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„Mementote praepositorum vestrorum, 
 qui vobis locuti sunt verbum Dei, 
 quorum intuentes exitum conversationis  
 imitamini fidem”.  
 

 (Ep.B. Pauli ad Hebraeos 13: 7) 

 

 

 

 

 

 
lui Francisc Dimitrie Carol Paraschiv, OBSS, OV, OHSG,  

în speranţa de a urma calea mântuirii în Hristos
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O SCURTĂ PREFAŢĂ 
 
 
Prezentul studiu se doreşte o tentativă de a preciza cronologia 

ordinarilor clandestini greco-catolici (uniţi) români între anii 1948-1989.  
Lipsa acribiei în ceea ce priveşte folosirea unor termeni canonici a 

dus la încetăţenirea utilizării unor concepte eronate în acest domeniu, care a 
afectat abundenţa bibliografiei de resort. Acest fapt asociat prezentărilor 
preferenţiale ale unor protagonişti din clandestinitatea greco-catolică, 
precum şi a unui demers istoriografic pe alocuri tributar diferitelor poziţii 
subiective, îngreunează o reconstituire riguroasă a cronologiei ordinariale.  

Ca urmare demersul prezent este doar un punct de plecare, el 
putând fi amplificat sau corectat, în funcţie de observaţiile (justificate) 
făcute autorului, de noile cercetări arhivistice, de eventualele noi 
monografii dedicate unor personalităţi din Biserica Română Unita 
(Greco-Catolică) sau de editarea unor noi lucrări anamnestice privind 
persecuţia Bisericii.  

Prezenta ediţie a fost finanţată de Pr.dr. Sabin Sebastian Făgăraş, 
OSBM, preot din clandestinitate (17.04.1977), distins coleg de studii şi 
emul spiritual (şi nu numai) al autorului acestor rânduri în timpul 
permanenţei sale romane (1990-1999), precum şi mărturisitor în favoarea 
adevăratei identităţi greco-catolice din 1970 şi până în aceste timpuri. Ca 
urmare autorul îi prezintă întreaga sa gratitudine.  

O respectuoasă mulţumire se cuvine şi Domnului cercetător 
ştiinţific I dr. Gheorghe Iancu, de la Institutul de Istorie „George Bariţ“ din 
Cluj-Napoca, pentru încurajarea morală oferită autorului în vederea 
realizării acestei lucrări şi a publicării ei.  

Observaţiile făcute autorului vor fi întotdeauna binevenite, acestea 
fiind aşteptate pe adresa:  

 
Institutul de Istorie „George Bariţ” 
str. Napoca nr. 11 
RO – 400.088 Cluj-Napoca.  
 

Dr. Mircea Remus Birtz, OBSS 
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CÂTEVA PRECIZĂRI 
 
Apariţia unor monografii şi studii consacrate Bisericii Române 

Unite după 1990, vizând explorarea perioadei clandestinităţii acesteia 
(1948-1989) precum şi consacrarea unor nume de referinţă în acest do-
meniu (pr.dr. Silvestru Augustin Prunduş, pr. Clemente Plăianu, dr. Marius 
Ioan Bucur, prof.univ.dr. Marcel Ştirban, prof.univ.dr. Cristian Vasile, 
prof.univ.dr. Ovidiu Bozgan etc.) a dus la crearea unui peisaj istoriografic 
în care marile probleme ale acestei etape eclesiastice sunt relativ bine 
conturate. 

Raporturile Bisericii Unite cu Statul totalitar comunist au fost 
creionate (Marcel Ştirban, Cristian Vasile), nefiind ignorate nici conturările 
relaţiilor diplomatice dintre statul comunist român şi Sf. Scaun (Marius 
Bucur, Ovidiu Bozgan). 

Perspectiva explorărilor intraeclesiastice a fost inaugurată de S.A. 
Prunduş şi C. Plăianu, aportul memorialistic al unor protagonişti ai 
clandestinităţii fiind esenţial în domeniu (episcopul Ioan Ploscaru, preoţii 
Vasile Andercău, prof. Valentin Băinţan, Ioan Mitrofan, dr.iur. Vasile 
Marcu, pr. Alexandru Raţiu etc.). 

Aparent domeniul persecuţiei este în linii mari explorat, cercetătorii 
având sarcina consecutivă de a investiga diferitele detalii ale procesului 
istoric cuprins între anii 1948-1989. 

Este doar o aparenţă, întrucât anumite date şi fapte din aceasta 
perioadă au fost prezentate incomplet, uneori sub un unghi tributar 
subiectivismului diferiţilor protagonişti, astfel încât anumite concluzii ale 
acestora au fost preluate în mod necritic de către cercetătorii laici. 
Dificultăţile întâlnite de cercetător în acest drum explorator sunt multiple, 
cauzele fiind din cele mai diverse. 

Arhivele Securităţii (instrumentul represiv), ale Partidului 
Comunist Român (factorul decizional), ale procuraturilor militare sunt 
într-un intens proces de reorganizare, permeabilizarea lor fiind progresivă 
şi deocamdată selectivă. Acelaşi lucru se poate afirma şi despre arhivele 
Departamentului cultelor. 

Arhivele eclesiastice din România sunt încă ermetizate, fie că este 
vorba de Biserica Ortodoxă, de cea Romano-Catolică sau de cea Unită, 
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aceasta din urmă beneficiind de circumstanţele atenuante ale perioadei de 
criză survenită după 1989. 

Arhivele private ale unor eclesiastici activi între 1948-1989 sunt 
expuse pericolului pierderilor ireparabile (cel mai adesea în lipsa unor 
succesori interesaţi sau competenţi în a le aprecia) sau datorită unor factori 
clericali indiferenţi; adesea ele devin inaccesibile în urma unor pronunţate 
doze de subiectivism, sau în urma unor interese de altă natură decât cel 
ştiinţific (problema „copyright"-ului; un caz notoriu este cel al memoriilor 
episcopului Iuliu Hossu a căror editare, realizată în optime condiţii de 
Editura Viaţa Creştină din Cluj-Napoca, a fost contestată de unul din 
urmaşii indirecţi ai episcopului, acesta din urmă până la data editării 
memoriilor neimplicându-se în valorificarea intelectuală a acestora). 

Arhivele private eclesiastice îşi aşteaptă valorificarea lor.  
Arhivele pontificale sau ale unor diferite dicasterii (congregaţii) ale 

Sf. Scaun sunt ermetizate pentru această perioadă. Mai mult, decizia luată 
în numele papei Ioan Paul al II-lea, cu foarte puţin timp înaintea trecerii 
acestuia la cele eterne, de a centraliza şi a secretiza toate arhivele diferitelor 
organisme curiale, a stârnit o legitimă îngrijorare vaticaniştilor consacraţi 
(ex. Andrea Tornielli, „L’atto finale di Wojtyla: blindati gli archivi 
vaticani“ , Il Giornale (Roma), 30.06.2005). 

Anumite lucrări publicate în legătură cu acest subiect au tiraje 
confidenţiale, datorită în principal restricţiilor pecuniare; alteori distribuţia 
publicaţiilor fiind extrem de defectuoasă prin firmele de resort, anumite 
date nu intră în circuitul ştiinţific, sau intră tardiv. Adesea o anumită 
cenzură subiectivă, un spirit prost înţeles de tipul „politically correctness“ 
impun limitări serioase informaţiilor sau analizelor proceselor istorice 
eclesiastice. 

Nu în ultimul rând, un impediment lingvistic serios îşi face apariţia: 
literatura istorică ce tratează problema romano-catolicilor maghiarofoni din 
România este extrem de densă, conţine date extrem de preţioase referitoare 
la problema catolică din România (de ambele rituri) dar din păcate este 
inaccesibilă cercetătorilor români. Datele care ar completa, ar clarifica, sau 
ar stârni noi dezbateri analitice referitoare la aspectele clandestinităţii 
catolice sunt ocultate astfel cititorului român. O anumită ignoranţă a unor 
termeni canonici îşi face simţită prezenţa în majoritatea lucrărilor ce 
tratează această perioadă, concluziile acestora fiind pasibile de serioase 
redimensionări. 
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Aceşti factori ar apărea la prima impresie extrem de descurajanţi. 
Cu toate acestea, valorificarea treptată a oricărui material arhivistic, a 
diferitelor documente memorialistice, a documentelor din arhivele CNSAS, 
SRI, a magistraturilor militare, precum şi interpretarea lor corectă duc la 
şlefuirea pieselor din care ulterior se va putea constitui imaginea mozaicată 
a perioadei tratate. 

Un criteriu util în analiza documentelor de resort îl constituie ecua-
ţia autenticitate/veridicitate. 

Un document poate fi autentic, dar veridicitatea acestuia poate fi 
umbrită datorită poziţiei partizane exprimate de redactorul acestuia. 

Un caz tipic îl reprezintă documentele de anchetă sau fişele de 
evaluare provenite de la Departamentul Securităţii Statului, în care 
anchetatorul sau ofiţerul redactor urmăreşte de regulă finalitatea bine 
precizată a unei încadrări penale. Notele informative reprezintă punctul de 
vedere subiectiv al informatorului, adesea tributar propriilor pasiuni sau in-
terese. 

Fenomenul este întâlnit şi în anumite acte eclesiastice, caracterul lor 
autojustificativ fiind adesea precumpănitor, şi deci reflectând un punct de 
vedere subiectiv. 

Adesea unele documente pot conţine informaţii eronate, fie din 
domeniul anagrafic, fie din domeniul clasificărilor unor funcţii sau 
însărcinări eclesiastice. 

Memoria personală este involuantă, astfel încât un document me-
morialistic apropiat fenomenului consemnat este mai credibil decât unul 
elaborat la o semnificativă distanţă în timp. 

Corelarea informaţiilor este obligatorie: informaţiile provenite de la 
protagonişti antagonici, în cazul în care coincid, sunt mult mai credibile 
decât cele provenite dintr-o singură sursă, sau dintr-un grup având aceeaşi 
poziţionare faţă de un anumit eveniment. 

„Grila de lecturá“ a documentelor trebuie să ţină seama şi de as-
pectul doctrinar. Un document eclesiastic este redactat întotdeauna cu o 
anumită poziţie doctrinară, tributară de regulă dogmelor Bisericii 
respective. Un document provenit de la organele de stat este tributar 
ideologiei marxiste, adesea în schimbare, în funcţie de interpretarea ei dată 
de factorul politic. 

 
* * * 
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Precizarea unor termeni sau a unor concepte şi principii canonice 

este extrem de utilă pentru evitarea unor confuzii sau a unor interpretări 
defectuoase. 

Din anul 1917 Biserica Romano-Catolică (Latină) a folosit codul de 
drept canonic unificat, Codex Iuris Canonici (sigla CIC 1917), numit si 
pian-benedictin (în onoarea papilor Pius X, cel care l-a iniţiat, si Benedict al 
XV -lea, cel ce 1-a promulgat), valabil în întreaga Biserică Latină până în 
data de 25.0l.1983, când papa Ioan Paul al II-lea a promulgat noul cod de 
drept canonic pentru ritul latin (CIC 1983), normativ şi în prezent. 

Biserica Română Unită (Greco-Catolică) s-a condus după un drept 
canonic propriu, codificat în timp de cele trei sinoade provinciale mitropoli-
tane de la Blaj (1872, 1882, 1900), la care s-au adăugat dispoziţiile stipulate 
prin Concordatul cu Sf. Scaun (1929) şi Convenţia Diplomatică anexată 
Concordatului, din 1931. Normative erau considerate şi dispoziţiile date 
pentru B.R.U. de către Congregaţia pentru Biserici Orientale, sau de către 
Nunţiatura Apostolică; pentru situaţii neprevăzute era recomandată 
recurgerea la prevederile CIC 1917. 

Iniţierea în 1929 a colectărilor izvoarelor de drept canonic oriental 
şi redactarea unui cod de drept canonic oriental unificat pentru bisericile 
orientale unite cu Roma a implicat şi B.R.U. 

Canonicul Ioan Bălan, viitor episcop de Lugoj, a fost însărcinat din 
partea B.R.U. să contribuie la această activitate (până în 1936, când a fost 
promovat episcop de Lugoj), fiind înlocuit ulterior cu mons. canonic 
Aloisie Ludovic Tăutu (n. 1895, Seimeş-Terebeşti, SM – 1981, Roma, 
canonic al diecezei de Oradea Mare, consilier al Legaţiei Române către Sf. 
Scaun între 1937-1947, din 1937 membru în comisia de codificare a 
Codului de Drept Canonic Oriental). 

Opera lui Ioan Bălan a fost editată la Roma, sub patronajul Con-
gregaţiei Orientale: „Codificazzione canonica orientale. Fonti. Fascicolo 
X. Disciplina bizantina. Rumeni. Testi di diritto particolare dei Rumeni“, 
Roma, Tip. Poliglota vaticana, 1933, cuprinzând prevederi canonice 
specifice Bisericilor româneşti (inclusiv cea Ortodoxă), începând cu Evul 
Mediu.  

