţi de sărbătoare.  PS Justin Sigheteanul 
a fost întâmpinat, la tabla de intrare în sat, cu pâine şi sare, de primarul Felician 
Ciceu, înconjurat de un mare număr de tineri şi copii îmbrăcaţi în costume 
populare, de alte oficialităţi comunale şi creştini şindreşteni. Impresionant a fost 
numărul celor ieşiţi în întâmpinare, parcă mai mulţi ca în alte localităţi.  

  
Biserică plină de credincioşi la Slujba de târnosire 

 
Iubitori şi cu frică de Dumnezeu s-au arătat creştinii ortodocşi din Şindreşti, 

umplând biserica încă de la sosirea Ierarhului, înainte de ora 9,00, când glasul 



soborului de preoţi a răzbătut în biserică şi în împrejurimi. Şi putem spune că au 
fost două soboare de preoţi: unul îmbrăcat în veşminte şi unul neîmbrăcat în 
veşminte, al preoţilor din Corala „Arhanghelii” a Episcopiei, dirijată de Pr. Dr. 
Petrică Aurelian Covaciu, care au dat răspunsurile la slujba de târnosire şi la Sfânta 
Liturghie.  

Slujba de târnosire a fost impresionantă, prin rânduiala şi solemnitatea 
desfăşurării ei, prin smerenia şi interiorizarea pe care ţi le impune, prin sfinţenia 
care se degajă la fiecare litanie. Au asistat la oficierea ei, ocazie unică, primarul 
comunei Dumbrăviţa, Felician Ciceu, şi fratele său, Zamfir Ciceu, preşedintele 
Consiliului Judeţean, care au putut vedea de aproape ceea ce se petrece: aşezarea 
documentului de sfinţire sau hrisovului, cum se spune în limbaj tradiţional arhaic, 
şi a Sfintelor Moaşte de Mucenici în piciorul Sfintei Mese (aici au fost puse 
Moaştele Sfinţilor Mucenici de la Niculiţel) , într-un cilindru de inox, pentru ca să 
nu ruginească în sutele de ani pentru care a fost făcut să dăinuie, sigilarea acestuia 
cu ceară, spălarea Sfintei Mese cu apă şi săpun, cu aghiazmă şi apă de trandafiri, 
ungerea cu Sfântul şi Marele Mir, punerea icoanelor celor patru Evanghelişti în 
colţurile Sfintei Mese şi sigilarea lor cu ceară, pentru ca să nu se mai mişte de 
acolo pe toată durata existenţei bisericii, ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a 
Proscomidiarului şi icoanelor din Sfântul Altar, rostirea, în genunchi, a 
rugăciunilor de Sfinţire etc., ungerea cu Sfântul şi Marele Mir a exteriorului 
bisericii şi a picturii interiore, ca să pomenim doar o parte din ce se face la 
târnosire. O ceremonie emoţionantă, care a ţinut cam o oră şi jumătate. Biserica a 
primit hramul Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel şi ca al doilea hram Sfântul Ierarh 
Iosif Mărturisitorul, ocrotitorul Episcopiei Maramureşului, şi Sătmarului.  

 
Biserica nu este imobil, este Casa lui Dumnezeu, proprietate comunitară 

 
„Dumnezeu îşi construieşte şi îşi înnoieşte bisericile prin iubirea şi credinţa, 

jertfelnicia şi ofrandele noastre, a spus PS Justin Sigheteanul. Ne primeşte apoi 
ofrandele noastre şi ctitoria noastră, pe care I-o oferim Lui şi Sfinţilor Ocrotitori, şi 
pe urmă ne-o dăruieşte din nou, sfinţită, încât biserica nu mai este proprietatea 
nimănui. E proprietatea şi Casa lui Dumnezeu şi devine casa tuturor, proprietate 
comunitară, nu proprietate particulară. De aceea, este o mare eroare în legislaţie, că 
s-a introdus formula că „biserica este imobil”. Imobil este casa parohială. Imobil 
este terenul. Imobil este casa noastră. Şcoala. Primăria. Biserica e un bun sacru. E 
sfânta biserică. S-a introdus acest articol ca să fie mai uşor de lucrat în justiţie. Ca 
să nu-i mai zicem biserică. Vedeţi că acum CEDO a dat câştig de cauză 
comunităţilor, care au dreptul să hotărască asupra bunurilor. În această decizie a 
CEDO, care devine jurisprudenţă europeană, credincioşii majoritari hotărăsc 
asupra bunurilor pe care le au. Slavă lui Dumnezeu că sfânta biserică pe care noi o 



iubim şi o preţuim şi o moştenim de la înaintaşi, aţi înnoit-o şi aţi împodobit-o şi 
dumneavoastră şi aţi dăruit-o astăzi lui Dumnezeu prin rugăciunile pe care le-am 
făcut. Mulţumim Bunului Dumnezeu şi ctitorilor, îl felicităm pe părintele Daniel 
Săsăran, Consiliul Parohial, credincioşii şi pe toţi binefăcătorii”, a spus PS Justin 
Sigheteanul în încheierea Slujbei de târnosire.  

Biserica a fost refăcută în exterior, a fost pictată în întregime, a fost dotată 
cu o catapeteasmă nouă, s-a reorganizat Sfântul Altar, cu rezidirea Sfintei Mese din 
cărămidă.  

 
Sfânta Liturghie Arhierească şi distincţii 

 
Sfânta Liturghie Arhierească a fost oficiată de PS Justin Sigheteanul în mijlocul 
unui sobor de preoţi şi diaconi, înconjurat de o mulţime mare de credincioşi 
răsfiraţi în curtea bisericii şi pe drumul principal al satului. „Fiecare biserică este 
Casa lui Dumnezeu, iar incinta din jurul Casei lui Dumnezeu este sacră, a spus 
credincioşilor PS Justin Sigheteanul. De aceea, atunci când trecem pe lângă sfânta 
biserică noi ne închinăm şi lăsăm un gând către Dumnezeu să ne ocrotească, să ne 
dăruiască sănătate, spor şi ajutor în toate şi mântuire sufletului. Avem nevoie de 
ajutorul lui Dumnezeu, pentru că „Fără de Mine, a zis Mântuitorul, nu puteţi face 
nimic”, iar ajutorul lui Dumnezeu se manifestă în mod văzut în viaţa omului de 
câte ori Dumnezeu ştie că omul are mare nevoie de El. Aşa s-a întâmplat în 
pericopa evanghelică de astăzi, în care se vorbeşte despre vindecarea slugii 
sutaşului,” a explicat credincioşilor PS Justin Sigheteanul, tălmăcind pilda 
Evangheliei.  Sfaturile Ierarhului s-au orientat apoi spre părinţi, care au obligaţia 
importantă de a-i educa pe copii în aşa fel încât să devină creştini adevăraţi, spre 
folosul neamului nostru românesc.     

În încheiere, PS Justin Sigheteanul a acordat preotului paroh Daniel Săsăran 
distincţia de iconom stavrofor (dreptul de a purta brâu roşu şi Sfânta Cruce) şi 
Gramata Episcopală, iar primarului Felician Ciceu şi preşedintelui Consiliului 
Judeţean, Zamfir Ciceu, diplome de vrednicie. Diplome de vrednicie au primit şi 
binefăcătorii. Copiii prezenţi au primit din mâna Ierarhului iconiţe sfinţite, pe care 
le vor păstra spre amintire şi închinare peste ani.    

 
Material scris de Andrei Fărcaş,  
jurnalist la Graiul Maramureşului   
 
 
 
 


