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A. ISTORICUL  COMUNITĂȚII  PAROHIALE. [PREZENTARE  GENERALĂ  A  LOCALITĂŢII

D.P.D.V.  GEOGRAFIC,  ISTORICO-DEMOGRAFIC,  ARHEOLOGIC,  CULTURAL,  ECONOMIC,

MONUMENTUL EROILOR] Răsfoind filele istoriei, se constată că localitatea Secusigiu se găsea

în apropierea Mureșului.Între anii 1389-1503 a fost propietatea familiei Petru Szeky , de unde și-a

luat denumirea de Secusigiu. Din cauza inundațiilor, localitatea, a fost mutată între anii 1774 -

1808 pe un loc mai înalt, la 3 km distanță de Mureș unde se găsește și astăzi. Localitatea se află

pe malul stâng al Mureșului, pe o distanță de aprox 25  km de Arad. 

B. ISTORICUL  BISERICII  PAROHIALE.  [ISTORIA  ZIDIRII  EI] Actuala  biserica  a  fost

precedată de o alta, acoperită cu șindrilă , la numerele de casă 26/27, care a fost sfințită în anul

1779 de Patriarhul Sacabent. Actuala biserică a fost construită între anii 1832-1834 prin strădania

vrednicului  preot  paroh,  Moise  Isva  și  a  tuturor  enoriașilor  localnici,  urmând  ca  în  ziua  de

26.08.1834 să fie sfințită de episcopul sârb Maxim Manuilovici al Timișoarei. [ARHITECTURA.

PLAN, DIMENSIUNI, MATERIALE DE CONSTRUCŢIE] Stilul bisericii este cel baroc vienez, în

exterior  biserica  având  forma  triunghiulară,  terminându-se  la  est  cu  absida  pentagonală  a

altarului, iar în interior forma crucii. Biserica e construită din cărămidă arsă și acoperită cu tablă

zincată.  Zidul  vestic  are  o  grosime  mai  mare  decât  celelalte,  deoarece  el  formează  și  baza

turnului, care reprezintă un tot organic cu restul bisericii. În anul 2010, biserica a fost târnosita de

către Înaltpreasfințitul Părinte Arhiepiscop Timotei al Aradului. Târnosirea a fost precedată de

ample lucrări efectuate la exteriorul bisericii, cum ar fi: tencuirea ei și zugrăvirea exteriorului;

reparație la acoperișul ei și la turn, înlocuindu-se jgeaburile și burlanele vechi.  [PICTURA] La

inițiativa Pr.paroh Tiberiu Gheta, sprijinit de consiliul parohial  și de bunii credincioși ai parohiei,

s-au început lucrările de pictură în tehnica fresco în anul 1989, de către pictorul Petre Achitenie,

profesor  universitar  din  București,  care  s-au  terminat  în  1994. [OBIECTE  VECHI  DE  CULT,

MANUSCRISE  ŞI  CĂRŢI  VECHI]  Nu  este  cazul.  [ŞIRUL  PREOŢILOR] Zamfir  Miculescu,

Alexandru Popovici,  L . Ratiu și  Leon Blaga, preot profesor Gheorghe Sepetan, preot  Aurel

Sepetan, preot Tiberiu Gheta, Ștefan Horia.  [CÂNTĂREŢI ŞI EPITROPI DE SEAMĂ] Cântăreți

bisericești  au  fost  :  Gh.Bucovanu,  Gh.Barbosu,  Ion  Varadin,  Patru  Vanatu,  Isaia  Balas,  Ion

Dragoi, Emanuel Jorz, Ion Albota, Gh.Albota, Dimitrie Barbu, Dimitrie Barbu, Dimitrie Petcov,



Ion Pera, Patrut Buta, Tia Rosu, Nelu Prodan, Calin Teuca. Epitropi au fost : Petru Nichici, Ion

Carceru, Gh.Macean, Ion Bancos, I.Ciucur.

C. CIMITIRUL  În Secusigiu  sunt  3  cimitire. Dintre  personalitățile  bisericești  care  sunt

înmormântate în cimitirele parohiale, menționăm pe preotul Leon Blaga din Lancram, Jud Alba și

pe preotul Tiberiu Gheta 

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT Școala confesională s-a

înființat la o dată care nu se cunoaște exact, considerând ordinul guvernatorului Banatului, din

anul 1776 prin care fiecare comună era obligată  să zidească școala și să-și numească dascălul, se

presupune  că  și  comuna  Secusigiu  a  avut  școală  și  învățător  începand  din  anul  1776,  când

autoritățile Austro-Ungare au introdus învățământul primar românesc în Banat.  În 1896 a luat

ființă corul bărbătesc din comuna noastră format din 40 de persoane și dirijat de Ioan Drăghici

din Chizătău. După 1900, corul a fost dirijat de învățătorul Ioan Albota. Parohia este dotată cu

Bibliotecă, unde se află cărțile bisericii și în vremurile actuale, biserica are cor dirijat de un fiu al

satului, Prof. Mircea Buta. La căminul cultural este amenajat un frumos muzeu unde se găsesc

cele mai vechi obiecte ale localității. Căminul datează din 1930. Aici și-au desfășurat activitatea

numeroase  formații  artistice:  cor,  dansuri  populare,  teatru.  Dintre  publicațiile  mai  de  seamă,

putem enumera cele care apăreau zilnic, cum ar fi : Universul, Curentul, Viitorul, iar dintre cele

ce apăreau săptămânal : Cuvântul Satelor și Foaia Poporului.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI În fiecare lună, preotul participă la cercurile Pastoral-

Misionare,  în  fiecare  an  se  serbează  hramul  bisericii  și  întâlnirea  cu  Fiii  Satului.  În  timpul

posturilor  se  organizează  acțiuni  filantropice,  ajutându-i  pe  cei  săraci.  De  asemenea,  se  face

catehizarea tinerilor,  fiind chemați la sfânta biserică unde se abordează diferite teme. Parohia

Secusigiu  este  implicată  în  fiecare  an  în  diverse  pelerinaje  la  renumitele  mănăstiri  din  țara

noastră.  Corul  bisericii  a  participat  la  diferite  concursuri  și  preotul  este  implicat  în  activități

catehetice.

F. DATELE DE CONTACT ALE PAROHIEI. [HRAM] „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe”

[ADRESA] Secusigiu, nr 238, jud Arad [OFICIUL PAROHIAL]
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