Izbucnirea celui de-al doilea război mondial, şi ulterior persecuţiile 
din Europa orientală au dus la încetinirea demersului de codificare ca-
nonică, demers ce a culminat cu elaborarea unor Constituţii Pontificale 
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Motu Proprio (prin voinţa proprie a papei) între 1949-1957: Crebrae 
callatae (despre căsătorie), Sollicitudinem nostram (despre procesele ca-
nonice), Postquam Apostolicis litteris (despre monahi şi bunuri 
eclesiastice) şi Cleri Sanctitatis (despre rituri şi persoane). Aceste 
constituţii apostolice cu rolul unificator al dreptului canonic oriental nu au 
putut pătrunde însă în spatele Cortinei de Fier. Din 18.10.1990 este 
normativ pentru bisericile orientale unite cu Roma Codex Canonum 
Eclesiarum Orientalium (CCEO), cod ce nu exclude folosirea dreptului 
canonic propriu, în acele dispoziţii ce nu contravin CCEO. Deci, până la 
data de 22.12.1989, pentru Biserica Română Unită erau normative: dreptul 
canonic propriu, codificat de cele trei sinoade provinciale mitropolitane, 
stipulaţiile concordatare, ale Nunţiaturii, şi eventual recursul la CIC 1917 
(până în 1983), mai apoi la CIC 1983. 

Utilă este şi precizarea semnificaţiei unor termeni legaţi de funcţiile 
eclesiastice. 

Episcopii catolici sunt preoţii chemaţi la deplinătatea sacerdoţiului, 
fiind hirotoniţi de unul sau mai mulţi episcopi consacratori la treapta 
episcopatului. Hirotonirea (consacrarea) cuprinde dimensiunea liturgico-sa-
crametală a episcopatului. Când există un defect în actul hirotonirii (de in-
tenţie, formă sau materie), hirotonirea este invalidă. Din punct de vedere 
sacramental, episcopii sunt valizi sau invalizi. Dacă hirotonirea se des-
făşoară cu respectarea normelor canonice, episcopul este licit; dacă există 
defect în respectarea acestor reguli, episcopul valid consacrat este ilicit. 

Folosirea termenului de „pseudoepiscopi“ este imprecisă, presu-
punând uzurparea unei condiţii fără validitate sau liceitate. 

În Biserica Romei episcopii pot fi rezidenţiali (CIC 1917) sau 
diecezani (CIC 1983), răspunzători de guvernarea unei dieceze, în nume 
propriu. Ei guvernează legitim diecezele încredinţate lor, fiind maeştrii 
credinţei, păstori şi legislatori de primă instanţă (CIC 1917, can.334, 335; 
CIC 1983, can.381, 391), fiind intim legaţi de structurile diecezane. Analog 
pentru arhiepiscopi, titlul de arhiepiscop presupunând o precedenţă 
onorifică, nicidecum sacramentală sau canonică. Ex. Iuliu Hossu, episcop 
rezidenţial /diecezan de Cluj – Gherla, între 1917-1970. Episcopii titulari, 
numiţi anterior „in partibus infidelium“, sunt numiţi de Papă. Ei nu au nici 
un drept de jurisdicţie asupra diecezelor, dar se bucură de onorurile şi 
privilegiile sacramentale care derivă din Ordinul episcopal (CIC 1917 can. 
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348, 349; CIC 1983, can. 376). CIC 1983 numeşte titulari toţi episcopii 
nediecezani. De ex. titularii de Cesaropolis, Cantano, Trapezopolis. 

Episcopii titulari pot fi episcopi curiali (integraţi în diferite 
dicasterii ale Sf. Scaun), administratori apostolici, episcopi auxiliari si 
coadjutori. 

Administratorul apostolic este un eclesiastic însărcinat de Sf. 
Scaun cu guvernarea unei dieceze, sau a unei părţi ale acesteia, ca urmare a 
unor raţiuni particulare ce împiedică bunul mers al aceleia (modificarea 
frontierelor de stat, conflicte armate, dificultăţi cu guvernele responsabile 
de administrarea teritoriului pe care se găseşte unitatea canonică 
respectivă). Cazul episcopului Valeriu Traian Frenţiu, episcop rezidenţial 
de Oradea Mare, prins de către Diktatul de la Viena pe teritoriul românesc, 
numit administrator apostolic al arhidiecezei de Alba-Iulia şi Făgăraş, în 
1941, după moartea mitropolitului Alexandru Nicolescu (alegerile 
mitropolitane fiind împiedicate de divizarea provinciei mitropolitane) este 
un exemplu. 

Jurisdicţia administratorului apostolic este ordinară (obişnuită), dar 
în numele Papei, nu în nume propriu (ca în cazul episcopilor rezidenţiali) 
este deci o jurisdicţie vicară. 

Episcopul auxiliar (CIC 1983, can.403, 404) este un episcop 
acordat de Sf. Scaun unei dieceze, la cererea episcopului rezidenţial/ 
diecezan respectiv, când necesităţile pastorale sunt sporite. Episcopul 
auxiliar nu are drept de succesiune în raport cu episcopul diecezan 
respectiv. 

Episcopul coadjutor este un episcop auxiliar prevăzut cu drept de 
succesiune în cadrul unei dieceze (CIC 1983, can.403, 404); el devine 
automat episcop rezidenţial al diecezei respective din momentul în care 
episcopul diecezan faţă de care coadjutorul servea ca auxiliar şi-a încetat 
mandatul (deces, demisie, pensionare, suspendare). 

Ordinariu este numit eclesiasticul care deţine în mod obişnuit un 
oficiu bisericesc, vizând pastoraţia credincioşilor. Astfel ordinariul unei 
parohii este parohul sau administratorul parohial. Ordinariul diecezan este 
conducătorul legitim al unei dieceze (episcopii): episcopul rezidenţial, 
administratorul apostolic, vicarul capitular în timpul interregnului 
episcopal. 

Ordinariul substitut este orice eclesiastic însărcinat cu guvernul 
unei porţiuni din Biserică (parohie, dieceză), atunci când titularul ei legitim 
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(ordinariul) este împiedicat sub o formă sau alta în exercitarea atribuţiilor 
sale. 

În B.R.U. vicarul general episcopal (Fonti X, p. 861-865) este 
locţiitorul episcopului din dieceză; are atribuţii administrative sau de 
personal, putându-l substitui pe episcop în aceste domenii (administraţie, 
cadre) atunci când episcopul lipseşte din dieceză. Mandatul său încetează în 
timpul vacanţei episcopale, un nou episcop diecezan având libertatea de 
a-şi numi un nou vicar general. 

Vicarul capitular (Fonti X, p. 851-853) este cel însărcinat cu 
conducerea administrativă a diecezei pe timpul interregnului episcopal, în 
perioada dintre încetarea mandatului episcopului rezidenţial precedent şi 
numirea unui episcop succesor. Vicarul capitular face parte din capitlul 
diecezan, fiind ales dintre canonicii diecezani, fiind de regulă celibatar. 

După 1918 alegerea mitropolitului B.R.U. se făcea din trei 
candidaţi care reuşeau să dobândească un număr semnificativ de voturi în 
cadrul sinodului electoral. Candidaţii sau candidatul trebuia să aibă şi ag-
rementul guvernului român, al regelui, fiind propuşi spre notificare Sf. 
Scaun. Canonicul Aloisie Tăutu, participant în calitate de notar sinodal la 
sinodul electoral din 1936, a precizat că la acel sinod Alexandru Nicolescu 
(favorit al Sf. Scaun) a obţinut 57 voturi, Iuliu Hossu (favorit al regelui şi al 
omului politic Valeriu Pop) 34 voturi, un număr mic de voturi culegând şi 
episcopul Valeriu Traian Frenţiu. Toţi candidaţii au avut acceptul 
guvernului, dar Sf. Scaun a confirmat în demnitatea mitropolitană pe 
Alexandru Nicolescu. Tăutu mai făcea o precizare importantă: „E de notat 
că Sf. Scaun voia să şteargă cu timpul acest privilegiu al clerului de a 
designa trei candidaţi la demnitatea de mitropolit. Deocamdată a redus 
numărul electorilor de la 200 la l00, apoi printr-un acord secret între 
mitropolit şi Sf. Congregaţie Orientală la 60“ (1) Episcopii români uniţi 
erau numiţi de Sf. Scaun, după ce în prealabil candidaturile lor erau 
notificate guvernului, aceste candidaturi fiind propuse de mitropolit şi de 
episcopii sufragani. În calitatea sa de cap al provinciei mitropolitane, 
mitropolitul avea dreptul de a consacra pe episcopi (Fontes X, p. 381-383) 
şi dreptul de inspecţie al sufraganilor; în mod normal avea şi dreptul 
magistraturii de a II-a instanţă (apel).  

Alte câteva principii canonice sunt de reţinut: 
1. O lege canonică nu se aplica retroactiv. 
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2. Ignoranţa canonică, mai ales cea invincibilă (datorită unor 
condiţii obiective, grave), constituie circumstanţă atenuantă. 

3. Persecuţia Bisericii este considerată stare de necesitate. Această 
stare nu este definită în mod explicit în codul de drept canonic, ea fiind 
menţionată implicit, prin consecinţe (CIC 1917, can. 2205, §2, 3; CIC 
1983, can. 1323, §4; 1324, §1, 5). Opinia comună a canoniştilor defineşte 
starea de necesitate ca o situaţie externă de constrângere, produsă fără vina 
celui ce o suportă, care forţează fizic sau moral o persoană să încalce legea, 
pentru a înlătura pericolul cauzator. Pericolul poate ameninţa bunurile 
spirituale, libertatea, viaţa sau alte bunuri temporale. „Necessitas non 
habet legem“ (nu este lege în starea de necesitate). 

Prin măsurile abuzive luate în 1948 şi în anii următori, vizând 
şcolile catolice, posibilitatea apostolatului religios public, ulterior prin 
interzicerea legală a B.R.U., persecutarea si întemniţarea slujitorilor ei, 
confiscarea bunurilor ei, guvernul comunist a introdus o stare de necesitate 
pentru Biserica Catolică, nu numai pentru B.R.U., ci chiar şi pentru 
Biserica Latină. Întrucât până în 22.12.1989 guvernul nu a restituit liber-
tatea de cult, cea de apostolat, posibilitatea proclamării mesajului evan-
ghelic integral, precum şi proprietăţile confiscate B.R.U. starea de 
necesitate a fost prezentă, chiar dacă poate, uneori, atitudinea autorităţilor a 
fost mai laxă faţă de unii clerici sau credincioşi greco-catolici. 

4. Starea de necesitate presupune un drept de necesitate. Dreptul de 
necesitate permite luarea de măsuri, de iniţiative necesare Bisericii pentru 
a-şi continua propria misiune. Dreptul de necesitate justifică măsurile 
necesare pentru continuarea funcţiilor Bisericii, dar nu le definitivează. 
Principiul proporţionalităţii trebuie observat. Se reduc privilegiile, se reduc 
şi pedepsele canonice. Câtă vreme o acţiune nu este în mod intrinsec rea 
sau perversă sau nu provoacă daune credincioşilor, pedeapsa este 
suspendată; în caz contrar, pedeapsa este diminuată. 

5. Consacrarea unui episcop fără mandat pontifical era interzisă de 
CIC 1917 can. 953, fiind prevăzută suspendarea „a divinis“ de la cele sacre, 
până la absolvirea acesteia din partea Sf. Scaun. Ulterior, prin acutizarea 
conflictului cu societăţile de tip totalitar marxist, pentru a se evita crearea 
unor biserici separate de Sf. Scaun (catolici schismatici, cazul principal 
vizat fiind cel al Chinei, Sf. Oficiu (actuala Congregaţie pentru doctrina 
credinţei) a emis un decret în 9.08.1951, prin care consacrarea unui episcop 
fără mandat pontifical se constituia într-un delict pasibil de excomunicare 
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ipso facto (prin faptul însuşi), excomunicare rezervată Sf. Scaun. Prin CIC 
1983, can. 1382, prevederea a fost extinsă la întreaga Biserică Latină. 
Starea de necesitate, după CIC 1983, prin can. 1324, §3, 5,8, micşorează 
pedeapsa, substituind-o cu penitenţa, în timp ce prin can. 1323 §2, 3, 4 
exonerează subiectul de pedeapsă. (2). 

O atenţie deosebită trebuie dată celor două dimensiuni date de 
activitatea Sf. Scaun: dimensiunea religioasă şi cea politică. Cu însărcinarea 
implementării liniilor directoare trasate de Sf. Scaun în diferitele state cu 
care acesta întreţine relaţii sunt delegaţi nunţii apostolici. 

Nunţiul apostolic (echivalentul ambasadorului) este cel care 
reprezintă Sf. Scaun atât religios, faţă de ceilalţi episcopi catolici (şi de 
aceea i se conferă rangul de arhiepiscop), cât şi faţă de guvernul faţă de 
care este acreditat; în cazul când îşi exercită acest oficiu faţă de mai multe 
state, calitatea sa este de internunţiu. 

Regentul Nunţiaturii Apostolice este echivalentul ministrului de 
legaţie, în cazul în care relaţiile diplomatice sunt la nivel reciproc de 
legaţie, sau în care, din diferite motive diplomatice, numirea unui nunţiu ar 
fi inoportună. (Azi este numit pro-nunţiu.) 

Delegatul apostolic (echivalentul lui chargé d’affaires/ însărcinat 
cu afaceri) este acreditat pe lângă un guvern cu care tratează doar o anumită 
dimensiune a activităţii Sf. Scaun: fie cea religioasă, fie cea politică. 

