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Parohia „Intrarea Mântuitorului în Ierusalim” – Șagu (Protopopiatul Arad)

A.

ISTORICUL

COMUNITĂȚII

PAROHIALE.

[PREZENTARE

GENERALĂ

A

LOCALITĂŢII D.P.D.V. GEOGRAFIC, ISTORICO-DEMOGRAFIC, ARHEOLOGIC, CULTURAL,
ECONOMIC, MONUMENTUL EROILOR] Parohia

este situată în satul Șagu, comuna Șagu,

Protopopiatul Arad. Primele documente scrise ce atestă localitatea Șagu sunt cele din
anii 1333, 1334, 1335, care atestă existența unui preot "Egidiu" în această localitate,
fapt ce ne relevă existența unei vieți religioase organizate la nivelul localității, deci
localitatea și locuitorii ei existau înainte de anul atestării ei. Localitatea apare în
secolul al XIV-lea sub denumirile: Oyeczewesagi (Mezewsag) – în perioada 1332 –
1335, în 1333 Mezewsombow (Mezewsagy) sau Mezeusak (1334) ori Mezesag
(1335). Alte menționări ale localității au fost documentate în anii 1411, 1480, 1510 –
1511. În secolele următoare apare denumirea actuală a satului Sagh (1489) sau Sasagh
sau Saagh(1561) ori Mezo-sag. În perioada 1664 – 1685, localitatea este menționată
sub forma Sag, ca fiind hotărnicie otomană. Peste aproape jumătate de veac, în
perioada 1723 – 1725, în documente, localitatea apare sub numele de Saag. După
colonizarea localității cu elemente germanice, în secolul al XVIII-lea, localitatea și-a
primit numele german Segenthau sau Dreispitz, iar peste un secol, mai ales după
înfăptuirea dualismului, numele localității este de Nemet-Sag. După 1918, localitatea
se va numi Șagu sau Șagul nemțesc, iar parohia ce se va crea în deceniul IV al
secolului trecut, va purta numele de Șangu, până în jurul anului 1960, când și Parohia
Ortodoxă Română se va numi tot Șagu. Comuna Șagu este așezată în sud-vestul
județului Arad, la o distanța de 14 km de Municipiul Arad și la o distanță de 38 km de
municipiul Timișoara, distanțe măsurate pe calea principala de comunicație ce străbate
comuna, respectiv DN 69. Comuna Șagu este o comună mare a județului Arad, fiind
compusă din 5 localități, respectiv Șagu (reședinta comunei), Cruceni, Firiteaz, Fiscut
și Hunedoara Timișana. Pe teritoriul localității Șagu se întretaie Paralela 46°05"
latitudine nordică cu meridianul 21°2" longitudine vestică. Localitățile comunei Șagu
sunt amplasate în Câmpia Vingăi care, la rândul ei, este parte din Câmpia Tisei. La
ultimul recensământ efectuat la finele anului 2011, din totalul de 3776 locuitori,

majoritatea populației Șagului era formată din comunitatea română, formată din 3238
persoane (85,75%) de religie ortodoxă (3012 – 79,77%). Alături de aceștia, mai sunt
111 maghiari, 238 romi, 3 ucranieni, 34 germani, 7 slovaci, 4 bulgari. În ceea ce
privește religia alături de ortodocși, în Șagu mai sunt și alte comunități, mult mai mici:
178 romano-catolici, 27 reformați, 159 penticostali, 55 greco-catolici, 186 baptiști, 4
ortodocși de rit vechi (sârbi), 13 aparținând altor secte neoprotestante. Pe teritoriul
comunei sunt preponderente activitățile economice legate de agricultură, urmate de
comerț și prestări servicii, dar care nu au un impact major și constant în ocuparea
forței de muncă disponibilă în comună. Evoluția investițiilor de mai mari dimensiuni
are un trend ascendent, determinat fiind de deschiderea și transparența autorităților
locale, dispunerea geografică avantajoasă și faptul ca autostrada Nădlac-București
traversează teritoriul comunei.
B.

ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] La 1 aprilie 1977 au
început lucrările de construire a bisericii, iar la 31 iulie 1977 P.S.Visarion, Episcopul
Aradului și P.S. Gherasim arhiereu vicar, înconjurați de un sobor de preoți și numeroși
credincioși, au sființit și așezat piatra de temelie pentru noua biserică. Concepția
arhitectonică a bisericii, a iconostasului și mobilierului, aparțin preotului-paroh Dorin
Florin Ștefan, a arhitectului Gheorghe Bratiloveanu și Prof. Gheorghe Țăranu, ambii
din Arad. De asemenea, o parte a istoriei bisericii se găsește în textul [PISANIEI],
situată la intrarea în biserică şi al cărui conţinut îl reproducem în continuare: "Cu voia
Tatălui, cu ajutorul Fiului și cu săvârșirea Sfântului Duh, s-a început zidirea acestei
sfinte Biserici cu Hramul "Intrarea Mântuitorului în Ierusalim" în anul de la Hristos
1977, luna aprilie, ziua 1, cu jertfelnicia bunilor credincioși și cu stăruința și
osteneala Pr. Ic. Stavr. Dorin Florin Ștefan. În Duminica Floriilor din 11 aprilie 1982,
s-a sfințit de P.S. Episcop Visarion Aștileanu și s-a târnosit cu mare solemnitate de
Cuvioasa Paraschieva la 14 octombrie 1994, de P.F. Teoctist Patriarhul României,
Î.P.S. Nicolae, Mitropolitul Banatului, și P.S.Timotei, Episcopul Aradului și
Hunedoarei, înconjurat de un mare și ales sobor de preoți și s-a predat sfintelor sale
destinații ca să fie pentru veacuri, spre preamărirea lui Dumnezeu, întărirea credinței
și a legii strămoșești spre unitatea neamului și mângâierea sufletească a celor ce cu
credință și cu dragoste vor intra întrânsa. Amin". [ARHITECTURA. PLAN, DIMENSIUNI,
MATERIALE DE CONSTRUCŢIE]

