
Biserica Romano Catolica
Printre cladirile din secolul 18 situate in Piata Mare din Sibiu, biserica catolica ocupa un loc important.
Cu toate ca a fost ridicata relativ tarziu, aceasta cladire construita intr-un stil baroc neostenativ, se
incadreaza armonic in contextul arhitectural al orasului.

 Dupa ce Sibiul a aderat la Reforma orasul a ramas aproape 150 de ani fara biserica catolica.

 Ca urmare a Diplomei Leopoldine din 1691, si inSibiuau intrat trupe ale Imperiului Austriac, impreuna
cu care au venit si preoti militari catolici. Pentru soldati , s-a ingaduit celebrarea slujbei catolice in
asanumita Hala a Croitorilor in Piata Mare, aproximativ in locul in care se afla astazi biserica catolica. Cu
timpul , ofiterii si functionarii administrativi s-au stabilit in oras, asa incat s-a format o mica comunitate
catolica. Dupa tratate indelungate si anevoioase cu sfatul protestant al orasului, s-a putut incepe incepe
construirea unei biserici parohiale catolice. In data de 4 iulie 1726 s-a pus piatra de temelie, si in 13
septembrie 1733, biserica a fost sfintita de catre episcopul ardealului, baronul Georg von Zorger.

 Initial, interiorul biserici nu era pictat,si geamurile aveau sticla incolora, asa incat biserica era probabil
mult mai luminoasa decat astazi, cu vitraliile colorate, care au fost inserate de abia la inceputul acestui
secol. La inceput, in biserica nu exista decat o singura fresca, cea din spatele altarului principal, cu Maica
Domnului incoronata de Sfanta Treime. Aceasta fresca a fost pictata in 1777 de pictorul austriac Anton
Steinwald. Altarele laterale dateaza in cea mai mare parte inca din perioada de constructie a bisericii.
Altarul Sfantului Iosif nu a suferit nici o modificare, si pictura lui dateaza tot din acea perioada. Demne
de mentionat sunt confesionalele baroce cu intarsii care dateaza tot din secolul XVIII.

 In anul 1904, biserica a fost pictata de pictorul Ludwig Kandler din Munchen. In 1977 - 1978, aceasta
pictura a fost curatata si reimprospatata. Orga actuala a bisericii, instalata in anul 1860, a fost construita
de constructorul de orgi Karl Hesse din Viena.

 Casa parohiala, altadata o manastire iezuita, este, ca si biserica, un monument istoric. In anul 1739,
manastirea a fost terminata, si cladirea serveste si astazi drept casa parohiala.

 Ar mai fi de mentionat ca in curtea interioara a casei parohiale se afla statuia Sfantului Martir Johannes
Nepomuk, care initial statea in fata bisericii, in Piata Mare. In anul 1948, puterea comunista a indepartat
statuia; timp de decenii, aceasta a zacut in curtea Muzeului Brukenthal, pana ce, in anul 1987, in urma
insistentelor actualului paroh, a fost restaurata si instalata in curtea casei parohiale. 
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