În 14.06.1936 era numit nunţiu apostolic în România arhiepiscopul 
titular de Leontopolis in Augustamnica, Andrea Cassulo; acesta îl înlocuia 
pe Angelo Maria Dolci, arhiepiscop titular de Hierapolis in Frigia (3). 
Andrea Cassulo a desfăşurat o activitate extrem de apreciată în România, 
implicându-se şi în misiuni umanitare, în timpul războiului, având o 
atitudine curtenitoare şi plină de respect şi faţă de Biserica Ortodoxă 
Română, în special faţă de Patriarhul Nicodim Munteanu. Guvernul Petru 
Groza, având misiunea de a pregăti sovietizarea României, a căutat să-1 
compromită pe nunţiul Cassulo, încercând să îl acuze de raporturi 
privilegiate cu guvernul Antonescu, declarându-l ulterior persona non 
grata. Mai exista un motiv diplomatic, pentru care figura nunţiului devenea 
stânjenitoare: în calitate de nunţiu apostolic, acesta era, conform uzanţelor 
diplomatice, decanul corpului diplomatic. Acest rol îl punea în inferioritate 
pe ambasadorul sovietic S.I. Kavtaradze, care urma să deţină el acest rol. 
Mandatul lui Cassulo a încetat în primăvara lui l946, pe data de 24. 
05.1946 fiind numit regent al Nunţiaturii din România episcopul de 
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Savannah (Georgia, SUA), Gerald Patrick Aloysius O’Hara. Acesta a putut 
să-şi prezinte scrisorile de acreditare abia în 19. 02.1947, funcţionând ca 
regent al nunţiaturii până la expulzarea lui, în 4.07.1950. (4)  

Deşi în 23.04.1946 legaţia României către Sf. Scaun a fost înălţată 
la rang de ambasadă (5), reprezentanţii României către Sf. Scaun au avut în 
acel moment şi succesiv doar rangul de însărcinaţi cu afaceri (nici măcar 
miniştri de legaţie). O formă de dispreţ, manifestată de guvernul Groza la 
adresa Sf. Scaun, percepută ca atare la nivelul Curiei Romane, atentă în 
mod extrem la anumite forme de protocol. 

Studiul atent al situaţiei din ţările Europei Răsăritene, căzute sub 
ocupaţie sovietică, a obligat Sf. Scaun să se oprească la un diplomat 
posesor al cetăţeniei SUA (formal încă aliat cu URSS), dar rangul său 
diplomatic a fost unul inferior faţă de predecesorii săi (nunţii plini), pentru 
a nu irita prea mult reprezentanţii diplomatici sovietici. De remarcat că în 
literatura istorică română, O’Hara este numit adesea nunţiu (în virtutea unei 
inerţii de exprimare, probabil) deşi acest rang nu l-a avut niciodată în 
România. Oricum, Sf. Scaun prevedea apariţia stării de necesitate canonică. 

Atitudinea agresivă a guvernului Groza, culminând cu măsurile 
anticatolice din 1948 şi lichidarea juridică a B.R.U., asociată poziţiei 
exprimate în 1948 de Patriarhul Justinian Marina, toate acestea la 
îndrumarea exponenţilor de marcă ai P.C.R. (devenit din februarie 1948 
P.M.R.) (6), au impus măsuri de autoapărare în Biserica Romei, episcopii 
de ambele rituri acţionând în acord cu îndrumările regentului apostolic. 
Activitatea spirituală, pastorală (ilustrată prin scrisori pastorale, exerciţii 
spirituale, pelerinaje) a fost dublată de o intensă activitate petiţionară faţă 
de autorităţile guvernamentale (7). 

Rezultatul infructuos al demersului petiţionar a impus luarea unor 
măsuri active de preparare a stării de necesitate canonică. Astfel în data de 
17.06.1948, la Oradea, a avut loc o şedinţă a episcopatului greco-catolic în 
care s-a analizat situaţia preoţilor arestaţi din diferitele dieceze, precum şi 
atitudinea guvernamentală. Au participat episcopii şi canonicii: dr. Ioan 
Suciu şi can. dr. Victor Macavei pentru arhidieceza Blajului, dr. Alexandru 
Rusu şi can. dr. Ioan Dragomir pentru Maramureş, dr. Iuliu Hossu şi can. 
dr. Ioan Chertes pentru Cluj – Gherla, dr. Ioan Bălan şi can. dr. Nicolae 
Brânzeu pentru Lugoj, dieceza de Oradea Mare fiind reprezentată de dr. 
Valeriu Traian Frenţiu şi can. dr. Vasile Barbu. A participat şi episcopul dr. 
Vasile Aftenie (vicariatul Vechiului Regat), la conferinţă apărând şi 
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secretarul Nunţiaturii, Guido del Mestri (8). Deşi s-a insistat pentru linia 
petiţionară, a memoriilor către autorităţile statului, credem că aici şi în acest 
moment s-a luat decizia pregătirii active pentru a face faţă stării de 
necesitate. În data de 29. 06.1948 a fost emis decretul „De nominatione 
substitutorum“, decret ce constituie temeiul canonic al fondării struc-
turilor ordinariale clandestine. Iată textul acestui decret: „Înainte de toate 
episcopul rezidenţial va numi doi preoţi, care, atunci când scaunul 
episcopal este împiedecat prin captivitatea, închisoarea, exilul sau 
inabilitatea episcopului rezidenţial, astfel încât acesta (episcopul) să nu mai 
poată comunica cu dieceza prin scrisori în mod liber, să-şi asume 
conducerea diecezei, succezând după ordinea stabilită de episcopul lor. 
Aceiaşi preoţi, în cazul decesului episcopului rezidenţial, vor succede unul 
după celălalt, când datorită împrejurărilor extraordinare, alegerea unui vicar 
capitular este imposibilă. 

Cine preia conducerea diecezei, după modul de mai sus, să încerce, 
în măsura posibilului să ia legătura cu Scaunul Apostolic, făcând cunoscut 
Acestuia acest lucru, şi să numească un preot, care să urmeze celui de-al 
doilea (adică cel de-al doilea numit de episcop – n.n.). Cine obţine 
conducerea diecezană astfel, va respecta obligaţiile de drept ale episcopului 
diecezan, bucurându-se de aceleaşi facultăţi extraordinare, cu excepţia celor 
care necesită caracter episcopal (hirotoniri preoţeşti sau episcopale – n.n.), 
el nefiind episcop“. (9)  

Cu alte cuvinte, episcopul stabilea doi ordinari substituţi, care în caz 
de împiedecare episcopală, ar fi luat conducerea diecezană consecutiv. 
Ordinariul substitut I avea dreptul de a-şi numi un succesor, care să urmeze 
ordinariului substitut II. Este deci o succesiune consecutivă, nu o 
conducere concomitentă. Confuzia dintre consecutiv si concomitent a dus 
la introducerea noţiunii de ternar diecezan (un ordinariu, un provicar 
general I, un provicar general II), noţiune ce presupune un grup de trei 
elemente, a cărui acţiune se exercită concomitent, simultan. (10). O nouă 
şedinţă a episcopilor greco-catolici a avut loc în data de 12-14.07.1948, la 
Bucureşti, când s-a decis nominalizarea viitorilor ordinari substituţi, (11) în 
concordanţă cu decretul „De nominatione...”. 

Odată cu intensificarea măsurilor legislative anticatolice [decretele 
legi pentru reforma învăţământului nr. 175/3.08.1948, pentru cultele 
religioase nr. 144 / 4.08.1948, legea pentru abrogarea Concordatului cu Sf. 
Scaun nr. 151/19.07.1948), cu depunerile abuzive ale unor ierarhi (3. 
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09.1948 Ioan Suciu; 18.09.1948 Valeriu Traian Frenţiu, Alexandru Rusu, 
Ioan Bălan; 8.11.1948 Iuliu Hossu), totul culminând cu Adunarea de la 
Cluj (1.10.1948) şi cu arestările episcopilor (27-29.10.1948) greco-catolici 
(12).] Nunţiatura a considerat necesară consacrarea unor episcopi 
clandestini, Biserica Catolică fiind o biserică de tip episcopal, ca şi cele 
Orientale. Primul a fost consacrat Ioan Ploscaru, la Nunţiatura Apostolică, 
în Bucureşti, în data de 30.11.1948, primind titlul de Trapezopolis din 
Frigia. După cum afirma chiar acesta, în memoriile sale (13), el a primit 
jurisdicţie pentru întreaga Biserică, urmând a verifica activitatea ordinarilor 
substituţi şi de a asigura funcţiunile ce pretindeau un caracter strict 
episcopal. Persecuţia intensificându-se, Nunţiatura a realizat insuficienţa 
unui episcop clandestin, iniţiind o serie de consacrări clandestine, începând 
cu Ioan Duma (08.12. 1948) (14), pentru ritul latin şi Ioan Dragomir pentru 
cel bizantin (6.03.1949). Ulterior, după expulzarea sa, regentul Patrick 
O’Hara va declara că a ordinat 20 de administratori apostolici între 
1948-1950 (15). 

Ce fel de episcopi erau aceştia? Literatura istorică post-decembristă 
care tratează această problemă îi numeşte „episcopi auxiliari“ (16) deşi 
aceştia aveau drept de succesiune (17), deci fiind coadjutori. Dată fiind 
precedenţa rangului episcopal, aceştia urmau să preia conducerea 
diecezelor ca ordinari substituţi, în cazul când episcopii rezidenţiali proprii 
erau împiedecaţi, redevenind coadjutori la eliberarea acestora, şi 
succedându-le ca ordinari plini după decesul acestora. Calitatea cu care 
episcopii coadjutori ar fi guvernat diecezele în stare de necesitate ar fi fost 
cea de administratori apostolici, nicidecum cea de episcopi rezidenţiali 
(acest lucru presupunând o numire directă din partea Sf. Scaun). Numirea 
din partea Sf. Scaun a unor episcopi rezidenţiali presupune comunicarea 
liberă a Acestuia cu diecezele (lucru împiedicat de legea cultelor din 1948, 
art. 40) şi deci inexistenţa stării de necesitate. Atributele ordinarilor şi 
ordinarilor substituţi clandestini constau în: atribuţii de guvernământ 
(numirea protopopilor clandestini, a preoţilor clandestini responsabili cu 
pastoraţia, modificarea structurilor canonice inferioare (parohii, districte pa-
rohiale), de magistratură (impunerea şi ridicarea unor sancţiuni eclesiastice, 
acceptarea retractărilor celor defectaţi de la credinţă sau de la linia fidelă Sf. 
Scaun, ţinându-se seama de condiţiile stării de necesitate, judecarea ca-
uzelor canonice competente treptei lor), magisteriale (pastorale, circulări), 
sacramentale (celebrarea sf. sacramente, mai puţin hirotonirile, în caz că ei 
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nu erau hirotoniţi episcopi, acordarea unor dispense, indulgenţe, facultăţi 
speciale pentru celebrarea Sf. liturghii în condiţii de prigoană) (18), 
distribuirea de ajutoare materiale preoţilor nereveniţi sau familiilor 
acestora. 

Cine au fost ordinarii clandestini?  
Numele lor a fost ţinut secret, cunoscut în prigoană doar 

reprezentanţilor Sf. Scaun şi colaboratorilor lor apropiaţi. Pe măsura 
arestărilor lor ele deveneau cunoscute şi organelor de anchetă ale Securită-
ţii. Ulterior, odată cu eliberarea din închisori şi cu liberalizarea regimului, 
numele lor a fost cunoscut nu doar de colaboratorii eclesiastici, ci şi de 
cercuri din ce în ce mai largi de credincioşi. Primele dezvăluiri publice ale 
numelor unor episcopi clandestini încep însă în exil. 

Revista de cultură teologică „Buna-Vestire“ de la Roma, apărută 
între 1962-1976 este o voce susţinută a Bisericii Tăcerii din România. 
Activitatea episcopilor rezidenţiali din garda I-a va fi prezentată cu atenţie 
(aceşti episcopi fiind consideraţi persoane publice, de notorietate) (19). 
Prima menţiune a unor episcopi care îl secondează pe Iuliu Hossu, ca 
„titulari sau auxiliari“, apare în nr. 4, an VII/1968, în materialul „Un 
interviu cu privire la situaţia Bisericii Unite din Ţară“ (p. 108-112). 
Interlocutorul reporterului nu-şi dă numele, dar este vorba de un preot din 
Ţară, care a făcut şi puşcărie. Episcopul rezidenţial Hossu este considerat 
pensionat de către guvern, dar el continua să facă memorii către autorităţi, 
memorii arhivate. Mai sunt în Ţară 6 episcopi uniţi, 5 auxiliari şi unul 
diecezan. Ioan Dragomir are contacte cu Justinian Marina, la fel A.P. (Cluj) 
care în 1967 l-a vizitat pe Patriarh. (Sub sigla A.P. îl recunoaştem pe pr. 
Silvestru Augustin Prunduş – n.n.). Este precizată şi tactica Bisericii 
Ortodoxe, fie de atragere „la schismă“, fie de a favoriza negocierile cu 
episcopii uniţi, astfel încât aceştia să recunoască starea de fapt a lucrurilor. 
Biserica Unită există, iar dacă „Vaticanul ar oficializa desfiinţarea ei, ar 
rezulta o schismă adevărată. Patriarhul Justinian se lăuda faţă de prelaţii 
romano-catolici (cardinalul Koenig) cu desfiinţarea B.R.U. Este menţionată 
arestarea preoţilor uniţi din Cluj, V. Chindriş şi I. Şuşman, care au celebrat 
în privat o slujbă a Învierii, în 1967. Menţionarea numelui episcopului Ioan 
Dragomir, activ în rezistenţă, se datorează şi atmosferei liberale adoptată de 
regim în 1968, inclusiv după momentul Primăverii de la Praga. 