Biserica a fost zidită din carămidă de înaltă calitate pe

fundație de beton armat și acoperită cu țiglă glazurată, iar turlele cu tablă zincată.

[PICTURA]

Între anii 1982-1988 s-a împodobit biserica cu pictură în frescă, aceasta

fiind executată de pictorul bisericesc Mihail Bălășescu din Craiova. [OBIECTE VECHI
DE CULT, MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI]
PREOŢILOR]

Biserica nu deține obiecte de valoare. [ŞIRUL

Teodor Bodârlău (1 aprilie 1938 – 1 mai 1944); Cornel Tătaru ( 1 mai

1944 – 1 decembrie 1952); Gheorghe Șerb (1 decembrie 1952 – 1 mai 1958); Ioan
Tămaș ( 1 mai 1958 – 1 noiembrie 1971); Dorin Florin Ștefan ( 1 noiembrie 1971 – 1
martie 2014); Marius Ardelean ( 1 martie 2014 până in prezent). [CÂNTĂREŢI ŞI
EPITROPI DE SEAMĂ]

Dintre cântăreții de seamă, îl amintim pe Pr. prof. dr. Cristinel

Ioja, profesor universitar în cadrul Facultății de Teologie Ortodoxă „Ilarion V. Felea”
din Arad.
C.

CIMITIRUL În cimitirul comunal nu avem personalități bisericești înmormântate, iar
dintre persoanele laice amintim aici eroii căzuți la datorie în timpul celor două
războaie mondiale.

D.

ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT În cadrul parohiei,
corul a fost cel care de-a lungul timpului a adus în cadrul Sfintei Liturghii bucurii
duhovnicești celor prezenți la slujbe. Întotdeauna tinerii parohiei noastre și nu numai,
au apreciat cântarea în biserică, astfel că, în biserica noastră pe lângă cântarea
omofonă realizată de toți cei prezenți la slujbe există și un cor de tineret, format din 25
de membri cu care am participat la diverse concursuri județene. De asemenea, biserica
noastră deține și o bibliotecă parohială cu peste 500 de titluri, reviste de specialitate,
cărți de formare duhovnicească, beletristică. La marile praznice ale creștinătății
parohia noastră editează o foaie parohială care cuprinde însemnătatea duhovnicească a
sărbătorii. S-au efectuat și se efectuează și în prezent pelerinaje cu credincioșii
parohiei noastre. În parohie nu există cămine de bătrâni sau case de copii.

E.

PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI În parohia noastră se desfășoară activități
pastoral misionare, prin vizitarea de către preot și a membrilor consiliului parohial si a
femeilor din comitet, a credincioșilor care nu pot participa la slujbele oficiate în
biserică și prin oferirea de daruri celor nevoiași, mai ales în ajunul marilor praznice –
Crăciun și Paști. Deasemena în ajunul celor două hramuri se săvârșește Vecernia cu
litie, Utrenia și Sfânta Liturghie, precum și Taina Sfântului Maslu. Au avut loc mai
multe întâlniri în biserica noastră a preoților din cercul pastoral-misionar din care face

parte și parohia noastră săvârșindu-se acatistul Sfintei Cuvioase Paraschiva,
ocrotitoarea bisericii și a comunei noastre. În perioada Postului Mare săvârșim,
miercurea și vinerea, slujbe, iar seara avem invitați preoți care împărtășesc
credincioșilor noștri alese învățături creștinești cu privire la însemnătatea praznicului.
În cadrul parohiei noastre desfășurăm activitați catehetice cu copiii din grupul
"Prietenii lui Hristos" acestea cuprinzând ore de religie, pictură, muzică și activități
desfășurate în aer liber, pelerinaje, excursii la diferite obiective de cultură din
municipiu și județ.
F.

DATELE DE CONTACT ALE PAROHIEI. [HRAM] „Intrarea Mântuitorului în
Ierusalim”; „Sfânta Cuvioasă Paraschiva” [ADRESA] comuna Șagu nr. 105, cod 317310
[OFICIUL PAROHIAL]
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