Pe scurt despre așezarea noastră
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Comuna Căpâlnița se află pe versantul sud-vestic al masivului central Harghita, pe cumpăna
apelor Homorudului Mic și Homorodului Mare, la cota de 875 de metri deasupra nivelului mării.
Este străbătută de DN 13A, fiind la distanță de 22 de kilometri de Odorheiu Secuiesc și 30 de
kilometri de Miercurea Ciuc.

Prima atestare documentară a numelui localității este fragmentul de matricolă datată din 1722.
Zona a fost locuită din sec. XI-XII, cum atestă documentul din arhiva Arhiepiscopiei Alba Iulia,
conform căruia comuna plătea ca bir suma de 3 zloți și 60 de denari.
Nu dispunem de înregistrări din secolele care au urmat, dar este clar că pe timpul dominației
otomane de 150 de ani și a răspândirii protestantismului, comuna a avut de suportat zile grele.
Prin așezarea ei, a picat adesea în calea trupelor în căutare de pradă, mai târziu a oastelor
principilor transilvăneni, care, pe rând, storceau ce se putea de la populație. Astfel comuna,
cândva pe cale de dezvoltare, a ajuns pustie.

Monografia din 1724 scrisă de preotul Istvánfy descrie cum localitatea a fost repopulată de
principele Bocskay István (1604), cu familii provenite majoritatea din zonele Ciuc, Gheorgheni,
Trei Scaune. Prima capelă a comunei a fost construită în anul 1710, și se pare că de aici
provine și numele localității. Pe locul acesteia s-a ridicat în anul 1797 biserica actuală. Papa
Clement al XII-lea a aprobat pe 13 mai 1721 hramul capelei (bisericii), Sfinții pentru și Pavel.
Capela din cimitir a fost construită în anii 1844-45, poartă hramul Înălțării Sfântei Cruci, zi care
se serbează și astăzi.

Doriți, desigur, să aflați mai multe despre așezarea noastră. Pe pagina noastră web găsiți multe
informații utile. Acordați-Vă timp pentru a o consulta, și dacă aveți ocazia să vizitați comuna
Căpâlnița, noi dorim sincer să Vă simțiți ca acasă.
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