
Parohia „Vladimirescu I”   

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE. [PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂŢII

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

MONUMENTUL EROILOR] Localitatea Vladimirescu este situată în partea de sud-est a orașului

Arad, pe drumul național DN7, la circa cinci kilometri de Arad spre Deva, pe malul drept al

Mureșului. Numărul locuitorilor români ortodocși pe vetrea vatră a localității a fost relativ

redus,  dar  aveau  biserică  și  preot,  pentru  nevoile  comunității  ortodoxe.  Începând cu  anii

1724-1756,  localitatea  a  fost  populată  masiv  cu  coloniști  germani,  numărul  lor  scăzând

simțitor după anul 1990, când majoritatea etnicilor germani s-au reîntors în Germania.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Pentru nevoile credincioșilor

ortodocși români din localitatea Vladimirescu, între anii 1930-1934 s-a zidit actuala Biserică,

cu  Hramul  Sfântului  Mare  Mucenic  Dimitrie.  [ARHITECTURA.  PLAN,  DIMENSIUNI,

MATERIALE DE CONSTRUCŢIE]  După planurile arhitectului Remus Rafiroiu, în stil bizantin,

având formă de cruece grecească înscrisă, două turnuri.  Biserica este zidită din cărămidă,

acoperișul  și  turnurile  învelite  în  tablă.  Dimensiunile  bisericii  sunt  modeste:  lungime  16

metri, lâțime 5 metri, plus absidele laterale și înălțimea 16 metri. [PICTURA] Pictura interioară

a fost executată în anul 1942, de către pictorul Cenan Cornel, din Cluj, și curățită și restaurată

de  către  pictorul-restaurator  Viorel  Țibu (1991-1992).  Exteriorul  bisericii  a  fost  pictat  în

tehnica frescă, de către pictorul Gheorghe Răducanu, în anul 1971. Pictura exterioară a fost

refăcută în întregime între anii 2010-2011, de către pictorul Camelia Cibian, în tehnica frescă,

fiind unica în acest fel din județul Arad. Târnosirea Bisericii s-a făcut de către P.S. Teoctist al

Aradului, la 26 octombrie 1971, împreună cu un sobor de preoți. În anul 1999, la răscruce de

milenii, s-a ridicat Troița din centrul localității, donată de familia Ioan Petrică și sfințită de

P.S. Episcop dr. Timotei Seviciu al Aradului. Resfințirea bisericii s-a făcut de către I.P.S.

Arhiepiscop dr. Timotei Seviciu, la data de 11 noiembrie, anul 2012, împreună cu un sobor

de preoți, în timpul păstoririi preotului Petru Bercean Negrean.  [OBIECTE VECHI DE CULT,

MANUSCRISE ŞI CĂRŢI VECHI]  Parohia nu deține Sfinte Moaște, obiecte vechi de cult, nici

manuscrise sau cărți vechi de valoare patrimonială. [ŞIRUL PREOŢILOR] Funcționând ca Filie a

Parohiei  Micălaca-Veche,  din  1921,  parohia  Vladimirescu  a  fost  administrată  de  preoții

Marșeu Ioan și Ardelean Iustin, din Micălaca, cei care au inițiat construirea Capelei în anul

1924  și,  apoi,  înălțarea  actualiei  bisericii,  în  anii  1930-1934,  cu  Hramul  Sfântului  Mare



Mucenic Dimitrie. Din anul 1935 și până în anul 1946, paroh a fost preotul Ioan Chirilă, iar

din 1946, preot paroh a fost Moise Axente, transferat, în 1962, în SUA. Din august 1962 și

până în aprilie 1978, parohia a fost condusă de către preotul paroh Draja Vasile Octavian,

transferat de la Parohia Mișca. Din aprilie 1978 și până în prezent, parohia Vladimirescu este

condusă de către preotul paroh Petru Bercean Negrean, transferat de la Parohia Dezna.

C. CIMITIRUL. Parohia are două cimitire în administrare și o Capelă mortuară, ridicată cu

sprijinul Primăriei Vladimirescu.

D.  ACTIVITĂŢI  CULTURALE  ŞI  FILANTROPICE  ÎN  TRECUT.  Viața  culturală  a

românilor din Vladimirescu nu s-a manifestat organizat, înainte de anul 1924, limitându-se la

jocuri (hore) duminicale. După anul 1947, în cadrul Căminului Cultural s-a înființat un Cor

Mixt,  condus de dascălii  Ștefan  Trifu,  Ioan  Bogdan,  Florian  Stanciu,  cadre didactice  din

localitate. Începând cu anul 1900, în localitate a existat și o fanfară, care s-a desființat după

1989,  fiind  formată  în  majoritate  din  etnici  germani.  La  nivelul  comunei  s-au desfășurat

activități  culturale,  legate  în  mod special  de marile  Sărbători  Naționale  și  ale  Praznicelor

religioase (Hramul bisericii,  Crăciunul, Sfintele Paști, Ziua Eroilor și altele). Printr-o bună

colaborare dintre Biserică și Școală s-au organizat activități catehetice, concursuri pe teme

religioase  și  pelerinaje  prin țară,  susținute și  de Consiliul  Local  al  comunei,  precum și o

bogată  activitate  filantropică  de  sprijinire  a  Caselor  de  Copii,  Azilelor  de  Bătrâni  și  a

persoanelor singure și neajutorate.

E.  PROFILUL  ACTUAL  AL  PAROHIEI.  În  prezent,  la  nivelul  parohiei  noastre,  se

desfășoară o bogată activitate pastoral-misionară, culturală și filantropică,  susținută de toți

credincioșii și sprijinită prin implicarea factorilor locali (Școală, Primăriei, Casă de Cultură,

etc). La nivelul comunei există Casă de Cultură, cu o bogată activitate culturală, formații de

dansuri,  orchestră,  soliști,  Muzeu Etnografic  și  Folcloric,  terenuri  de sport,  Sală  de Sport

modernă, cu o bogată activitate sportivă la nivel local. Se organizează serbări populare, cu

diferite  ocazii  (Zilele  comunei,  Hramul Bisericii,  Sărbătorile  de Iarnă,  Ziua Eroilor,  Ziua

Națională,  și  altele).  Prin  donațiile  de  la  credincioși  se  oferă  ajutor  material  persoanelor

sărace, bătrânilor, copiilor nevoiași și celor bolnavi.

F. DATELE DE CONTACT ALE PAROHIEI



[HRAM]  Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, [ADRESA],  Comuna: Vladimirescu, str. Progresului

nr.32, Județul: Arad. Nr. telefon: 0257-514.151.
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