Restaurarea Bazilicii din Maria Radna
Scurt istoric:
Bazilica din Maria-Radna a fost construită în acelaşi loc, unde
au mai existat două biserici, una construită în 1520, iar cealaltă
în 1651. Biserica de astăzi s-a construit în stil baroc tîrziu între
anii 1756 şi 1767. Tabloul „Gnadenbild“, care îşi are originea
la o tipograﬁe din Italia de Nord in jurul anului 1650, a ajuns la
Radna in 1686 printr-o donaţie. Mănăstirea de lângă biserică a
fost construită în trei faze: aripa de vest începând cu anul 1727,
aripa de sud în anul 1743 şi partea care este ataşată faţadei
principale începând cu anii 1823. În anul 1911 au fost înălţate
ambele turnuri ale bisericii cu câte 30 de metri. Un incendiu a
distrus în anul 1923 structura de lemn a acoperişului bisericii şi
al mănăstirii. Ultima renovare a bisericii a fost făcută începând
cu anii 1971, ocazie cu care s-a reînnoit tencuiala exterioară,
picturile din interiorul bisericii ﬁind deasemenea renovate, inclusiv fresca de pe tavan, lucrare a fraţilor Millthaler din Arad.
Evaluarea deteriorărilor:
În zona soclului bisericii se pot observa crăpături şi tencuieli degradate, erodate prin existenţa umezelii la acest nivel al
clădirii. Tencuiala făcută în anii 1970 prezintă o degradare mult
prea avansată, abia mai existând legătură între tencuială şi zid.
Se constată pe suprafeţe mari tencuieli desprinse şi căzute şi
zugrăveli decolorate şi scorojite. La obloanele de lemn care
ar trebui să închidă geamurile spre clopote lipsesc mai mult
de 50% din lamele. Ceasurile bisericii sunt foarte corodate şi
nu mai functionează. La pereţii de beton armat care datează
din anul 1911 sunt corodate părţile de armătură. În unele locuri
se pot observa chiar găuri în planşeul. Părţile de tablă care
protejează ornamentele faţadei sunt foarte deformate sau lipsesc.
Lucrări de renovare:
În prima fază este necesară cartograﬁerea distrugerilor, care cuprinde în mod amănunţit stabilirea poziţiei, a tipului şi a gradului
de deteriorare. În următoare fază va ﬁ completată tencuiala cu
un material corespunzător atât suprafeţei zidurilor cât şi materialului de construcţie utilizat în epoca respectivă, respectânduse stilul arhitectural. Elementele ornamentale vor ﬁ refăcute cu
ajutorul şabloanelor. Partea de susţinere a turnurilor din beton
armat urmează să ﬁe consolidate corespunzător şi restaurate în mod special pentru rezista la greutatea betonului. Este
necesară atât restaurarea cadranului şi arătătoarelor ceasului
din turn cât şi a mecanismului de orologerie, acestea ﬁind toate
foarte corodate. Sorţurile din tablă deasupra cornişelor şi ornamentelor urmează să ﬁe parţial reînnoite.

Pentru donaţii:
Pentru renovarea amplă şi de durată a bisericii este nevoie de multe donaţii. Orice donaţie
este binevenită, indiferent de valută. Un cont
pentru donaţii este pus la dispoziţie de Parohia
Romano-Catolică Radna. Donaţiile pot ﬁ depuse pe contul bancar cu numărul RO38 RZBR
0000 0600 0692 0465 la banca Raiffeisen
Bank S.A., Agent. Lipova, Str. Nicolae Bâlcescu Nr. 29. Făcând menţionarea „Maria-Radna”, sumele depuse revin în totalitate renovării
bisericii din Maria-Radna şi pot ﬁ scăzute din
impozit ca şi donaţii.
http://www.mariaradna.ro