În numărul nr. 2-3, an. XII/ 1973, pp. 89, este oferită o statistică 
legată de B.R.U., dată de mons. Marolleau, director al societăţii Oeuvre 
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d’Orient: în 1969 din cca. 2000 de preoţi uniţi câţi existau în 1948, 860 îşi 
continuă exercitarea ministerului pastoral, 360 au trecut în Biserica 
Ortodoxă, 360 sunt dispăruţi fără urmă, 15 sunt în închisoare, şi mai există 
5 episcopi clandestini. 

Acelaşi număr, sub titlul „O întâmpinare“, redă memoriul prezentat 
de episcopul român unit din Occident, Vasile Cristea (n. 24.02.1906 
Şomoştelnic/Târnava Mică + 17.01.2000, Roma), episcop titular de Lebedo 
(episcop pentru românii occidentali între 1960-1987), lui Nicolae 
Ceauşescu, în timpul vizitei acestuia la Roma, în 26.05.1973. Memoriul 
prin care se cere libertatea B.R.U. menţionează 5 episcopi, sute de preoţi şi 
un milion de credincioşi. 

Numărul nr. 3-4, an. XIII/ 1974 publica lucrarea pr. Alexandru 
Raţiu „Persecuţia Bisericii Române Unite“ (p. 11-116), care merită o 
discuţie aparte. El este preotul care dă interviul din 1968. 

Numărul ultim, nr. 3-4, an. XVII /1978, conţine un material semnat 
P.C. (Pamfil Carnaţiu) „În amintirea episcopului Iuliu Hirţea“ (p. l06-l09). 
Aflăm că acesta s-a născut în 13.04.1914, la Vinţerea/Bihor, a studiat la 
Oradea şi la Roma (De Propaganda Fide, Institutul Biblic), fiind hirotonit 
preot în 25.03.1937. Din 1942 profesor la Beiuş, iar din 1945 profesor de 
ştiinţe biblice la academia teologică din Oradea. A fost consacrat de 
O’Hara la Nunţiatură, ca episcop, în 28.07.1949. Ieşind din 1964 din 
puşcărie, a lucrat ca salahor, apoi ca şi contabil. Decedând în 28.06.1978, la 
Oradea, a fost prohodit de ordinariul romano-catolic local şi de episcopul 
Ioan Dragomir. 

Lucrarea pr. Alexandru Raţiu, „Persecuţia Bisericii Române 
Unite“ apărută în „Buna Vestire“ (nr. 3-4/XIII/1974) a fost şi editată în 
fascicul, la Roma, în 1974, la tipografia Universităţii Gregoriene. Este cea 
mai elaborată lucrare apărută în exilul românesc, despre activitatea de 
rezistenţă a B.R.U. între 1955 (lucrarea lui Pierre Gherman –„L’Âme 
roumaine écartelée”) şi 1978 (debutul revistei „Perspective“, la München, 
îngrijită de mons. DDr. Octavian Bârlea). Lucrarea ne oferă numele 
preoţilor activi în debutul rezistenţei (p. 49-52): protopopul Alexandru 
Todea, pr. Simion Crişan, protopopul Tit Liviu Chinezu (Bucureşti), can. 
Titus Malai (Bucureşti), prelatul papal Zenovie Pâclişanu, pr. Radu Vasile 
şi Mare Nicolae (Vasile – n.n.). La Lugoj erau activi vicarul episcopal Ioan 
Ploscaru şi pr. Dumitru Sălăgean, în Maramureş protopopul Gheorghe 
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Marian, canonicul Ludovic Vida, pr. Gheorghe Bob şi protopopul Ioan 
Dragomir. 

Erau activi frecventând asiduu Nunţiatura pr. Ioan Dragomir, 
Alexandru Todea, Ioan Leluţiu, Simion Crişan, Emil Riti, Vasile Chindriş, 
Gh. Vamoşiu, Aurel Leluţiu. Relaţii cu Nunţiatura aveau şi Iuliu Hirţea, 
Ioan Ploscaru, Ioan Bele, Dumitru Sălăgean, Dumitru Pop, I. Şuşman, Z. 
Pâclişanu, Gavrilă Stan (p. 78-79). 

Sunt oferite şi numele câtorva episcopi consacraţi de regentul 
apostolic: I. Hirţea, I. Dragomir, I. Ploscaru, Al. Todea (acesta nu a fost 
consacrat de O’Hara, ci după expulzarea acestuia – n.n.), precum şi numele 
vicarilor clandestini Augustin Maghiar sau Gavrilă Stan (p. 80). În urma 
procesului Nunţiaturii (iunie 1950) sunt arestaţi 4 episcopi clandestini (p. 
80-82). 

În 1956 Alexandru Rusu avea ca vicar general pe can. Ludovic 
Vida (p. 85), Vida fiind arestat împreună cu pr. Gh. Marian în 13.08.1956, 
în urma activităţii militante pentru eliberarea B.R.U. La Cluj vor fi arestaţi 
I. Chertes, Augustin Prunduş, V. Chindriş, arhim. Leon Manu iar în 
30.12.1956, de la mănăstirea Cocoş, este arestat episcopul ales mitropolit 
(în 1946), Alexandru Rusu. (p. 85-93). 

În primăvara lui 1957 la Lugoj va fi arestat I. Ploscaru, la Oradea 
Eugen Foişor, la Cluj N. Pura, la Blaj Simion Crişan, Nicolae Lupea, la 
Baia-Mare Simion Cristian, Gavrilă Bălan etc. La Bucureşti în 1958 
toamna va fi arestat Zenovie Pâclişanu (de fapt în 1957 – n.n.) (p. l04). La 
Oradea, în 1960 va fi arestat can. dr. Ioan Georgescu, condamnat la 6 ani, 
eliberat în 1964 şi decedat în martie 1969 (p. l05). După 1964 episcopii 
Iuliu Hirţea şi Ioan Chertes aşteaptă conjunctura necesară refacerii B.R.U., 
în timp ce episcopii Todea, Ploscaru şi Dragomir au activitate pastorală 
clandestină, nu acceptă ecumenismul, nici reformele Conciliul Vatican II 
sau politica nouă a Vaticanului (p. 114). 

O serie de nume sunt tocmai cele ale ordinarilor sau ale ordinarilor 
substituţi clandestini. Dar una din cele mai valoroase contribuţii aduse de 
păr. Raţiu o constă cronologia arestărilor şi a detenţiei clericilor uniţi în 
perioada 1948-1955 (p. 67-71): în intervalul 27-29.10.1948 sunt arestaţi 
episcopii rezidenţial şi cea mai mare parte a canonicilor diecezani: 
episcopii vor fi duşi la Dragoslavele, iar ceilalţi la Mănăstirea Neamţ, în 
27.02.1949 vor fi reuniţi cu toţii la Mănăstirea Căldăruşani, atât episcopii, 
cât şi cei 27 de fruntaşi ai clerului. Din grupul mare de la Căldăruşani vor fi 
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ridicaţi pentru anchete: în 10.05.1949 Ioan Suciu la M.A.I, 18.05.1949 
Vasile Aftenie la M.A.I (în urma tratamentului aplicat acolo va deceda la 
Văcăreşti, în 10.05.1950), în 2.0l.1950 Alexandru Rusu la M.A.I, ţinut 
acolo până în 22.05.1950, când va fi transferat la Sighet. 

Restul episcopilor şi al clericilor fruntaşi vor fi transportaţi la Sighet 
între 24-25.05.1950. 

La Sighet vor mai ajunge: (p. 75-76) în data de: 
15.06.1950 – prelatul Zenovie Pâclişanu 
10.07.1950 – can. Augustin Maghiar (†16.08.1951, acolo) 
15.07.1950 – episcopul Augustin Pacha, al Timişoarei 
16.09.1950 – episcopul Ioan Suciu, adus de la M.A.I. 
20.03.1951 – episcopul Anton Durcovici de Iaşi (†10.12.1951, 

acolo), 
can. Alajos Boga (†14.09.1954, acolo) şi protopopul Aladár 

Vasvári (protopop de Braşov, †30.08.1994, Braşov – n.n. ). 
30.03.1951 – episcopul Márton Áron 
28.09.1951 – preotul Wilhelm Clofanda (dieceza Iaşilor) 
 2.03.1952 – episcopul Friedrich Rafael Schubert (de fapt, Iosif 

Schubert – n.n.); I. Veres (de fapt episcopul Adalbert Boros – n.n.); can. 
Sándor Imre (†7.02.1956, Râmnicul Sărat, n.n.); Ioan Dragomir, Alexandru 
Todea, preoţii Gh. Petraşcu şi Mihai Tătar, Gheorghe Peţi (Iaşi), can. 
Dumitru Neda (Blaj), can. Dumitru Pop (Baia-Mare), can. Ludovic Zurnbel 
(Czumbel – n.n.). 

Sunt oferite şi datele corecte ale deceselor episcopilor Valeriu 
Traian Frenţiu (†11.07.1952), Ioan Suciu (†27.03.1953), a canonicului 
Boga şi a episcopului Tit Liviu Chinezu (†15.0l.1955). Din 5.0l.1955 vor fi 
duşi la Bucureşti episcopii Hossu, Rusu şi Bălan (care vor ajunge pe 
20.05.1955 la Curtea de Argeş), iar în martie 1955 va începe eliberarea sau 
transferul celorlalţi, (p. 78). 

În momentul arestărilor fruntaşilor eclesiastici (27-29.10.1948) unii 
dintre aceştia au putut scăpa de „ridicare“ în acel moment, fie datorită 
faptului că erau deja reţinuţi (Iuliu Hirţea), fie faptului că nu se aflau în 
oraşele de reşedinţă episcopale (Dragomir, Gh. Dănilă), fie pentru că erau 
deja trecuţi la pensie (Gh. Vidican) sau pentru simplul fapt că nu se 
cunoştea în acel moment rolul important pe care aceştia îl aveau, sau urmau 
să-1 aibă în structurile clandestine (Gavrilă Stan, Z. Pâclişanu, Simion 
Crişanu etc.).Observaţia este importantă, întrucât aşa se explică prezenţa în 
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libertate a unor viitori corifei ai rezistenţei Bisericii în anumite momente 
delicate ale anilor 1948-1950. 

Lucrarea pr.dr. Pierre Gherman „L’Eglise Roumaine Unie. 30 ans 
de persecution (1945-1975)“, apărută în cadrul colecţiei „Chretiens de 
L’Est“, nr. 8 (editată de organizaţia Aide a L’Eglise en Detresse, 
Mareil-Marly) ş.a. (1975), 72 p. reprezintă o sinteză istorică a persecuţiilor 
B.R.U. Oferă date sumare despre activitatea unor notabilităţi eclesiastice 
din timpul rezistenţei (operatul mitropolitului Alexandru Rusu în 1956-57, 
a vicarului general al acestuia, can. Ludovic Vida, a vicarului Gherlei, Iosif 
Sângeorzan), sau despre procesele din octombrie 1957 ale mons. Ioan 
Ploscaru, Zenovie Pâclişanu, Ioan Chertes, Hirţea sau Todea (deja 
condamnat la acea dată – n.n.), adică tocmai a ordinarilor substituţi 
clandestini. 

Mons. Dr. Flaviu Popan (20), sufletul redacţiei revistei 
„Buna-Vestire“ va edita în 1976 o lucrare „Il martirio della Chiesa di 
Romania“, Urbania (PS/Italia), 154p., ilustrată şi cu fotografii din 
activitatea clandestină. 

Sunt evocate figurile episcopilor din garda I, cu accente şi pe pe-
rioada lor de detenţie, dar o atenţie particulară este acordată episcopilor 
clandestini. Sunt astfel menţionate numele, datele consacrării şi teritoriile 
diecezane la care aceştia au fost arondaţi: 

Astfel ni se precizează că Ioan Ploscaru a fost hirotonit episcop 
pentru dieceza Lugojului, în 30.11.1948, Ioan Dragomir în 28.03.1949 
pentru Oradea Mare (de fapt Baia Mare – n.n.), să-i succeadă lui Alexandru 
Rusu (corect: pentru Maramureş. Data hirotonirii este de 6.03.1949 – n.n.), 
Iuliu Hirţea în 28.03.1949 pentru Oradea (data corectă este 28.07.1949. 
n.n.), Ioan Chertes în 3.11.1949 pentru Cluj – Gherla, Iosif Schubert pentru 
dieceza latină a Bucureştilor (nu se precizează data) şi Alexandru Todea, în 
19.11.1950. De Tit-Liviu Chinezu se menţionează că a fost episcop clan-
destin, dar nu se precizează data consacrării, fiind în schimb menţionată 
arestarea sa împreună cu Vasile Aftenie şi decesul lui la Sighet, în 1955. (p. 
140-143) 

Militantul politic Cicerone Ioniţoiu, un adevărat lexicograf al 
detenţiei politice româneşti, a publicat în exil trilogia „Morminte fără 
cruce. Contribuţii la cronica rezistenţei româneşti împotriva dictaturii 
comuniste”. Volumul II (ed. Freiburg, Ed. Coresi, 1983) menţionează o 
listă a deţinuţilor de la Aiud, în care sunt înşiraţi: „Guţiu, episcop 
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greco-catolic în ilegalitate; Hirţea, preot greco-catolic, cu o comportare 
foarte demnă, locţiitor la Oradea, după desfiinţarea Bisericii“ (p. 254), 
„Langa Tertulian, asistent universitar la Cluj (Bucureşti, n.n.); Leluţiu, 
preot greco-catolic, Făgăraş (p. 255), „Riti, episcop greco-catolic, 
hirotonisit în ilegalitate“ (p. 261), „Tămâian Coriolan, preot de la Oradea“ 
(p. 263). Ca observaţie se impune precizarea că în 1983 nici George Guţiu, 
nici Emil Riti nu erau încă hirotoniţi episcopi. Cicerone Ioniţoiu i-a întâlnit 
pe aceşti preoţi, dar informaţia despre condiţia lor episcopală a primit-o mai 
târziu, în urma unei propuneri venite din Ţară, în 1981, pentru ca Sf. Scaun 
să aprobe consacrarea unor noi episcopi clandestini. Ioniţoiu ştia de numele 
propuse (unul din referenţii lui fiind mons. Octavian Bârlea) dar nu avea de 
unde să ştie datele hirotonirii lor (el considerase că acestea avuseseră deja 
loc) (21). 

