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Scurt istoric
 

Biserica Ortodoxa Romana din Barzava cu Hramul Adormirea Maicii Domnului a fost
construita pe locul actual in anul 1890. Inainte de aceasta Biserica se cunoaste ca au mai existat
doua din lemn una construita in anul 1760 pe dealul paralului, pe vale si una tot pe vale constuita
in 1812 la numarul 206. 

Actuala Biserica este zidita in anul 1890 dupa un plan intocmid de inginerul Razvan Pal
din  Arad  si  lucrarea  a  fost  executata  de  mesterul  Kis  Ferencz  din  Savarsin.  Este  zidita  din
caramida si piatra si este acoperita cu tabla, stilul este baroc vienez , fara cupola in forma de nava
cu plafon boltat din scandura tencuita. Pictura morala in tempera a fost efectuata in anul 1932 de
pictorul Stefan R.Vladescu din Craiova.

Iconostasul  este  din lemn sculptat  si  vopsit  in  ulei  si  bronz si  este  opera  maiestrilor
Szeifert, Radovan Milivoi din Arad, iar pentru restul mobilierului nu cunoastem maestrul.

Biserica a fost sfintita in 1891 de episcopul Ioan Metianul si resfintita in anul 1932 de
catre  episcopul  Grigore  Comsa.  Restaurarile  exterioare  si  interioare  s-a  facut  in  anii
1932,1961,1966,1993,2004,2011,2013.

Preoti slujitori :
1.Constantin raposat la 23 aprilie 1768
2.Petru Popovici pana in 1789
3.Grigore Popovici 1784-1800
4.Teodor Popovici 1798-1826
5.Arsenie Popovici 1800-1819
6.Ioan Popovici 1826-1855
7.Petru Baltean 1829-1844
8.Axentie Popovici 1833-1834
9.Grigore Dimitrovici 1837-1837
10.Nicolae Popovici 1839-1864
11.Zamfir Baltean 1844-1855
12.Mihai Cojan 1855-1855 septembrie
13.Eftinie Popovici 1855 iulie -1855 august
14.Constantin Mregea 1856-1882
15.Vasile Popovici 1865-1918
16.Ioachim Turcu 1890 martie – 1890 iulie
17.Gheorghe Popovici 1890martie-1890 iulie
18.Iosiv Clambesiu 1890-1898
19.Avisalon Tincra 1900-1902
20.Iosiv Popovici 1905-1939
21.Terentie Civrogurin 1919-1926
22.Octavian Campeanu 1927-1968
23.Traian Popovici 1940-1942
24.Ioan Gherman 1942-1950
25.Ciopata Gheorghe 1968-1976
26.Popovici Eugen 1976-1985
27.Bandea Gheorghe 1986



Biserica are trei clopote unul din 1981 al doilea din 1919 si al treilea din 1937. Casa
parohiala a fost alaturi de biserica , de scoala confesionala iar a doua casa parohiala (actuala la nr
110)  a  fost  cumparata  de preotul  Octavian Campeanu in 1927.  De  remarcat  cand localitatea
barzava  au  slujit  concomitent  doi  preoti  populatia  fiind  numai  ortodoxa  pana  in  1873  cand
industriasul Szaidner Bernat a obligat pe toti angajatii sai sa treaca la catolicism, astfel au trecut
151 de persoane intemeind aici o parohie Greco-catolica.


