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Parohia „Sfântul Grigorie Teologul” – Șeitin (Protopopiatul Arad)

A. ISTORICUL  COMUNITĂȚII  PAROHIALE. [PREZENTARE  GENERALĂ  A

LOCALITĂŢII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC,

CULTURAL, ECONOMIC, MONUMENTUL EROILOR] Localitatea Șeitin este situată

în  sud-vestul  Câmpiei  Aradului,  în  lunca  Mureșului,  la  o  distanță  de  47  km față  de

municipiul Arad și se întinde pe o suprafață de 6604 ha. Prima atestare documentară a

localității Șeitin datează din anul 1138, "Villa Sahtu". Aceasta mentiune se afla pe actul

de danie al regelui Ungariei, Bella al II-lea prin care regele intareste Manastirii Dumis

dreptul asupra mai multor gospodarii, in satul "Sahtu". In secolul al XVIII-lea, in hotarul

Seitinului a existat si satul Talamit, situat pe locul mai ridicat denumit "Dealul Talamite".

În urma descoperirilor arheologice de pe teritoriul satului, în locul numit de localnici "La

Imaș",  au ieșit  la lumină urmele unei așezări  daco-romane și  o necropolă,  vestigii  ce

atestă  continuitatea  locuirii  pe  aceste  meleaguri.  Populația  satului  număra  la  ultimul

recensământ  2996 de locuitori.  Din punct  de vedere etnic,  populația  avea următoarea

structură: 93,7% români, 0,9% maghiari, 3,9% rromi, 0,7% slovaci, 0,5% ucrainieni și

0,3% alte naționalități și populație nedeclarată.

B. ISTORICUL  BISERICII  PAROHIALE.  [ISTORIA  ZIDIRII  EI] Înainte  de  construcția

actualei biserici, în comună a existat între anii 1703-1751 o bisericuță de lemn ridicată de

grănicerii  sârbești,  existența  acesteia  fiind  consemnată  de  episcopul  de  Arad,  Sinesie

Ioanovici având hramul “Sfântul Nicolae” cu doi preoți: Constantin și Nicolae. Actuala

biserică  ortodoxă  din  Șeitin  se  află  zidită  pe  Strada  Revoluției  Nr.  60,  în  mijlocul

comunei,  fiind  construită  din  cărămidă  cu  daniile  credincioșilor  pe  baza  aprobării

Comitatului Bekes Csenad din Gyula începând cu anul 1789 cu hramul „Sfântul Grigore

de Dumnezeu Cuvântătorul”.  Ridicarea bisericii  a durat 10 ani. [ARHITECTURA.  PLAN,

DIMENSIUNI,  MATERIALE DE CONSTRUCŢIE] Biserica este construită în stil  bizantin cu

modele decorative, pe pereții exteriori având o suprafață construită la temelie de 448 mp.

Sfințirea ei a avut loc în anul 1885 de către episcopul Ioan Mețianu. Pe parcursul vremii,



biserica  a  fost  completată  și  reparată,  cele  mai  importante  intervenții  în  acest  sens

înregistrându-se în : -anul 1812, când s-a construit turnul actual de către frații Caracionii

din Nădlac, a fost reparat peretele dinspre sud crăpat de un trăsnet, s-a acoperit cu tablă

de eternity și s-a prevăzut cu un paratrăznet; anul 1852 - s-au pus ceasurile din turnul

bisericii; anul 1862 - s-a realizat actualul iconostas de către sculptorii în lemn : Mihail și

Lazăr  Ianici  din  Arad  pentru  suma  de  2321  de  florin;  anii  1871-1873  -   s-a  pictat

interiorul bisericii de pictorul Dusan Alecsici și aurarul Vasile Dreste pentru suma 4200

de florin; anul 1928 -  s-a executat soclul din granit; anul 1957  - s-au făcut reparații

capitale începând de la crucea din vârful turnului de către Wagner din Arad; -anul 1966 -

padimentarea uzată a fost înlocuită cu cea actuală de către Cooperativa Precizia din Arad,

utilizându-se marmură și mozaic elvețian. [PICTURA]   Actuala pictură datează din anul

1928,  fiind  executată  de  către  profesorul  Iulian  Toader  și  Minișan  din  Arad  în  stil

Smigheschi. O refacere a picturii a avut loc în anul 1966, lucrarea fiind executată de către

maestrul zugrav KelesIoan din Nadlac. [OBIECTE VECHI DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI

VECHI]   Biserica are și un numar de obiecte de valoare istorică și artistiă, dintre care:

iconostasul, strănile și tronurile executate în anul 1862 de către Mihail și Lazar Ianici,

icoanele prăznicare pe tablă datând din anul 1882, clopotul executat în Timișoara, având

sculptat  chipul  Feciorei  Maria  și  Răstignirea  Mântuitorului.  De  asemenea,  Biserica

dispune de cărți,  în principal de ritual bisericesc și de o bibliotecă modestă de profil.

Comuna dispune și de un cimitir cu o surafață totală de 7.99 hectare de teren și o casă

parohială cu o suprafață de 1968 mp, din care 312 mp construcție. [ŞIRUL PREOŢILOR]

Preoți care au slujit la biserica din Șeitin: Nemet Pavel, Roscau Dimitrie, Nadaban Ioan,

Morar Dimitrie,  Popian Dimitrie,  Roman Ioan, Popa Mircea,  Pop Gheorghe,  Cotoraci

Alexandru, Iștoc Liviu, Bocșa Radu, Bosancu Alin. [CÂNTĂREŢI ŞI EPITROPI DE SEAMĂ]

Nu e cazul

C. CIMITIRUL  Comuna dispune și de un cimitir cu o surafață totală de 7.99 hectare de

teren, în care nu sunt înmormântate personalități de seamă.

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT Nu este cazul

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI La aceasta dată, în biserică există un cor mixt,

format din tineri și cadre didactice din parohie; s-au efectuat pelerinaje la Locurile Sfinte;



există  programe  de  cercetare  a  familiilor  monoparentale  și  mai  nevoiașe,  care  se

concretizează mai ales în perioada Crăciunului și în perioada pascală.

F. DATELE  DE  CONTACT  ALE  PAROHIEI. [HRAM]  „Sfântul  Grigorie  Teologul”;

„Sfântul  Ierarh Nicolae”;  „Sfântul  Grigorie  Dialogul” [ADRESA]  comuna Șeitin  nr.  38

[OFICIUL PAROHIAL]
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