Ioniţoiu a mai intervenit publicistic şi cu volumul „Le Martyre de 
L’Eglise en Roumanie“, Montsurs, Ed. Resiac, 1986, cu un „bogat aparat 
fotografic”. Sunt pomeniţi corifei din toate confesiunile tradiţionale din 
România, care au avut de pătimit în urma urgiei comuniste. Catolicii de 
ambele rituri sunt bine reprezentaţi: I. Hossu (p. 57-65), I. Suciu (p. 68-73), 
Vasile Aftenie (p. 77-82), Ioan Bălan (p. 83-89), Tit Liviu Chinezu (p. 
89-92), Anton Durcovici (p. 93-94), V.T. Frenţiu (p. 95-100), Áron Márton 
(p. l00-l05), Alexandru Rusu (p. 105-110), Iosif Schubert (p. 110-114), 
Ioan Duma (p. 115), Augustin Pacha (p. 116), Ioan Ghertes (p. 116-117), 
Al. Todea (p. 117), I. Ploscaru (p. 117-118), I. Hirţea (p. 118), Ioan 
Scheffler (p. 119), Ioan Dragomir (p. 123), Zenovie Pâclişanu (p. 124-128). 

Sergiu Hossu, tribun al Bisericilor prigonite din spatele Cortinei de 
Fier şi a Celei de Bambus (22) a intervenit cu un volum valoros referitor la 
lupta Bisericilor din România în clandestinitate: este vorba de „Le Calvaire 
de la Roumanie Chretienne“ Paris, Ed. France Empire, 1987 (traducerea 
românească: „Calvarul României Creştine“, Deva, Ed. Convorbiri Literare 
ABC, 1992). Sunt pomeniţi episcopii clandestini ştiuţi (Dragomir, Todea, 
Ploscaru, Hirţea, Chertes, Chinezu) (p. 3l-32), date despre activitatea lor, 
precum şi relatări asupra activităţilor romano-catolice (p. 25-94, Ed. fr.). 

Alexandru Raţiu, secondat de pr. William Virtue, va publica în 
S.U.A. „The Stolen Church. Martyrdom in Communist Romania“, 
Huntington (Indiana), Our Sunday Visitor Pub., 1979 (ediţia românească 
„Biserica furată. Martiriu în România comunistă“, Cluj-Napoca, Ed. 
Argus, 1990), volum memorialistic ce reiterează experienţial – anamnestic 
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multe date din „Persecuţia Bisericii Unite...“, fără a avea însă acribia 
istorică a studiului respectiv. 

Revista „Perspective“, apărută la München, sub redacţia mons. 
Octavian Bârlea (n. 1913, Mogoş/Alba-†2005, München), apărută între 
1978-2000, a continuat să fie un stindard al B.R.U. din exil, succedând 
revistei Buna-Vestire. 

Mons. Octavian Bârlea a monitorizat atent toate tentativele de a 
abate B.R.U de la albia ei iniţială, reuşind să demaşte tentativele Securităţii 
sau a Departamentului Cultelor de a crea o biserică romano-catolică de 
expresie română în Transilvania, în dauna celei greco-catolice sau a celei 
latine de expresie maghiară. 

În numărul 1982, an 4, nr. 3-4 (15-16) Bârlea publica un studiu 
dens „Între Roma şi Bucureşti – Unirea Românilor“ (p. l-88) consacrat 
hirotonirii episcopale a mons. Traian Crişan (Roma, 6.0l. 1982), ca urmare 
a promovării acestuia la rangul de secretar al Congregaţiei pentru 
Canonizări şi a reacţiilor disproporţionate la acest eveniment din partea 
B.O.R. (23) La p. 89, într-un apendice dedicat stărilor de atunci a Bisericii 
Unite, se arăta că nunţiul apostolic înainte de a părăsi România în 1950, a 
hirotonit 5 episcopi clandestini. „Până acum au murit episcopii diecezani şi 
episcopul clandestin Iuliu Hirţea”. 

În nr. 1985, an 6 (7), nr. 3 (27), sub titlul „Episcop Romano-Catolic 
de Bucureşti“ (p. 5) este analizată consacrarea episcopală din 8.12. 1984 a 
administratorului apostolic de Bucureşti., mons. Ioan Robu (numit în data 
de 30.10.1983, după moartea mons. Francisc Augustin), care a primit titlul 
de Celle di Proconsulare. Episcopul Robu a fost numit pentru 
romano-catolici, nu pentru greco-catolici. 

În nr. 1985, an 7, nr. 30, Bârlea are un articol evocator „Moartea 
Episcopului român unit din Maramureş, Ioan Dragomir“ (p. 14-18). 
Dragomir a decedat în 25.04.1985, iar decesul său a fost anunţat Sf. Scaun 
de către P.S. Octavian Cristian, vicar general al Maramureşului. Papa a 
răspuns prin cardinalul A. Casaroli, printr-o telegramă de condoleanţe 
trimisă mons. Ioan Robu, din raţiuni diplomatice. Ioan Dragomir a fost un 
opozant hotărât al liniei de romano-catolicizare a B.R.U., hirotonind alţi trei 
episcopi, pentru Bucureşti, Maramureş şi Cluj (p. 16). 

În nr. 1986, an 9, nr. 33 „Cuvânt la înmormântarea Episcopului 
Ioan Dragomir” (p. 6-10) sunt reproduse predica funebră ţinută de unul din 
episcopii clandestini (Al. Todea) precum şi testamentul lui Dragomir. 
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Astfel, cel puţin în Exilul românesc, activitatea episcopilor clandestini a 
fost cunoscută şi apreciată. 

Care a fost situaţia în Ţară?  
Literatura „de sertar“ şi samizdatul religios sau cel memorialistic au 

consemnat existenţa şi activitatea ordinarilor clandestini (24). Un roman-
pamflet al scriitorului Ivan Deneş – „Păpuşarul“, Bucureşti, Ed. pentru 
Literatură, 1968, are intercalat un episod legat de sora Ionela şi activitatea 
greco-catolică clandestină (p. 85-91). Se precizează că arhiepiscopul de 
Savannah a instrumentat acest caz, a sfinţit episcopi clandestini, iar unul 
din adepţii necondiţionaţi ai călugăriţei era un tânăr şi arătos protopop 
(Todea, dar nu i se dă numele – n.n.), totul plutind într-o atmosferă 
subversivă, antistatală. 

În acelaşi ton ironic au fost redactate memoriile fruntaşului 
comunist Bellu Zilber, sub titlul „Monarhia de drept dialectic“, apărute 
postum (autorul lor a decedat în 1978) sub pseudonim: Andrei Şerbulescu 
„Monarhia de drept dialectic“, Ed. I, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1991. 
Despre detenţia episcopilor greco-catolci, despre apropierea spirituală 
existentă între episcopul Todea şi sora Ionela (p. 115-116) Zilber are o 
ironie abia disimulată. 

Să fi constituit tonul pamfletar al celor doi colegi ideatici o 
încercare folosită de autorităţi pentru a lovi în rezistenţa spirituală a unei 
comunităţi religioase lipsite de posibilitatea de a se apăra cu aceleaşi 
mijloace? Posibil. 

Samizdatul religios oferă date mult mai importante, mai ales dacă la 
editarea ulterioară a textului nu se aduc modificări. Unul din autorii unei 
producţii impresionante de „literatura de sertar“, pe care a reuşit după 1989 
să o editeze în cea mai mare parte, a fost arhiepiscopul emerit ad personam 
de Lugoj, Î.P.S. Ioan Ploscaru, protagonist de altfel ale evenimentelor pe 
care le descrie (25). Memoriile sale, „Lanţuri şi teroare“ (vezi nota 13), 
deşi editate 1993, au fost finalizate în 30.11.1985. 

Ploscaru nu cunoaşte existenţa ternarelor diecezane. Înţelege însă 
corect conceptul stării de necesitate, descrie reorganizarea Bisericii Unite în 
clandestinitate, aduce date extrem de preţioase asupra unor conducători 
diecezani clandestini. Aflăm că în arhidieceza Blajului primul ordinar 
substitut a fost preotul profesor pictor Iuliu Moga, urmat de can. Gh. 
Dănilă, fost vicar general (p. 94). Ioan Dragomir avea acceptul lui 
Alexandru Rusu pentru a fi consacrat (a fost în data de 6.03.1949), primind 
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spre guvernare nu numai dieceza Maramureşului, ci şi Vicariatul de 
Bucureşti (p. 102). Se explică de ce pr.can. Nicolae Pura propus 
episcopabil, nu a mai fost consacrat (p. l00-101). Ploscaru şi-a numit 
succesori la Lugoj pe pr. Ioan Bele şi Vasile Tiut (m.1983), dar aceştia nu 
au apucat să intre în atribuţii, fiind arestaţi cu toţii (25.08.1949) (p. 107, 
129). Pr. Vasile Borda (1900-1978), numit vicar general de Ploscaru, 
arestat şi el, va fi eliberat în august 1955, fiind reconfirmat în funcţia de 
vicar de episcopul Ioan Bălan, până la eliberarea lui Ploscaru şi a pr. Ioan 
Bele, Dumitru Sălăgean, Vasile Tiut, survenită în 27.09.1955. (p. 285, 
288). Aflăm că în perioada 1955-1957 cel care reprezenta interesele 
nunţiaturii din România era preotul François (van der Jonckheyd), expulzat 
ulterior (p351). Ploscaru este rearestat în septembrie 1956, urmat de 
rearestarea lui Vasile Borda şi Ioan Bele (p. 328, 338, 384). 

Ioan Ploscaru a mai redactat un text samizdat, editat ulterior: 
„Scurtă istorie a Bisericii Române“ (redactat în mai 1986), ed. IV, 
Timişoara, Ed. Helicon, 1997. 

Ploscaru confirmă cele publicate de Alexandru Raţiu, prin care la 
Căldăruşani au fost consacraţi în 1949 Ioan Chertes şi Tit Liviu Chinezu, 
aprobarea fiind adusă în mod conspirativ de ieromonahul Daniil 
Ciubotariu. Au fost consacraţi Ioan Ploscaru pentru Lugoj, I. Dragomir, 
Iuliu Hirţea şi Alexandru Todea. (p. 106-107). Textul redactat de Ioan 
Ploscaru „Cum s-a ajuns la schisma actuală“ (14.06.1987, 5 p. dactilo.) 
(26) ilustrează punctul acestuia de vedere referitor la consacrările 
episcopale făcute de Ioan Dragomir, precum şi transmiterea proiedriei, 
adică a poziţiei de întâistătător al episcopilor uniţi aflaţi în clandestinitate. 
După moartea lui Iuliu Hossu, ultimul episcop rezidenţial activ 
(28.05.1970), proiedria ar fi urmat în mod obligatoriu lui Ioan Ploscaru, 
acesta fiind primul episcop consacrat clandestin şi deci având vechimea cea 
mai mare în ordin episcopal. El nedorind să fie întâistătător (sau senior al 
corului episcopal), poziţia aceasta a trecut asupra episcopului Ioan Dra-
gomir, consacrat al doilea. Abia după moartea lui Dragomir Ploscaru îşi va 
redobândi proiedria, pe care o va ceda lui Alexandru Todea în 30.04.1985 
la Ariniş, cu ocazia înmormântării fostului proiedru. 

