
PAROHIA ORTODOXĂ LIVADA

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE

În aceste două sate cu o populație de etnie germană și maghiară se face simțit abia

ulterior  celui  de-al  doilea război  mondial  când încep să vină aici  primii  coloniști  români.

Parohia Livada și filia Sânleani sunt situate în apropierea municipiului Arad, la o distanță de 9

respectiv 7 km de nordul acestuia. Sunt ușor accesibile pe drumul național Arad – Oradea, cea

mai apropiată stație de cale ferată este cea din Arad.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE

Localitatea Livada ar data din anul 1553, dar este atestată și în anul 1843, în urma unei

colonizări germane. Denumită inițial Fakert, a mai purtat si numele de Boumgaten. Sânleani

în traducere din limba maghiară – Fată Sfântă este atestat documentar în epoca bronzului. În

locul numit ,,Pe câmp” în stânga șoselei Arad – Oradea a fost descoperit fortuit un târnăcop

de aramă cu brațele in cruce, neolitic. Deși economia este predominant agrară, în prezent se

înregistrează o dinamică puternică,  cu creșteri  importante  semnalate  în toate sectoarele  de

activitate.  Nu  iese  în  evidență  cu  elemente  spectaculoase  ale  fondului  turistic  natural  și

antropic. Din punct de vedere demografic majoritatea locuitorilor din comună sunt români

84,97% cu o minoritate de maghiari 8,14%. Confesional situația se prezintă astfel: ortodocși

63,34%, penticostali 18,68%, reformați 5,44%, romano- catolici 4,93%, baptiști 1,25%, iar

pentru  5,44%  nu  este  cunoscută  apartenența  confesională.  După  venirea  aici  a  primilor

coloniști români ortodocși, începe să se organizeze și viața religioasă. Creștinii se adunau la

Sfânta Liturghie în casa credinciosului Dudan Lazăr. În anul 1975, se construiește biserica din

Sânleani  sub îndrumarea  preotului  paroh Mihai Botez.  Biserica poartă hramul ,,Pogorârea

Sfântului Duh”, este pictată în tehnica fresco de Bratiloveanu C. și târnosită în anul 1978 de

Preasfințitul Visarion Astileanu. După pensionarea preotului paroh Mihai Botez, postul este

ocupat  de  actualul  preot  Florea  Gomboș,  care  sprijinit  de  credincioși  renovează  complet

exteriorul bisericii, construind și o troiță de marmură în fața Sfintei Biserici. În anul 1992, se

va începe construcția bisericii din centrul de comună sub îndrumarea preotului paroh Florea

Gomboș  sprijinit  de  credincioși.  În  anul  2000  se  va  săvârșii  prima  Sfântă  Liturghie  de

sărbătoarea Sfintelor Florii. Biserica este construită sub formă de cruce, cu o lungime de 26 m

și o lățime de 14 m la abside, având un turn central și două laterale. Pictată în anul 1999 in

tehnica fresco de pictorul Constantin Popescu. Este târnosită în data de 2 Septembrie 2012 de

către  Înaltpreasfințitul  Părinte  Arhiepiscop Dr.  Timotei  Seviciu înconjurat  de un sobor de



preoți.  În curtea bisericii,  credincioșii  sunt întâmpinați  de o frumoasă troiță,  lucrată în stil

maramureșean. Pentru toată darea cea bună și pentru tot darul cel desăvârșit, pogorât de sus,

de la Părintele luminilor aducem mulțumire și dăm slavă lui Dumnezeu pentru toate.


