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În Duminica a X- a după Rusalii, 28 August 2016, în Parohia Ortodoxă Călineşti va fi o mare
sărbătoare, prilejuită de târnosirea bisericii de lemn cu hramurile ,,Nașterea Maicii Domnului”
și ,,Sfântul Voievod Ștefan cel Mare”. Preasfinţitul Părinte Episcop Dr. IUSTIN HODEA
SIGHETEANUL, va sfinţi această biserică după toată rânduiala Bisericii de Răsărit, aşezând cu
sfinţenie în Sfânta Masă, Sfintele Moaşte şi Documentul de Sfinţire. Această biserică frumoasă
din lemn, rod al jertfelniciei bunilor credincioși de aici și a unor binefăcători, construită în stil
specific maramureșean, s-a edificat cu binecuvântarea și în vremea păstoririi Î.P.S. Sale
Justinian Chira, Episcopul Maramureșului și Sătmarului între anii: 2000-2005, piatra de temelie
fiind pusă în 27 iunie 1999, de către P.S.Sa Dr. Iustin Sigheteanul şi sfinţită prima dată în 6
Septembrie 2007.
În anul 2013, cu binecuvântarea şi cu purtarea de grijă Preasfinţitului
Părinte Dr. Justin Sigheteanul s-a început un amplu proces de consolidare și remodelare
arhitectural- plastică a bisericii, lucrările fiind proiectate şi coordonate de domnul arhitect Dorel
Cordoș și executate de către o echipă condusă de meșterul Vasile Știopei din Bârsana, toate
sub conducerea preotului paroh Rednic Adrian. S- a rezidit Sfânta Masă, s-a reorganizat Sfântul
Altar, s-a realizat extinderea în plan orizontal, prin execuția unei șatre ce înconjoară biserica pe
trei laturi, pe latura nordică generându-se un spațiu sub acoperiș, numit ,,Masa Moșilor”, unde,
conform tradiției, se ținea sfatul bătrânilor, erau comemorați morții și se așezau pomenile pentru
cei săraci. Masa Moșilor este acoperită de streșini și executată din bârne lungi. Acest spațiu
permite, de asemenea, adăpostirea credincioșilor, ce vin la biserică, de ploaie sau de soare.
În plan vertical, s-a redimensionat turnul și supraînălțat șarpanta, cu pante abrupte mult mai
accentuate, cu acoperiș asimetric, îmbunătățind vechea imagine.
În plan structural, remodelarea are și rol de consolidare a bisericii, noua șatră, legată cu grinzi
noi, cioplită din lemn masiv, preluând din greutatea acoperișului.
De asemenea, sfântul locaș este împrejmuit cu gard tradițional din bârne de lemn, executat de
meșterul Ioan Ivanciuc din Bârsana.
Preotul paroh Rednic Adrian, Consiliul Parohial şi credincioşii din Călineşti invită pe toţi cei de
pe Cosău, Mara şi Iza să participe la acest eveniment deosebit!
Cât de iubite sunt locaşurile Tale, Doamne al puterilor!
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( Ps. 83, 1)

Pr. Vasile Aurel Pop
Protopop al Sighetului
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