Nu se poate vorbi de samizdatul religios greco-catolic în România 
fără a se aminti activitatea pr.dr. Silvestru Augustin Prunduş, OSBM (1915, 
Căşei, jud. Cluj-†2004, Cluj-Napoca) (28). Acesta a iniţiat, a coordonat şi a 
participat la realizarea unui volum omagial dedicat cardinalului Iuliu 
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Hossu, volum apărut iniţial samizdat în 1986-1987, şi tipărit în 1995: 
Prunduş, Silvestru Augustin, Plăianu Clemente, Nicula Alexandru, Bota 
Ioan M., Costan Ioan – „Cardinalul Iuliu Hossu“, Cluj-Napoca, Ed. 
Unitas, 1995. Volumul nu aminteşte de ternarele diecezane, accentuând 
însă rolul episcopilor clandestini. Se afirmă că la Căldăruşani au fost 
consacraţi episcopii: Tit Liviu Chinezu, în 3.12.1949, pentru Vicariatul 
vechiului Regat şi Ioan Chertes, consacrat în noaptea de 24-25.12.1949 
pentru Cluj – Gherla, episcop consacrator principal fiind Valeriu Traian 
Frenţiu. (p. 220) Sunt amintiţi protopopul Reghinului Hirotonit pentru 
arhidieceza Blajului, Iuliu Hirţea pentru Oradea, Ioan Dragomir protopop 
de Satu-Mare pentru Maramureş, şi I. Ploscaru pentru Lugoj. (p. 221). Se 
face referire şi la consacrarea clandestină a lui Iosif Schubert (în 
30.06.1950) de către arhiepiscopul O’Hara, la Bucureşti. (p. 255). Se 
tratează şi problema proiedriei episcopilor supravieţuitori din garda I, rolul 
principal revenindu-i lui Valeriu Traian Frenţiu (ca cel mai vechi hirotonit), 
urmat la moartea sa de Iuliu Hossu. Iuliu Hossu nu a acceptat ca episcopii 
din garda a II-a să reprezinte interesele Bisericii prigonite cât timp trăia el, 
tocmai în calitatea sa de senior episcopal (p. 241, 262-263). Lucrurile în 
acest punct sunt nuanţabile: Alexandru Rusu a acţionat ca mitropolit, fiind 
recunoscut ca atare şi de confraţii săi întru episcopat. Iuliu Hossu, după 
decesul mitropolitului Alexandru Rusu (9.05.1963, Gherla) a rămas 
singurul episcop rezidenţial (diecezan), şi deci apt să reprezinte oficial 
interesele Bisericii Sale. (29). După decembrie 1989 literatura istorică 
referitoare la B.R.U. a debordat, studii valoroase asociate unor materiale 
documentare inedite apărând cu regularitate. (30) 

Pionieratul unor studii istorice publicate în Ţară referitoare la 
perioada de prigoană le revine tot preoţilor Silvestru Augustin Prunduş şi 
Clemente Plăianu. 

Volumul dedicat cardinalului Alexandru Todea: Prunduş, Silvestru 
Augustin, Plăianu, Clemente – „Cardinalul Alexandru Todea“, Cluj-Na-
poca, s.ed (ed. Unitas), 1992, ne dă elemente importante pentru stabilirea 
cronologiei ordinarilor clandestini. După referirea deja obişnuită la epis-
copii clandestini (numiţi auxiliari) (Ploscaru/Lugoj, Dragomir/Maramureş, 
Chertes/Cluj, Hirţea/ Oradea, Chinezu/Vic. Bucureşti, Todea/arhidieceză) 
(p. 27) se afirma că Todea ar fi cerut şi obţinut în prealabil acordul P.S. 
Ioan Suciu pentru a accede la episcopat (p. 27). O primă afirmaţie ne-
plauzibilă: candidatura lui Todea se vehicula doar în anul 1950 (când Ioan 
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Suciu era deja deţinut la M.A.I. şi ulterior transferat la Sighet în 
16.09.1950) – nu se explică cum s-a putut lua legătura cu cei de la Interne. 
Se menţionează corect faptul că Todea a fost consacrat episcop de P.S. 
Iosif Schubert, la Bucureşti, în baptisteriul Catedralei, în 19.11.1950 (p. 
28). 

Ni se precizează că după decesul P.S. Iuliu Hirţea, la Oradea a 
devenit ordinarius can. Coriolan Tămâian; Ioan Dragomir înaintea morţii a 
consacrat în secret, necanonic, fără ştirea celorlalţi ordinari, 3 episcopi 
necanonici. După ieşirea din închisoare, episcopul Ioan Chertes fiind, 
bolnav, a renunţat la jurisdicţie. Puterea ordinarială a fost deţinută între 
1948/9.02.1981 de canonicul Nicolae Pura, urmat de S.A. Prunduş în 
calitate de vicar general Ordinarius. În 30.04.1985 s-a luat decizia ca 
Alexandru Todea, administratorul apostolic arhidiecezan să conducă 
destinele B.R.U iar în 14.03.1986, la Cluj, Todea a primit sarcina de 
mitropolit (p. 37). 

Ulterior Todea l-a instalat ordinarius de Maramureş pe pr. Lucian 
Mureşan, iar în 11.07.1987 Silvestru Augustin Prunduş a renunţat la 
puterea ordinarială în favoarea lui Alexandru Todea, acesta numind la Cluj 
ca şi vicar general episcopal pe pr. Tertulian Langa (p. 38). 

În data de 22.12.1989 diecezele unite erau conduse de: Alexandru 
Todea, episcop titular de Cesaropolis, administrator apostolic al arhidie-
cezei, al vicariatului de Bucureşti şi a diecezei de Cluj – Gherla, din 14.03. 
1986 mitropolit al B.R.U.; la Cluj, de vicarul general Tertulian Langa; la 
Lugoj, de episcopul Ioan Ploscaru, titular de Trapezopolis, episcopul Ioan 
Chertes, titular de Cantano neavând jurisdicţie; la Oradea de pr. Vasile 
Hossu, ordinarius din 1989, după moartea lui Tămâian (acesta a suferit în 
1989 un accident vascular cerebral; a decedat în 02.05.1990 – n.n.); la 
Baia-Mare ordinarius era Lucian Mureşan (p. 45). 

În urma vizitelor oficiale făcute în România de Francesco Cola-
suonno, Guido del Mestri si John Bukovsky (ian.-mart. 1990), Sf. Scaun a 
restaurat ierarhia catolică din România, iar în 12.03.1990 Alexandru Todea 
a fost numit mitropolit, fiind dezlegat de titlul de Cesaropolis (p. 48-50). 
(31) 

În linii mari datele furnizate de această lucrare se vor implanta 
temeinic în istoriografia post-decembristă referitoare la problematica 
Bisericii Unite. De remarcat inexistenţa referinţelor la aşa-zisele ternare 
diecezane. 
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O nouă lucrare scrisă de cei doi autori: Prunduş, Silvestru Augustin 
Plăianu, Clemente – „Biserica Română Unită ieri, şi azi – istorie şi 
adevăr“, Cluj-Napoca, Ed. Unitas, 1994, aduce o precizare utilă: după ce 
se referea la consacrările clandestine ale episcopilor auxiliari (p. 40-41), se 
face următoarea menţiune: „În absenta episcopilor titulari (corect rezideţiali 
– n.n.) şi auxiliari din eparhii, acestea au fost guvernate de ordinari, o 
locotenentă episcopală formată din preoţi bine aleşi, bine pregătiţi, 
prevăzuţi cu puterea ordinară de jurisdicţie, de unde numirea de ordinari 
(ordinarius)“ (p. 41). Lucrarea menţionează şi alegerea din 14.03.1986 a lui 
Todea ca mitropolit (p. 42). 

În textul citat mai sus era utilă precizarea: aceşti ordinari se numeau 
substituţi, în cazul în care episcopii diecezani trăiau, dar erau împiedicaţi să 
aibă contacte cu diecezele lor. De remarcat şi în aceasta lucrare absenţa 
ternarelor. Preoţii Silvestru Augustin Prunduş şi Clemente Plăianu vor 
publica alte trei lucrări fundamentale, datorită informaţiilor inedite: 
„Catolicism şi Ortodoxie românească: Scurt istoric al Bisericii Române 
Unite“, Cluj- Napoca, Ed. Viaţa Creştină, 1994; „Canonicul Nicolae 
Pura“, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creştină, 1996; „Cei 12 Episcopi Martiri ai 
Bisericii Române Unite cu Roma“, Cluj-Napoca, Ed. Viata Creştină, 1998. 

Conceptul (şi definiţia) ternarelor este introdus în vol. „Catolicism 
şi Ortodoxie... “, p. 158-159 (vezi nota 10 – n.n.). Se menţionează structura: 
vicar general episcopal, provicar general I, provicar general II, cu 
precizarea că jurisdicţia trecea la următoarea persoană din ternar, în caz că 
deţinătorul puterii ordinariale era arestat sau împiedicat. Nu se face referire 
la decretul „De nominatione...”. Starea de necesitate nu este analizată: ea 
impune un caracter de eficienţă operativă funcţiilor eclesiastice, nu de 
îngreunare birocratică a structurilor diecezane, funcţiile de provicari nefiind 
întotdeauna folosite nici în diecezele cu stare canonică normală. Vicarul 
general nu poate fi ordinar, rostul lui fiind de a seconda administrativ pe 
conducătorul diecezan. Mai mult, se face precizarea „când chiriarhul... ar 
lipsi mult timp din dieceză”; decretul „De nominatione...“ afirma altceva: 
când chiriarhul este împiedicat să comunice liber, prin mesaje („per 
litteras”) cu diecezanii săi. Ori între 1955-1956 acest lucru a fost posibil, iar 
Iuliu Hossu şi-a exercitat plenar acest drept, desigur cu prudenţa de rigoare 
până în ceasul morţii. Episcopul romano-catolic Áron Márton, deşi la arest 
domiciliar între 1956-1967 şi-a exercitat acest drept, fără a cunoaşte 
existenta ternarelor. 

 30

Corect ar fi fost ca deţinătorii puterii ordinariale să fie numiţi 
ordinari sau ordinari substituţi (în cazul în care ordinarii legitimi trăiau dar 
erau împiedicaţi să-şi exercite puterea prin arest, întemniţare, exil riguros), 
iar „provicarii generali episcopali“ să fie denumiţi ordinari substituţi 
prezumptivi, sau succesori. 

Un lucru fundamental neînţeles de istoriografii B.R.U. este acela că 
legea canonică are precedenţă asupra legii civile, iar măsurile 
anti-religioase, cu tot caracterul lor legal civil, nu au efecte asupra legii 
canonice (un caz banal la îndemâna tuturor este dreptul matrimonial). 
Astfel depoziţia, destituirea sau pensionarea abuzivă a clericilor catolici nu 
a fost recunoscută ca atare niciodată de Sf. Scaun, aceştia fiind consideraţi 
totdeauna titulari legitimi ai poziţiilor lor. Doar demisiile acceptate de Sf. 
Scaun, sau pedepsele impuse de acesta (cenzuri, suspendări, excomunicări, 
interdict) aveau valoare canonică. 

 
Dieceza de Cluj – Gherla 

Cu îngăduinţă s-ar putea vorbi de un ternar diecezan, în cazul în 
care am avea un ordinariu împiedecat, un ordinariu substitut, şi un vicar 
general diecezan. Sporirea numărului nucleului conducător cu unul sau doi 
provicari ar duce la un „cvartet“ sau „cvintet“. Se nasc astfel anumite 
întrebări legitime: când a apărut ideea ternarelor? De ce ea s-a făcut publică 
în 1994? Ce s-a urmărit cu folosirea acestui concept? Documentar 
răspunsul la prima întrebare poate fi datat în 1981. Astfel prin două scrisori 
adresate de pr.dr. Silvestru Augustin Prunduş, una Papei (21.06.1981) şi 
una P.S. Ioan Chertes (24.05.1981) (32), acesta foloseşte termenii 
„collegio“ (pentru documentul adresat Papei) şi „triumvirat“ (în 
documentul pentru Chertes). 

Schemele succesorale propuse sunt: 
după scrisoarea   după scrisoarea 
adresată Papei  către Chertes 

Hossu stabileşte în 1948, un colegiu de Hossu avea (nu „stabilea“) pe 
trei, să conducă dieceza, dacă el va fi arestat:     
George Vidican, vicar general   G. Vidican, vicar general  
Ioan Chertes, provic.gen. I    I. Chertes, provicar I  
Nicolae Pura, provic. gen. II  N. Pura, provicar II 
 
28.10.1948 arestaţi Hossu şi Chertes  în oct.1948 arestaţi Hossu şi Chertes 
la cererea Nunţiaturii, Vidican   ordinariu: G. Vidican 
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(pensionat) transmite puterea lui  la cererea Nunţiaturii, Vidican 
     o predă triumviratului: 
Nicolae Pura     Nicolae Pura  
Vasile Ilea     Vasile Ilea 
Silvestru A. Prunduş   Silvestru A. Prunduş 
 
Pe 18.09.1955 Hossu (eliberat între timp)  În 1949 N. Pura este ascuns, 
scrie lui Prunduş: „În ceea ce priveşte pute- Vasile Ilea fuge la Roma 
rea ordinarială nu pot face nici o schimbare  în octombrie 1949 Prunduş cooptează 
înainte de a vă vedea, pentru a lua o decizie  în triumvirat pe Vasile Aştilean 
în deplinătate de cauză. În acest caz nu am  
dat până acum nici o decizie şi nici o sarcină,  în 3.03.1950 Prunduş e arestat 
nimănui“     Aştilean arestat şi el 
 
august 1956:  rearestat Chertes  eliberarea din 1955 
25-01.1959: rearestat Prunduş   scrisoarea lui Hossu: „În chestiunea  
după 1964:     atinsă referitor la puterea ordinară, eu  
Hossu cu D.O.     nu pot face nici o schimbare până nu  
Chertes bolnav    văd, pentru a chibzui pe deplin infor- 
     mat. În privinţa aceasta eu nu am dat 
Hossu reactivează colegiul:    până acum nici o îndrumare nimănui şi 
Nicolae Pura,     nici o însărcinare. Lucraţi înainte cum  
Cosma Avram,    se poate, ca şi mai înainte, pe urmă voi  
 Silvestru A. Prunduş.   voi vedea ce este de făcut” 
 
28.05.1970 moare Hossu    august 1956 Chertes arestat 
17.11.1976 moare Avram   25.01.1959 Prunduş rearestat 
 
rămân:     după 1964: Pura vizitează pe Hossu 
Nicolae Pura (demisionează la 9.02.1981)  şi stabilesc noua structură: Nic. Pura, 
Silvestru Aug. Prunduş.   Cosma Avram, S. Prunduş. 
---------------------------------------------------- 
Concluzia scrisorii: Prunduş cere Papei  28.05.1970 moare Hossu 
să-l absolve de sarcina ordinarială şi să nu- capitlu la G. Vidican cu Pura şi cu 
mească un episcop la Cluj.   Cosma Avram 
 
 
 

 17.11.1976 moare Avram  
Pura are jurisdicţia contestată  
Chertes declară că nu are jurisdicţie  
9.02.1981 Pura demisionează  
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Prunduş contestat; Todea, Plocaru 
declară că nu se amestecă în treburile 
diecezei de Cluj. Opinia lui Todea:  
Chertes are jurisdicţie. 

