
Biserica romano-catolică Ciacova 

 
A fost construită între anii 1879-1881, arhitectul acesteia fiind Eduard Reiter din Timișoara. Ca 

model de inspirație, a fost aleasă, probabil, biserica din Bacova, construită de arhitectul ciacovean 

Franz Xaver Brandeisz, dar turnul bisericii de la noi, care atinge impresionanta înălțime de 51 m, 

este mai ornamentat și mai zvelt. La realizarea bisericii, Franz Xaver Brandeisz a avut un rol de 

coordonator și de supraveghere a evoluției construcției. Stilul arhitectonic ales a fost cel neogotic, 

unul monumental, caracterizat prin pereți înalți, clădiri mari și zvelte, ferestre cu suprafețe extinse, 

arcuri frânte și bolți ascuțite ogivale, turn ascuțit și de înălțime amețitoare, al cărui vârf pare că 

străpunge cerul. Acest stil arhitectonic câștigă tot mai mult teren, în dauna vechiului stil baroc, cu 

turlă sub forma bulbului de ceapă, îi atrage pe arhitecți și pe credincioși deopotrivă,  cam în același 

interval de timp fiind construite noi biserici catolice încadrate neogoticului la Vârșeț și la Bacova 

de arhitectul ciacovean Franz Xaver Brandeisz, apoi la Șag, Deta sau Vinga. 

 

În data de 15 octombrie 1881 are loc sfinţirea noii bisericii romano-catolice, aflată sub patronajul 

„Sfintei Treimi“. Atât noua biserică, dar și clădirea școlii primare, datând din anul 1911, au fost 

construite în mijlocul unui vechi cimitir catolic. 

 

În anul 1882, vechea biserică catolică, construită în stil baroc în sec. XVIII,  cu bulb de ceapă în 

vârful turnului, a fost demolată, cărămida a fost refolosită, iar crucea din fier forjat  de pe turn a 

fost așezată, pe un postament, în fața bisericii catolice din Obad, acolo unde se află și astăzi. 

 

Dacă exteriorul noii biserici, o adevărată bijuterie arhitectonică, surprinde prin măreție și 

grandoare, turnul ei rămânând până în zilele noastre cel mai înalt punct din Ciacova, interiorul 

posedă opere artistice de mare valoare. Vorbim, în primul rând, de pictura altarului principal, de 

mari dimensiuni, reprezentând Sfânta Treime, care a fost comandată pictorului Franz Weber din 

Munchen. Îmbolnăvindu-se și decedând înainte de terminarea picturii, finalizarea tabloului i-a fost 

încredințată lui Gyula Agghazy, acest tablou fiind montat în altarul bisericii în iulie 1893. De o 

rară frumusețe și valoare sunt cele două vitralii, din dreptul altarului, executate în atelierul de artă 

din Budapesta al pictorului pe sticlă Ede Kratzmann, bogat ornamentate cu motive decorative 

istorice și populare. Acestea îl reprezintă pe Sfântul Ștefan, primul rege creștin al Ungariei, 

îngenuncheat, oferind Sfintei Protectoare a ungurilor coroana regală, precum și pe Sfântul Gerhard, 

întemeietorul și primul episcop al direcezei de Cenad, stând în picioare, cu un toiag de păstor. 

 

Biserica se poate mândri și cu o orgă „Dangl si fiul“, realizată la Arad, funcțională și în zilele 

noastre, la care a cântat, printre alții, de multe ori, faimosul organist de talie mondială, născut la 

Ciacova, Josef Gerstenengst (1920-1992). Imediat sub balconul care adăpostește orga, se poate 

vedea, ca element inedit într-o biserică, blazonul lui Franz Varady de Csikszentharomsag, care a 

activat ca preot-protopop la Ciacova între anii 1891-1895, din inițiativa căruia s-a înființat Școala 

de fete Notre Dame din Ciacova și s-a construit monumentala clădire a acestei școli, astăzi Liceul 

Teoretic Alexandru Mocioni Ciacova. În anul 1916, în plin război mondial, într-o ceremonie 

solemnă, clopotele bisericii au fost predate armatei austro-ungare pentru a fi topite și a se turna 

tunuri. Noile clopote ale bisericii au fost montate în anul 1924. 

 



Serios afectată de cutremurele de pământ din anii 1991-1992, biserica a fost complet restaurată, la 

interior și exterior, a fost schimbată țigla de pe acoperiș, iar lucrările de întreținere continuă și în 

prezent, pentru a-i păstra intacte frumusețea și măreția. 

 

 

 

 


