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1 Autor: preot-paroh Miron Jarca

Parohia gerco-catolică a luat fiinţă în anul 1923, la iniţiativa preotului 
Anton Rusu, care a fost primul preot paroh. Serviciul divin se desfăşura într-
o casă amenajată în capelă, pe locul unde actualmente se află casa lui Ion 
Vidolman, la nr. 68.

La început a avut aproximativ 150 de credincioşi din Pecica, dar veneau 
oameni şi din satul vecin, Bodrog, trecând Mureşul cu compa (pod plutitor), 
încă 100 de credincioşi.

După preotul Rusu a urmat preotul Valeriu Coprean, între anii 1935-
1937, apoi preotul Gheorghe Mitruţ i-a păstorit pe credincioşii greco-catolici. 
Parohia există până în anul 1948, când în urma decretului 358/01/12 B. R. U. 
se desfiinţează, iar bunurile ei sunt preluate de Biserica Ortodoxă Română 
Pecica; casa fiind vândută.

După Revoluţia din 22 decembrie 1989, când B. R. U. devine liberă, foştii 
credincioşi greco-catolici se interesează de fosta lor credinţă. Ei au norocul 
să aibă în mijlocul lor pe o fiică a Blajului, fată de preot a B. R. U., şi fostă 
învăţătoare la Pecica timp de 26 ani , numită Doina Petcu.

Aceasta îi mobilizează pe oameni şi cu ajutorul Protopopiatului Arad, 
protopop fiind preotul Valeriu Coprean , obţine un preot, pe Radu Fărcaş, şi 
împreună reînfiinţează Parohia greco-catolică Pecica, în 15 septembrie 1993. 
Neavând capelă, în următorii trei ani serviciul religios se desfăşoară la Şcoala 
Generală nr. 2, într-o sală de clasă de la ciclul primar.

În anul 1995 se solicită un ajutor din străinătate de la Kirche im Not şi în 
anul următor 1996, primindu-l, se cumpără o casă, care se reamenajează în 
capelă şi locuinţă pentru preot, devenind funcţională din 1997.

Acum având o capelă a lor, credincioşii se întrunesc la slujbă, iar numărul 
lor creşte ajungând până la 120. Enoriaşii se adună la capelă, asistă la Sfintele 
Slujbe şi frecventează sfintele taine.

În data de 20 iulie 1998, preotul Radu Fărcaş, fiind mutat la Arad, este 
înlocuit de preotul Vasile Lupsac.

Preotul Vasile Lupsac rămâne la Pecica până în aprilie 2007, când pleacă 
în Canada. El cumpără cu un ajutor primit de la Episcopia Lugoj un teren în 
str. Principală, cu scopul construirii unei biserici greco-catolice.

În 6 octombrie 2002 vine în fruntea Parohiei Pecica preotul Miron Jarca, 
care a început construirea bisericii pe acel loc, în anul 2005.
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Biserica greco-catolică din Pecica
a fost proiectată de
arh. Muth Octavian,

SC Nova-Proiect SRL - Oradea,
construită de

ing. Chirilă Dorin,
SC Contera SRL - Arad şi

sfinţită la 11 noiembrie 2007.

Viaţa spirituală se intensifică, se celebrează zilnic Sfânta Liturghie şi se 
fac multe alte servicii religioase.

Odată cu reînfiinţarea parohiei Pecica se înfiinţează şi filia Sederhat, 
unde avem aproape 25 credincioşi, şi unde Sfânta Liturghie se celebrează în 
biserica romano-catolică.

La data sfinţirii la cârma Bisericii lui Hristos se afla:
- Sf. Părinte Papa Benedict al XVI-lea - Suveran Pontif
- Arhiepiscop Jean-Claude Périsset - Nunţiu Apostolic în România E. S.
- P. F. Lucian Mureşan - Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unite cu 

Roma, Greco-Catolică.
Sfinţirea a fost onorată de:
- P. S. Alexandru Mesian - Episcop de Lugoj, ctitorul acestei biserici
- Mons. Angelo-Narcis Pop - Vicar general al Episcopiei de Lugoj
- Mons. Nistor Chişbora - Protopop greco-catolic al Aradului, Prelat papal
- pr. Király Árpád - Arhidiacon, Episcopia romano-catolică de Timişoara
- pr. paroh prot. onor. Miron Jarca
- pr. prot. onor. Fărcaş Radu
- pr. ort. Popa Mircea - Pecica
- pr. ev. Walter Sinn - Semlac