     ------------------------------------------------ 
     Scrisoarea cere confirmarea liniei suc- 

cesorale a can. Nicolae Pura, şi a liniei  
pastorale adoptată de Prunduş. 

 
Or, problema spinoasă a clandestinităţii era şi introducerea curen-

tului romano-catolicizant, al cărui exponent Pr. Prunduş se făcuse în acel 
moment. Practic cele două scrisori sunt autojustificative, cerându-se prin 
răspuns o confirmare, fie ea şi indirectă, a liniei adoptate. Ideea unui 
colegiu, sau a unui „triumvirat“ presupune o exercitare în comun a puterii, 
nu una succesivă, după cum ar fi fost normal. A se observa recunoaşterea 
deplină a autorităţii lui Hossu şi pe când acesta se afla la Curtea de Argeş. 

Prezenţa lui Vidican în capitlu în 1970 dovedeşte că acesta a rămas 
activ, ca vicar general şi canonic. 

Schema structurii succesiunii ordinariale în dieceza de Cluj – 
Gherla, după: 
 

„Catolicism şi Ortodoxie...“ (1994)  „Canonicul Nicolae Pura“ (1996) 
Iuliu Hossu;     În toamna lui 1948 prepozit  
Nicolae Pura, vicar general şi   şi vicar general: Gh. Vidican 
ordinarius din decembrie 1948   provicar I: I. Chertes 
până în 9.02.1981, când demisionează.  provicar II: N. Pura 
Se constituie ternarul format din: 
Prunduş S.A., fost provicar I  din 28.10.1948:   
Eugen Popa, provicar gen. I   Gh. Vidican – pensionar 
Tertulian Langa, provicar gen. II   N. Pura – vicar gen.ep. 
care-şi menţine delegaţia din   S.A. Prunduş – provicar I 
28.02.1971 (Langa) în această calitate.  Vasile Ilea – provicar II 
(cf. op.cit., p. 159-160).   N. Pura arestat în 3.05.1953 
În 30.04.1985 Al.Todea primeşte   Prunduş arestat între 
delegaţia să conducă destinele   4.01.1949-5.10.1949 
B.R.U., existând însă opoziţie   Ilea pleacă din Ţară 18.10.1949 
din diasporă (nu s-a respectat re-  (ajunge la Roma) 
gulamentul). În 14.03.1986 Todea  
ales mitropolit (dacă Todea era mitropolit  Prunduş rearestat în 3.05.1953, 
de la bun început,  Dragomir nu ar fi  eliberat în 2.04.1955,  Pura eliberat 
putut consacra alţi 3 episcopi).  în 6.10.1955 
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Din 31.07.1987 Prunduş demisionează   
din funcţia ordinarială în favoarea lui   Prunduş vizită la Hossu, cere dez- 
Alexandru Todea.     legare de funcţie; Hossu răspunde: 
Din 31.07.1987 Alexandru Todea   „nu te-am numit eu; să vină cei pe ca- 
ordinarius diecezan, Tertulian   re i-am numit eu, să chibzuim şi să  
Langa, vicar general.     decidem”.  
cf. pag. 167-168. 
     În 1958 Vasile Aştilean,  

provicar gen II, trece la  Ortodoxie. 
Din 1959 provicarul I Prunduş este  
arestat. 
 
În 1969 Pura la Hossu, cu cererea  
de eliberare din funcţie a lui  
Prunduş. Hossu răspunde: „nu poate  
schimba ordinea lăsată de  
nunţiatură”; în locul lui Vasile Ilea  
este cooptat Cosma Avram. 

 
ternarul nou: N. Pura, ordinarius 

Cosma Avram, provicar I  
Prunduş, provicar II 

Cosma Avram decedează în  
18.11.1976 
N.Pura ordinariu şi vicar general 
S.A. Prunduş provicar I  
Tertulian Langa provicar II 
 
N. Pura renunţă la funcţie 9.02.1981 
Prunduş – ordinarius, vicar general  
Eugen Popa – provicar I  
Tertulian Langa – provicar II  
cf. pag. 33-69. 

 
Textele suferă uşoare modificări: în cel din 1994 nu se precizează 

în ce a constat delegaţia lui Tertulian Langa din 28.02.1971, cu atât mai 
mult cu cât acesta atunci nu era sfinţit preot (?!). Mai probabil este o 
greşeală de tipar, fiind vorba de 1981.  

Refuzul lui Hossu de a-l dezlega pe Prunduş din funcţie în 1955 
este prezentat diferit: în textele timpurii (1981), Hossu doreşte să evalueze 
situaţia, apoi să ia decizii corecte; în textul din 1996: „nu te-am numit eu; 
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să vină cei pe care i-am numit...“ (p. 36) se poate ascunde şi o adâncă 
ironie... (33). 

Refuzul lui Hossu din 1969, de a modifica „structura lăsată de 
Nunţiatură“ (pag.45; textul din 1996) este bizar: Hossu coresponda nu 
numai cu clerici şi credincioşi din dieceză, ci chiar cu străinătatea; mai 
mult, în 1969 era deja cardinal in pectore, deci promovat de Sf. Scaun, 
nicidecum destituit de acesta, astfel încât să aibe puteri mai mici decât cele 
din 1955-1956. 

Corespondenţa păstrată, de la Iuliu Hossu, inclusiv scrisorile 
redactate de acesta în 1970 sunt semnate constant: „Episcop Iuliu de Cluj – 
Gherla“, deci cu asumarea clară a funcţiei de episcop rezidenţial (diecezan). 
Din acelaşi motiv Hossu a refuzat în 1955-1956 pensionarea propusă de 
guvernul român (34). 

Întrucât după 1990 pr.dr. Silvestru Augustin Prunduş a refuzat orice 
promovare eclesiastică diecezană, motivele pentru care în 1994 a publicat o 
versiune reelaborată a istoriei ordinariatelor clandestine (mai ales cele 
referitoare la dieceza de Cluj/Gherla), versiune remodificată în 1996, 
trebuiesc căutate în anumite conjuncturi eclesiastice specifice acelor ani. 

În 17-24.06.1993 a avut loc la Balamand în Liban a VII-a sesiune a 
Comisiei mixte pentru dialog teologic între Biserica Catolică şi Biserica 
Ortodoxă, dedicată realizării unităţii bisericeşti şi totodată recunoaşterii 
faptului că modelul unionist (tridentin) este depăşit în realizarea acestui 
scop. Documentul final recunoştea însă dreptul de existenţă a Bisericilor 
Orientale Unite cu Roma (prima dată din partea ortodoxă) (par.20-21) 
acestea având rolul de a favoriza legăturile între catolici şi ortodocşi, dar în 
acelaşi timp se condamna prozelitismul, sub orice formă, între cele două 
biserici, inclusiv revendicările de natură materială. (par.22) (35) Din partea 
catolicilor români au semnat documentul Î.P.S. dr. Ioan Robu, mitropolit 
latin al Bucureştilor, şi pr.dr. Liviu Pandrea (1915-1999), preot 
greco-catolic. 

Reacţia ierarhiei unite din Ţară a fost furibundă. Conferinţa 
episcopală a Bisericii Române Unite a adresat o scrisoare vehementă Papei 
Ioan Paul II, nr. 405/8.07.1993, semnată de arhiepiscopul George Guţiu, de 
Cluj – Gherla şi administrator apostolic al arhidiecezei de Făgăraş (36), 
redactată stilistic însă de pr. Tertulian Langa, în care documentul final de la 
Balamand era categoric respins, mai mult se declara emfatic: „Biserica 
Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, nu acceptă nimic din textele de la 
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Rhodos, Freising, Ariccia, şi Balamand şi declară nule semnăturile pe 
aceste texte”. Un lucru straniu, întrucât la conferinţa de la Rhodos (1962) şi 
la celelalte reuniuni, cu excepţia Balamandului, nu a participat nici un 
greco-catolic român. Răspunsul Romei nu s-a lăsat aşteptat, episcopii uniţi 
fiind chemaţi la ordine, la Roma de către Sf. Scaun. (37) 

În 1993-1994 trebuia salvată poziţia părintelui Langa, de aceea 
textul menţionează (cel din 1994) „delegaţia din 1971“, precum şi linia 
politicii eclesiastice diecezane inaugurate începând cu anii ’80. 

Un alt motiv din apel îl constituia activitatea episcopului Emil Riti, 
episcop clandestin, care făcea eforturi pentru a-şi „canoniza“ poziţia. În 
1994 P.S. Vasile Hossu dorea să contribuie la ajutarea episcopilor Iustin 
Ştefan Paven şi Emil Riti, pe primul sprijinindu-l în demersurile vizând 
recunoaşterea canonică a Congregaţiei Inimii Neprihănite, iar celui de-al 
doilea oferindu-i postul de vicar general. La începutul lui 1995 se preconiza 
instalarea lui Emil Riti ca episcop pentru românii uniţi din Europa 
Occidentală. (38) 

Administraţia apostolică a P.S. George Guţiu în arhidieceza 
Blajului (începută în 1992, datorită bolii cardinalului Todea) a luat sfârşit în 
4.07.1994, prin numirea de către Papă a mitropolitului B.R.U. în persoana 
episcopului de Maramureş, Lucian Mureşan. Până în acel moment 
episcopul George Guţiu avea şi el şanse pentru a fi titularizat mitropolit, iar 
prin vacantarea diecezei de Cluj – Gherla creşteau şi şansele episcopului 
Emil Riti de a-şi vedea soluţionată problema recunoaşterii beneficiilor sale 
episcopale. 

În 6.01.1997 a fost consacrat la Roma episcopul Florentin 
Crihălmean, episcop titular de Silly (numit în 6.11.1996), coadjutor al 
episcopului Guţiu, moment de seamă în istoria diecezei de Cluj; „vechea 
gardă“ de conducători diecezani simţea nevoia de a-şi sublinia activitatea 
cu această ocazie, pentru a accentua încă odată o anumită linie a politicii 
diecezane. 

Celălalt protagonist al activităţii clandestine greco-catolice, 
episcopul Emil Riti, şi-a prezentat propria opinie asupra succesiunii puterii 
ordinariale. Astfel după P.S.Sa, episcopul Iuliu Hossu şi-a desemnat doi 
eventuali ordinari substituţi succesori pe dr.Ioan Chertes şi pe pr. Nicolae 
Pura. Hossu şi Chertes fiind arestaţi în 28.10.1948, Nicolae Pura a devenit 
ordinariu substitut, vicar general al diecezei continuând a fi George 
Vidican. Pura a fost arestat în 1953, fiind întemniţat până în 1955, 
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eliberandu-se pe când episcopii Rusu, Hossu şi Bălan se aflau la Curtea de 
Argeş. Atunci a fost eliberat şi Ioan Chertes, consacrat episcop clandestin, 
la Căldăruşani, în 1949, ca episcop coadjutor al episcopului Hossu. De la 
Curtea de Argeş Iuliu Hossu a preluat conducerea diecezei, cu G.Vidican 
vicar general, situaţie care a durat până în 1966, când canonicul Vidican 
şi-a prezentat demisia episcopului la Căldăruşani, fiind înlocuit cu can. 
Dr.Cosma Avram. Episcopul Chertes, eliberat în 1964, după o rearestare a 
sa din 1956, fiind bolnav, a renunţat la implicarea sa în afacerile diecezane, 
devenind astfel simplu episcop auxiliar. În 14.09.1969 la Căldăruşani, în 
prezenţa unor martori, cardinalul Iuliu Hossu l-a desemnat pe Emil Riti 
ordinarius diecezan după moartea sa. Decizia i-a fost comunicată şi lui 
Cosma Avram. După moartea cardinalului (28.05.1970) a urmat ordinarius 
substitut canonicul Avram, Emil Riti nedorind ca deocamdată să-şi facă 
publice pretenţiile la jurisdicţie. Vicar diecezan al diecezei a fost can. N. 
Pura până la decesul lui Avaram în noiembrie 1976, pe când Riti se afla 
într-o vizită în străinătate. Canonicul Pura a devenit ordinarius şi l-a 
desemnat ca vicar general pe pr.dr. S.A. Prunduş, Riti i-a dezvăluit calitatea 
sa lui Pura abia în 1978, cu ocazia unei întâlniri pentru a-l convinge pe 
acesta să se alăture celorlalţi semnatari ai memoriului redactat atunci, 
vizând eliberarea B.R.U. Pura a fost delegat de Riti să-şi exercite mai 
departe oficiul de ordinarius, Riti preferând să continue o colaborare activă 
cu Alexandru Todea, colaborare începută în 1971. Singura pretenţie a lui 
Riti a fost ca pe inscripţia tombală a lui Pura, când urma să fie cazul, acesta 
(bolnav cardiac) să-şi precizeze calitatea sa de vicar general diecezan, lucru 
săvârşit de altfel în 1981. Odată ce pr. Prunduş s-a revendicat succesor lui 
Pura, Riti a început să-şi facă cunoscute pretenţiile, fiind sprijinit de 
Alexandru Todea, care de altfel l-a trecut pe lista episcopabililor, în 1981, 
împreună cu pr. Vasile Hossu (Oradea), George Guţiu (Blaj), pr. Dumitru 
Sălăgean (ordinarius pentru Lugoj), Octavian Cristian (Maramureş) şi 
Justin Ştefan Paven (vicariatul Vechiului Regat). Consacrarea episcopală a 
lui Riti a survenit în 18.04.1985 săvârşită la Bucureşti, de către episcopul 
dr. Ioan Dragomir. Din 1981 Riti l-a numit ca vicar al său pe pr. Liviu 
Ceaca. 

