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Muzeul Judeţean de Etnografie şi al
Regimentului de Graniţă Caransebeş

Structurată în patru mari capitole cartea, Parohiile Eparhiei Caransebeşului este
deosebit de valoroasă deoarece completează altele cunoscute, existente în izvoarele
documentare, cu informaţii noi, preluate din teritoriu. Se aduc noi completări ce privesc
vechimea, parohia, istoria lăcaşului de cult, şirul preoţilor, date de recesământ, casa
parohială, monumentele bisericeşti ale parohiei, obiecte de patrimoniu şi alte informaţii ce
pun în lumină trecutul şi prezentul vieţii parohiilor.
Capitol I Protopopiatul Caransebeşului prezintă dovezi despre organizarea acestuia
şi un document datat în anul 1749 care vorbeşte de organizarea unui protopopiat la
Caransebeş. Istoricii bănăţeni au atribuit un rol de seamă oraşului Caransebeş. În anul 1757
Protopopiatul Caransebeşului avea 78 comune, în anul 1891 au mai rămas 56 parohii şi 1O
filii. Astăzi Protopopiatul dispune de 68 parohii, 4 filii şi un număr de 81 preoţii active (pp.
15-121).
Capitolul II Protopopiatul Reşiţa este dedicat istoricului şi organizării Protopopiatului din Reşiţa, care are în administraţia sa un număr de 50 de parohii, organizate în trei
cercuri misionare, Reşiţa, Fârliug şi Bocşa, funcţionând 71 de preoţi şi patru angajaţi ai
Oficiului Protopopesc. (pp. 125-191 ).
Capitolul III Protopopiatul Oraviţei ne prezintă un istoric al protopopitelor din
Valea Caraşului. Încă din sec.al XVIII-iea a funcţionat la Vărădia, mutarea definitivă la
Oraviţa s-a produs în 7.03.1847, în prezent protopopiatul administrează 56 parohi situate în
Valea Căraşului şi Clisura Dunării (pp. 195-282).
Capitolul IV Protopopiatul Băile - Herculane se revendică de la Mehadia, vechi
centru bisericesc al Banatului, în componenţa sa sunt 38 parohii şi trei filii (pp. 285-353).
Prin grija editurii Episcopiei Caransebeşului vede lumina tiparului o lucrare
specială semnată de Lucian, Episcopul Caransebeşului şi Petru Bona, alcătuind împreună o
carte de un interes documentar şi istoric aparte. Cartea este deosebit de importantă, ne
oferă posibilitatea de a afla istoricul şi organizarea administrativă a parohiilor Eparhiei
Caransebeşului. Este estrem de utilă pentru că pe lângă informaţia scrisă anexele se
prezintă sub forma imaginilor întregind astfel tabloul parohiilor Eparhiei Caransebeşului.
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