
IPS Streza a deferecat portile bisericii din Sibiel
Cu de la ei putere si ghidati doar dragostea de popa si nu de biserica, locuitorii din Sibiel au tinut blocate
cu lanturi si lacate portile bisericii din satul lor. Vreo doua luni. In mintea lor au crezut ca astfel il vor
impiedica pe parintele Ioan Munteanu sa plece la o alta parohie, in Sibiu. S-au inselat dar au avut castig
de cauza pana acum. Problema din Sibiel a explodat la sfarsitul anului trecut, in noiembrie, cand parintele
Munteanu a cerut si i-a fost aprobat de Mitropolia Ardealului sa se mute la o alta parohie din Sibiu. Zeci
de credinciosi au protestat atunci cu inversunare, blocand accesul in biserica, crezand ca parintele lor a
fost mutat. Scandalul s-a stins la cateva zile dupa dar biserica tot incuiata a ramas. In perioada Sfintelor
Sarbatori din decembrie Mitropolitul Laurentiu Streza a intervenit. In data de 29 decembrie a convocat
Consiliul Eparhial si a taiat in carne vie. Au fost gasiti vinovati enoriasii in frunte cu preotul lor. `Faptul
nemaiintalnit pana acum, care s-a intamplat in parohia Sibiel prin sechestrarea si intinarea Sfantului locas
al bisericii, legandu-se usa cu lant si trei lacate, timp de doua luni de zile, de catre `aparatorii` fostului
preot, privand de serviciile religioase pe toti credinciosii parohiei, in urma transferarii, la cerere, a Pr.
Munteanu Ioan, la Parohia `Sfintii Imparati Constantin si Elena` III, Sibiu; in aceasta perioada Pr.
Munteanu Ioan, care, desi s-a declarat multumit de promovarea sa de la o parohie rurala, de 180 de
familii, la noua parohie de oras, cu 800 de familii, nu a facut nimic pentru linistirea credinciosilor sai,
pentru ca, fie nu a avut curajul, fie nu a dorit sa le spuna fostilor credinciosi ca nu se va mai intoarce la
parohia Sibiel, pentru a stinge conflictul iscat din cauza plecarii sale, inainte de a interveni procuratura si
instantele penale; membrii Consiliului Parohial, in frunte cu epitropul, si-au incalcat juramantul, prin
pasivitate sau chiar lucrand impotriva Bisericii si batjocorind-o, fiind partasi la pangarirea Sfantului ei
locas`. Descrierea de mai sus apartine Mitropoliei Ardealului si se refera la situatia de la Sibiel. Prin
urmare, Consiliul Eparhial, a impartit dreptatea: `Pr. Ioan Munteanu de la parohia `Sfintii Imparati
Constantin si Elena` III, Sibiu, se transfera, la cerere, pe baza solicitarii in scris Nr. 3406/29.12.2009, la
Parohia vacanta Sibiel, incepand cu data de 1 ianuarie 2010, pentru intreruperea pangaririi bisericii si
aplanarea conflictului dintre credinciosi`, `pentru justificarea salariului si mai ales a sprijinului la salariul
sau, Pr. Ioan Munteanu este obligat, pana la 30 iunie 2010, sa inceapa lucrarea de refacere a bisericii si sa
se ingrijeasca de intretinerea si modernizarea Muzeului, pentru intampinarea nemultumirii noastre, dar si
a credinciosilor si a turistilor vizitatori` si `Consiliului Parohial Sibiel este demis pentru lipsa de sprijin a
Bisericii si actiuni impotriva ei, constatate de `autoritatea superioara bisericeasca`, iar membrii acestuia
nu mai au dreptul de a face parte din Consiliu, timp de 5 ani`. Sibienii de rand ar mai trebui sa stie un
singur lucru legat de `scandalul de la Sibiel`. Cat credeti ca castiga un preot de la tara, pedepsit de
mitropolit? Iaca, vreo 2.800 de lei. `Pr. Ioan Munteanu se incadreaza la parohia Sibiel cu o retributie
lunara de 1892 lei, dintre care 1003 lei contributie de la stat, iar 889 lei din fonduri proprii, la care se
adauga 20% indemnizatie de conducere, 378 lei, plus 568 lei sporul de vechime de 25 %, realizand un
salariu brut de incadrare de 2838 lei`, citat din decizia Mitropoliei Ardealului.
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