
PAROHIA ORTODOXĂ MIŞCA

A. ISTORICUL COMUNITĂȚII PAROHIALE
Înfiinţată după noua reîmpărţire administrativ teritorială a R. S .R. , comuna Mişca

este aşezată în partea de nord-vest a judeţului Arad şi este formată din patru localităţi-Mişca -
Vânători - Satu-Nou - Zerindu-Mic. Are ca vecini în partea de est comuna Şepreuş, la vest
comuna  Zerind,  la  sud  satul  Adea  iar  la  nord  comuna  Apateu.  Se  înşiruieşte  dealungul
drumului judeţean nr.14 care este o ramificaţie a drumului naţional nr. 75 la o distanţă de 13
km de Chişineu Criş. Prin partea de nord a comunei trece râul Teuz, care se varsă în Crişul
Negru. Localitatea Mişca este înfiinţată cam prin secolul al XIII lea , după cum se afirmă în
Tratatul „Starea economică şi socială a Judeţului Arad „de dr. GALL JENO. Primii locuitori
ai  comunei  Mişca  au  fost  colonişti  de  diferite  neamuri:  italieni  -  Costa  ,  francezi-Gui,
maghiari-Imbre, Ianos, care s-au aşezat prin poienile pădurilor învecinate şi au ocupat pământ
dupa cum l-au putut lucra. În anul 1349 comuna Mişca era concentrată pe malul drept al râului
Teuz.  în  anul  1337 exista  de fapt  o parohie  ceea ce înseamnă că populaţia  era  destul  de
numeroasă. în anul 1393 hotarul comunei a devenit proprietatea nobilului maghiar Miskey de
la care se trage numele comunei „Mişca”. În anul 1433 devine în procent de % proprietatea
nobilului Pathokaz, iar restul trece prin căsătorie în proprietatea nobilului Ketezenc. În anul
1558 ajunge proprietatea familiei Keszetaheli. De la această dată ştirile despre comună sunt
foarte puţine . Ştim că în anul 1872 este proprietatea ducelui Iosif, care voind să comaseze
moşia  a  mutat  vatra  satului  pe  malul  stâng  a  Teuzului,  unde  se  găseşte  în  prezent.
Documentele arheologice descoperite atestă că locurile acestea au fost locuite , prin monedele
de argint ce s-au găsit, unele păstrate în muzeul din Budapesta şi diferite vase de lut ce se află
în muzeul din Arad.
B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE

Biserica  parohială  actuală  s-a  zidit  în  anul  1855,  de  către  credincioşi  pe  strada
principală. Este zidită din cărămidă iar acoperişul este din tablă. Pictura este foarte puţină,
doar pe boltă, iar pictorul şi arhitectul după datele existente sunt necunoscuţi. Pe iconostas
sunt patru icoane vechi, aduse de la Biserica Veche, al cărei loc nu este cunoscut nici de cei
bătrâni.  Preoţi  parohi  amintim pe:  preot  Căvăşdan Gheorghe,  preot  Draja  Octavian,  preot
Păcurar Petru. Cântăreţi  conoscuţi  şi apreciaţi  :Neteda Dumitru, Gui Teodor, Pop Nicolae,
Turcaş Pavel, Duma Ioan, Bejan Ioan. Dintre epitropi amintim pe: Alb Petru, Neteda Ioan,
Imbre Gavrilă, Haş Traian, Bejan Gheorghe şi Cioban Ioan .

C. CIMITIRUL
Parohia ortodoxă Mişca posedă două cimitire , unul la şosea şi altul în partera din sus a

comunei, cu o suprafaţă totală de 2077metri pătraţi.
D. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI

Activitatea pastoral misionară din parohie dezvoltă o notă aparte , prin ajutor acordat
de întreaga comunitate , împreună cu preotul paroh,tuturor celor nevoiaşi, familii numeroase
cu  mulţi  copiii  şi  nu  numai.  Prin  activitatea  catehetică  din  şcoală  ,  biserică  şi  din  afara
acestora tinerii împreună cu îtreg corpul profesoral şi toţi credincioşii aduc un suflu nou în
Sfânta Biserică.


