
Omul sfinteste locul. Chiar si in parcare
Pe strada Oncesti, pe un teren intre blocuri si Valea Sapunului, in fiecare duminica se aduna sute de
credinciosi intr-o bisericuta de lemn de doar cativa metri patrati. La intrare exista un afisier pe care sunt
trecute doua rubrici: Cinste lor! – urmeaza o lista de nume, si Rusine lor! - dar nu mai urmeaza nimic.De
la oamenii din zona am aflat ca anul trecut, in 2 iulie, IPS Laurentiu Streza, a sfintit locul. La propriu.
Apoi, parintele Mihai Petian a ridicat un altar de vara. Peste altar s-a ridicat ulterior o bisericuta de lemn.
Lucrarea este provizorie, fara fundatie. Apoi l-am cautat pe parintele Petian sa-mi spuna cum de a ridicat
el o bisericuta dupa blocuri, pe o fosta parcare. `La vremea respectiva, la intrarea in Sibiu in partea aceea
nu era nicio biserica. Atunci, primind parohia pe Oncesti, am gasit un loc unde probabil, dupa 1989
trebuia sa se construiasca un bloc. Locul respectiv era liber. Am cautat in cartea funciara sa vedem daca
nu cumva este proprietatea unei persoane fizice sau a unei firme si locul era intr-adevar liber. Pe locul
respectiv, impreuna cu Consiliul Parohial ne-am gandit sa construim un complex social, cu o bisericuta
care sa fie integrata in acest complex social, cultural si spiritual. Planul nostru ar trebui sa cuprinda o sala
de cultura cu o dimensiune de 18 pe 12 metri, la demisol sa fie o cantina sociala cu toate cele necesare si
al etaj avem in plan sase camere sociale pentru bolnavi pe faza terminala. Fiecare camera cu cate doua
paturi, deci 12 pacienti sa vina sa se trateze la noi. La mansarda, dupa aceea, ar mai trebui sa fie
dependinte. Iar alaturi de aceasta cladire ar trebui sa fie biserica, care nu ar urma sa aiba dimensiuni
deosebite, ci potrivite pentru spatiul care exista`, mi-a marturisit parintele. Nu a omis nici problemele,
pentru ca bisericuta a luat cateva locuri de parcare. `Sunt cinci familii care parcau masinile in locul
respectiv. Dintre ele patru au reusit sa se lamureasca ca nu dorim sa le ocupam parcarea, iar ceilalti
locuitori din zona s-au bucurat ca au biserica aproape`, spune parintele. Asa au aparut si listele mentionate
mai sus. `La Cinste lor! i-am pus pe oamenii de buna credinta care ne-au sprijinit. La Rusine lor! i-am pus
pe cei pe care i-asteptam sa se intoarca. La Rusine lor! puteam sa scriem cateva persoane care s-au
impotrivit construirii bisericii din cauza acestei probleme ca si-au pus acolo masinile. Dar n-au nicio
autorizatie, n-au CF`, mai spune parintele Petian.Imediat dupa constructie, langa bisericuta, a venit si un
clopot de 300 de kilograme primit de parinte de la Maramures si construit dupa o reteta ruseasca care da
claritate sunetului. Sfintirea bisericii s-a facut in 14 iunie, odata cu sarbatorirea Duminicii Tuturor
Sfintilor, motiv pentru care si biserica poarta acest hram. Si iar s-a mai gasit cineva sa se planga ca nu
poate dormi din cauza clopotului. `Au fost unele plangeri, dar clopotul este mai departe de blocuri. De ras
si de plans, au venit oameni la noi care s-au plans ca la ora 09:00 copiii lor nu pot sa doarma dupa ce au
venit de la baluri sau de la discoteci. A fost o reactie de acest gen`, mai povesteste parintele.In prezent, in
Biserica Duminica Tuturor Sfintilor de pe strada Oncesti exista moaste de la zece sfinti, toate aduse de la
Muntele Athos. Impreuna cu un fragment din Sfanta Cruce. Acum se lucreaza la avize si proiecte pentru
intregul complex social. Pana atunci, in fiecare duminica parintele isi cheama enoriasii la slujba. Si ii
raspund cateva sute. Trebuie doar sa crezi. Si il poti gasi de Dumnezeu si pe un teren intre blocuri si
Valea Sapunului.`Pe parcursul acestor ani am avut cinci bolnavi in faza terminala. Cu totii eraui singuri,
in sensul ca fie copiii lor erau plecati in strainatate la lucru, fie nu aveau pe nimeni, si eu am vazut aceasta
necesitate de a-i putea aduna intr-un loc unde sa-i putem ingriji si sa le dam cele necesare pentru un
sfarsit crestinesc`, parintele Mihai Petian.
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