
Parohia „Zerind”

   

A. ISTORICUL COMUNITĂŢII PAROHIALE. [PREZENTARE GENERALĂ A LOCALITĂŢII

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

MONUMENTUL EROILOR] Parohia pe care o prezint in randurile de mai jos se numeste Parohia

Ortodoxa  Romana  Zerind  si  apartine  de  Protopopiatul  Arad  al  Arhiepiscopiei  Aradului.

Numele  comunei  in  care  se  afla  parohia  se  numeste  Zerind  (sau  Nagyzerend  in  limba

maghiara) si cuprinde doua sate: Zerind si Iermata Neagra. Localitatea Zerind este situata in

zona joasa a Campiei Crisurilor, la granita de vest a Romaniei, pe valea Crisului Negru fiind

limita de judet a Aradului in partea de nord cu judetul Bihor. Localitatea este situata la o

distanta de 56 km fata de municipiul Arad. Prima atestare documentara a localitatii Zerind

este din anul 1169, iar din punct de vedere economic localitatea are o economie agrara axata

in mod evident pe cultivarea plantelor si cresterea animalelor care sunt de altfel si cele mai

dezvoltate  sectoare  economice  ale  localitatii.  Turismul  in  localitate  nu  este  unul  foarte

dezvoltat, dar s-au creat legaturi intre localitate si satele vecine de peste granita cu Ungaria in

special cu orasul Gyula. Acest lucru a fost posibil datorita populatiei foarte mari de locuitori

din parohie ce sunt de etnie maghiari in proportie de aproximativ 90%.

B. ISTORICUL BISERICII PAROHIALE. [ISTORIA ZIDIRII EI] Din nefericire parohia nu are

inca o biserica iar slujbele religioase se tin intr-o capela amenajata in casa unui credincios

care a dorit sa ajute parohia dupa a lui putinta. De mentionat este faptul ca Parohia Zerind sa

infiintat destul de  recent cu binecuvantarea ierarhului locului a I.P.S. Arhiepiscop Timotei

Seviciu al Aradului. Odata cu trecerea timpului dupa revolutia din anul 1989 au inceput sa se

aseze in aceasta localitate romani ce au venit in special din zonele muntoase ale Transilvaniei

pentru a avea un trai mai bun fiind atrasi de zona de campie roditoare ce le oferea un trai mai

bun. Asa se face ca in anul 1995 Sfantul Sinod al Bisericii Ortodoxe Romane la cererea I.P.S.

Timotei a infiintat Parohia Zerind pentru cele cateva familii de romani ortodocsi ce se aflau

in  cele  doua  sate.  In  prezent  preotul  slujitor  impreuna  cu  sprijinul  acordat  de  catre

Arhiepiscopia Aradului a reusit sa achizitioneze un teren in vederea construirii unei biserici

pentru credinciosii  care doresc cu tot dinadinsul sa mearga in duminici  si sarbatori intrun

locas de inchinare pentru asi alipi sufletul cat mai mult de Dumnezeu Cel care este "Izvor al

bunatatii"asa cum Il numin si in rugaciunile incepatoare, mai exact in rugaciunea "Imparate

Ceresc". Asadar nadajduim ca intr-un timp cat mai scurt sa ne bucuram de tarnosirea unui



nou locas de inchinare.

C. CIMITIRUL In prezent parohia nu are inca un cimitir propriu, inhumarea credinciosilor

facandu-se in cimitirul satului unde sunt inmormantati si ceilalti cetateni ai localitatii Zerind.

D.  ACTIVITĂŢI CULTURALE ŞI FILANTROPICE ÎN TRECUT  Inca  din anul2013 sa

reusit ca in parohie cel putin de doua ori pe an cerdinciosii sa primeasca ajutor in special cu

alimente  din  partea  unor  oameni  cu  suflet  mare  care  erau  dornici  sa-i  ajute  pe  cei  mai

nevoiasi.  De  obicei  ajutorarea  acestora  se  facea  in  preajma  Sarbatorilor  Pascale  si  in

apropierea Nasterii Domnului nostru Iisus Hristos. Acest lucru se face neintrerupt din anul

2013,  iar  cei  mai  bucurosi  dintre  ei  fiind  copiii  care  sunt  dornici  sa  se  apropie  fata  de

aproapele prin interactiune si fata de Dumnezeu prin comuniunea in jurul Sfantului Potir care

uneste divinul cu umanul.

E. PROFILUL ACTUAL AL PAROHIEI. In momentul actual parohia Zerind este o parohie

misionara datorita  numarului  mic de credinciosi,  dar care doreste sa se dezvolte  in ciuda

greutatilor  cu care  se  confrunta.  In  cadrul  parohiei  se  desfasoara  activitatile  liturgice  din

duminici  si  sarbatori  precum si  activitati  catehetici  dupa programul  liturgic.  De exemplu

ultima activitate catehetica a avut ca tema explicarea credinciosilor Randuiala Proscomidiei.

Astfel acestia au inteles ce se intampla cu prescura si pomelnicul pe care il aduc la Sfantul

Altar  si  cum li  se  pot  spala  pacatele  cele  mai  mici  intr-un mod cat  mai  usor.  Astfel  cu

nadejdea in Dumnezeu dorim sa ne apropiem cat mai mult unul fata de altul tinand totodata

privirea catre divinitate.

F. DATELE DE CONTACT ALE PAROHIEI. [HRAM], [ADRESA], [OFICIUL PAROHIAL]
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