
Parohia „Vladimirescu II” 

  

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE. [PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂŢII

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

MONUMENTUL EROILOR]  Localitatea Vladimirescu se află la 3 km de Municipiul Arad, la

ieşire înspre Deva, pe coordonatele 46°09′49″N 21°24′22″E. Relieful este format din câmpie

şi  comuna  este  străbătută  de  râul  Mureş. Numele  vechi  al  localității,  pe  românește,

este Glogovăț, derivat, potrivit legendei, din Glogov, numele unui haiduc care a trăit în acest

ținut în secolul al XVIII-lea. Prima atestare documentară a localității datează abia din 1752,

însă, pe teritoriul ei, săpăturile arheologice au scos la iveală vestigii importante, semne ale

unor locuiri foarte vechi. O așezare datată în secolul al V-lea, o alta din secolele XI - XII și

morminte din secolele IX - XI au fost găsite în locul numit astăzi La Movile. În apropierea

șoselei naționale, pe latura estică a acesteia, cele cinci movile se întind în linie dreaptă. Mulți

cercetători le consideră tumuli a unor căpetenii barbare. La Cetate au fost descoperite urmele

unei  așezări  din secolul  al  VIII-lea,  o  cetate  de  pământ  din secolul  al  IX-lea și

o necropolă medievală.  Economia  localității  Vladimirescu  este  influențată  de  evoluția

economică a municipiului Arad. Datorită apropierii satului de municipiul Arad, s-a înregistrat

recent o creștere importantă a sectoarelor economice terțiar  și secundar. Industria chimică,

industria alimentară, industria ușoară și transporturile dețin pondere importantă în spectrul

economic al așezării. Investiții mari s-au înregistrat în domeniul construcțiilor și mai ales al

construcțiilor de locuințe. Din punct de vedere cultural localitatea Vladimirescu este foarte

activă,  datorită  implicării  Consiliului  local,  dar  şi  a  Bisericii  şi  Şcolii.  De  mulţi  ani  se

desfăşoară „Zilele Comunei Vladimirescu”, unde sunt invitaţi artişti cu renume naţional. În

ajunul  marilor  sărbători,  prin  conlucrarea  dintre  Biserică,  Şcoală  şi  Primărie,  la  Casa

Tineretului  din  Vladimirescu  au  loc  spectacole  tradiţional-culturale  (colinde,  scenete,

pricesne etc.), mult gustate de locuitorii comunei. În anul 2012 a fost construit (în faţa Casei

Tineretului  din  centrul  comunei)  şi,  mai  apoi,  sfinţit,  în  prezenţa  Înaltpreasfinţitului

Arhiepiscop Timotei, Monumentul eroilor comunei, ca un prinos de mulţumire şi de aducere

aminte de cei ce şi-au dat viaţa pentru idealuri măreţe sociale şi spirituale. Aici se oficiază

slujbele de pomenire a eroilor în Ziua Praznicului Înălţării Domnului.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII  EI]  Parohia a fost înfiinţată în

anul  2012,  fiind  cea  mai  nouă parohie  din  cuprinsul  Arhiepiscopiei  Aradului.  De aceea,



biserica  parohială  este  în  stadiul  de proiect,  Consiliul  Parohial  şi  Adunarea Parohială,  în

frunte cu preotul paroh angajându-se la o muncă grea, dar binecuvântată de construcţie a unei

noi biserici.  De la instalarea în parohie,  la 17 iunie 2012 şi până astăzi se slujeşte într-o

capelă ce a fost improvizată în incinta Şcolii Gimnaziale Vladimirescu. Această capelă este

dotată cu tot ceea ce este necesar (inclusiv iconostas, clopot, proscomidiar etc.) pentru buna

desfăşurare a sfintelor  slujbe.  [ŞIRUL PREOŢILOR]  Şirul preoţilor  parohi  începe cu preotul

profesor Dacian-Emilian Nan, actualul preot. Epitropul parohiei  este domnul Ion Olteanul

(tatăl preotului Florin Olteanul din parohia Chitighaz - Ungaria), [CÂNTĂREŢI ŞI EPITROPI DE

SEAMĂ] iar cântăreţul parohiei este domnul Bogdan-Petre Bumbar, absolvent al Seminarului

Teologic Arad.

C. CIMITIRUL. În Vladimirescu sunt două cimitire. Ele aparțin domeniului public, dar sunt

date spre administrare parohiilor ortodoxe. Fiind o parohie tânără, cu oameni tineri, parohia

Vladimirescu II nu are personalități bisericești sau laice care să fi fost înmormântate aici.

D. ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT

E.  PROFILUL  ACTUAL  AL  PAROHIEI.  Deși  parohia  este  tânără,  au  avut  și  au  loc

numeroase activități culturale și filantropice, pentru o mai bună receptare a parohiei în viața

de zi cu zi a credincioșilor.  În preajma sărbătorilor de Crăciun și de Paști se organizează

concursuri pe teme religioase și ateliere de lucru în incinta capelei, cu participare numeroasă

a copiilor și tinerilor, cărora le place să fie implicați  în viața parohiei,  în felul acesta. De

asemenea, se organizează concerte de colinde și cântece de stea, mult gustate de credincioși.

Am organizat și câteva pelerinaje cu credincioșii la mănăstirile Eparhiei noastre, dar și din

alte  eparhii  (Hunedoara,  Timiș,  Caraș-Severin).  Unii  dintre  tinerii  parohiei  noastre  au

participat în tabere sociale pentru tineri defavorizați (Moneasa 2013, etc.), descoperind noi

valențe ale Ortodoxiei. Ocazional, parohia organizează întâlniri cu persoanele vârstnice, sub

denumirea ”Ceaiul bun de suflet”, unde se spun și se ascultă povești impresionante de viață,

bucurându-ne fiecare de prezența și experiența celuilalt.  De un timp, au devenit obișnuite

vizitele preotului, împreună cu tineri din parohie, la Centrul Laser System din cartierul Via

Carmina, bătrânii de aici bucurându-se de cuvinte de încurajare și de apreciere. 

F.  DATELE  DE  CONTACT  ALE  PAROHIEI.  [HRAM] „Nașterea  Maicii  Domnului”

[ADRESA] Vladimirescu II, localitatea Vladimirescu, str. Gării nr. 59 A.
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