În urma conflictelor apărute între Ioan Dragomir şi Alexandru 
Todea, precum şi în urma adoptării de către acesta din urmă a unei linii 
politice eclesiastice conciliante cu Statul, consacrarea lui Riti (ca şi a lui 
Octavian Cristian şi Justin Paven) nu a fost recunoscută, după cum nici el 



 37

(cu ceilalţi doi) nu i-au recunoscut lui Todea tentativele de a-şi asuma 
funcţia mitropolitană de la Blaj, condiţiile alegerii sale fiind iregulare, 
datorită, stării de necesitate. Odată cu numirea lui Guţiu drept episcop de 
Cluj – Gherla (14.03.1990), episcopul Riti şi vicarul său, pr. Liviu Ceaca 
i-au cedat primului jurisdicţia, starea de necesitate luând sfârşit. (40). 

O altă listă se regăseşte în „Şematismul eparhiei de Cluj – Gherla 
Claudiopoli-Armenopoli la 150 de ani de la întemeiere“ (Cluj-Napoca, Ed. 
Viaţa Creştină, 2003). Astfel la pag.22 se precizează: „Nu trebuie să uităm 
că au existat preoţi înţelepţi care, fără a avea toiag şi tron arhieresc, au fost 
rânduiţi să conducă turma cuvântătoare a Eparhiei de Cluj – Gherla în 
perioada întunecata a prigoanei comuniste: Canonicul Nicolae Pura 
(1948-1981) de pie memorie, Ieromonah Silvestru, OSBM – Augustin 
Prunduş (1981-1987), Pr.Prof.Dr. Eugen Popa (1981-1987), Pr.Prof. Tertu-
lian Langa (1981-1987)”. Urmărind galeria fotografică a episcopilor die-
cezani (succesivă p. 22), după fotografia lui Iuliu Hossu (1917-1970) o 
găsim pe cea a episcopului Chertes, cu legenda: „Ioan Chertes 1949-1990 
până în 1970 ca auxiliar”. 

Dacă opiniile preoţilor Prunduş, Plăianu sau a episcopului Emil Riti 
au un caracter particular, Şematismul diecezan ilustrează poziţia oficială a 
diecezei. După fotografia episcopului Chertes urmează cea a episcopului 
George Guţiu, administraţia apostolică a lui Alexandru Todea (1987-1990) 
fiind ignorată, după cum ignorat este conceptul ternarului diecezan (cel 
mult în perioada 1981-1987). 

Sintetizând cele două poziţii avem: 
Riti      Şematismul 2003 

episcop rezidenţial Iuliu Hossu  episcop diecezan Iuliu Hossu  
( 1917-1970)  

împiedicat între 28.10.1948 – ian.1955  episcop auxiliar: Dr. Ioan Chertes 
(1949-1970)  

ordinariu substitut I dr. Ioan Chertes,  episcop diecezan: dr. Ioan Chertes 
 consacrat episcop în 1949,   (1970-1990) 
coadjutor, împiedecat între   episcop diecezan din 1990:  
28.l0.1948-30.07.1955    George Guţiu 
rearestat în 15.08.1956, condamnat  
şi deţinut până în 30.07.1964   conducători diecezani: 
     can. Nicolae Pura (1948-1981) 
ordinariu substitut II, devenit   pr. S.A.Prunduş (1981-1987) 
efectiv ordinariu substitut,   pr. Eugen Popa (1981-1987)   
can. Nicolae Pura    pr. Tertulian Langa (1981-1987)  
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28.10.1948-1953 (arestat,     
întemniţat, eliberat în 6.10.1955)     
 
între 1953-1955, ianuarie  
ordinarius substitut este    1987-1990:? 
can. George Vidican.  

Episcopul Emil Riti nu contestă  
Cronologia succesiunii 

Din 1955, ianuarie ordinariu diecezan,  Prunduş/Langa şi  Todea/Langa  
episcopul rezidenţial Iuliu Hossu,  (în 1981, respectiv 1987), contestă  
până la deces (28.05.1970)   abuzul canonic al acestei succesiuni. 
vicar general: can. George Vidican,   Administraţia apostolică a lui 
până în 1966.     Alexandru Todea la Cluj este ignorată 
din 1966 -1970 vicar general can.   oficial în 2003. 
dr. Cosma Avram     
din 14.09.1969 Emil Riti desemnat  
viitor ordinariu  diecezan. 
ordinariu diecezan: can. dr. Cosma Avram  
(28.05.1970-17.11.1976) 
vicar gen.: can. Nicolae Pura 
ordinariu diecezan: can. Nicolae Pura 
 (17.11.1976- martie 1978; 
Riti îşi face cunoscută calitatea; 
îl numeşte pe Pura vicar al său) 
oficial până la moarte 10.08.1981. 
 
vicar general al lui Pura:    
dr. S.A. Prunduş.     
Riti Emil: ordinariu diecezan  
(10.08.1981-14.03.1990)   
vicar general: Pr. Liviu Ceaca.    
din 18.04.1985 Riti este consacrat    
episcop. 
Din 14.03.1990      
ordinariu: George Guţiu     
vicar gen.: Tertulian Langa.    
I.Chertes din 1964 redevenit  
auxiliar. (41). 

 
Încercând o sinteză a cronologiei ordinarilor diecezani în cazul 

episcopiei de Cluj – Gherla, ţinând seama de datele istorice oferite de 
materialele analizate de mai sus, şi de interpretarea lor canonică, în con-
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formitate cu principiul stării de necesitate şi cu decretul De nominatione 
substitutorum (29.06.1948), se propune următoarea cronologie: 

 
Episcop rezidenţial (diecezan): Iuliu Hossu 1917- 28.05.1970 – (ordinarius) 
Împiedicat între 28.10.1948-ianuarie 1955. Domiciliul obligatoriu (Curtea de Argeş, 
Căldăruşani 1955-1967) nu îl împiedică să ţină contact strâns cu dieceza sa.  
Acesta numeşte un: 
 ordinariu substitut I: can. dr. Ioan Chertes, împiedicat între 1948.28.10, şi 6.l0.1955,  
consacrat episcop titular de Cantano, coadjutor,  în 24/25.12.1949, la Căldăruşani, 
deţinut între 1956-1964 (împiedicat); după 1964 renunţă la funcţia canonică. 
ordinariu substitut II: can. Nicolae Pura 
vicar gen. diecezan: can. Gh. Vidican (decedează la Cluj, în 6.08.1971) 
ordinariu substitut: can. Nicolae Pura, 28.10.1948-3.05.1953, când este arestat şi 
deţinut până în 6.10.1955 (deci împiedicat). 
Pura numeşte alţi doi ordinari substituţi prezumptivi: 
– I; pr. Silvestru Augustin Prunduş (împiedicat între 4.01.1949-5.10.1949, deţinut 
5.03.1950-aprilie 1955, deţinut 3.05.1953- 28.09.1954, deţinut 25.01.1959-28.07.1964) 
– II; pr. Vasile Ilea (pleacă din România în 18.01.1949) fiind înlocuit cu pr.dr. Vasile 
Aştilean; acesta în primăvara lui 1950 are o  tentativă de a fugi din Ţară în Iugoslavia; 
ulterior se va ascunde la Sibiu, arestat între 1953-1954, apoi retras în Moldova.  (deci 
împiedicat şi apoi retras din activitate; din octombrie 1958 în Biserica Ortodoxă).  
ordinariu substitut între 3.05.1953- ian.1955, can. Gheorghe Vidican.  
ordinariu: episcop Iuliu Hossu (ian.1955-28.05.1970) 
vicar general: can. Gheorghe Vidican până în 1969, primăvara  
vicar general: can. Cosma Avram din primăvara 1969-28.05.1970 
ordinariu diecezan; can. Cosma Avram (28.05.1970-17.11.1976) 
Emil Riti (numit de Hossu în 14.09.1969); ordinariu după 28.05.1970 ţine secret faptul; 
lucrează cu Cosma Avram). 
vicar general: can. Nicolae Pura (ordinariu substitut I); acesta îl va desemna ca succesor  
(ordinariu substitut II) pe pr. Prunduş 
 
ordinariu diecezan: can. Nicolae Pura din 17.11.1976 -10.08.1981. Pura reconstituie 
capitlul diecezan: Nic. Pura, Silvestru A. Prunduş, Tertulian Langa, Gheorghe Neamţu, 
Nicolae Plăianu, Romulus Gorcea 
vicar general cu drept de succesiune (ordinar substitut I): pr.dr. Silvestru Augustin 
Prunduş 
ordinar substitut II: Tertulian Langa 
din martie 1978 Riti pretinde  jurisdicţia  din 9.02.1981 
ordinarială; Nicolae Pura   ordinariu diecezan:  
este vicar general diecezan.   asumat de S.A. Prunduş 
     ordinariu substitut I: Tertulian Langa 

ordinariu substitut II: pr. Eugen Popa. 
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 din 10.10.1981  
ordinariu diecezan: 
Emil Riti (episcop din 18.04.1985)  Prunduş demisionează 
vicar general: pr. Liviu Ceaca  în 24.04.1987 (42),  transferând puterea 
(10. 10. 1981-14.03. 1990)   capitlului diecezan. 
 Acesta numeşte un ternar format din:  

pr. Tertulian Langa  
pr. Gheorghe Neamţu  
pr. Sabin Dăncuş 
Aceştia, în 31.07.1987 cedează  puterea 
ordinarială lui Alexandru Todea, ep. 
titular de Cesaropolis, adminsitrator  
apostolic al  arhidiecezei de Alba-Iulia  
şi Făgăraş,  administrator apostolic al 
diecezei de Cluj – Gherla. 
vicar general: Tertulian Langa, din 
31.07.1987-13.03.1990  

Din 13.03.1990, numit de Sf. Scaun  
episcop de Cluj – Gherla: George Guţiu  
vicar general: Tertulian Langa. 
Ia sfârşit starea de necesitate canonică. 

 
În 24.04.1987 capitlul diecezan a propus trei episcobabili: pr. S.A. 

Prunduş, pr.dr. Liviu Pandrea şi pr. Sabin Dăncuş. Candidatul favorit era 
pr.dr. Liviu Pandrea, acesta refuzând orice promovare. (43). Episcopul Ioan 
Chertes după 1964 nu şi-a exercitat jurisdicţia, invocând cauze de boală 
(imediat după 1964), din care totuşi s-a ameliorat, fiind şi impiedicat de 
rudele acestuia. Momentul trecerii puterii diecezane da la pr. Prunduş la 
Capitlu are câteva iregularităţi majore: nu a fost consultat pr.dr. Eugen 
Popa, care avea precedenţa succesorală, fiind ordinariu substitut 
prezumptiv II; Actul canonic din 31.07.1987 prin care se anunţa noua 
conducere este semnat doar de Tertulian Langa, fără contrasemnarea 
ternarului (sau a celor doi componenţi: Neamţu, Dăncuş), şi fără 
contrasemnarea vicarului diecezan de drept, devenit ordinariu substitut I, 
pr. Eugen Popa. Are astfel toate aparenţele unui „coup d’etat“, semnătura 
consultativă a auxiliarului episcop Chertes lipsind şi ea. Una din erorile 
majore făcute de pr. Prunduş, în administraţia diecezană, a fost semnarea 
diferitelor circulări sau pastorale cu titlul „Ordinarius, Vicar general 
diecezan”. Ezitarea de a opta pentru un post canonic clar, ordinariu sau 
vicar, a contribuit la subminarea autorităţii sale. În caz că ar fi acceptat 
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poziţia de vicar, ar fi fost necesară o subordonare faţă de episcopul Chertes, 
sau ca alternativă ordinariului paralel Emil Riti. (43) 

 
Dieceza Lugojului 

 Dieceza Lugojului are o istorie ceva mai simplă în clandestinitate.  
Episcopul rezidenţial, dr. Ioan Bălan, a fost arestat în 28.10.1948.  
Vicarul general era Ioan Ploscaru, consacrat episcop titular de Trapezopolis în 
30.11.1948. 
ordinariu diecezan: episcop Ioan Bălan, împiedicat între 28.10.1948- ianuarie.1955 
ordinariu substitut: Ioan Ploscaru, episcop coadjutor de Trapezopolis, arestat în 
25.08.1949, numeşte ca  ordinar substitut I: pr. Ioan Bele  

ordinar substitut II: pr. Vasile Tiut  
Aceştia sunt arestaţi la câteva zile după Ioan Ploscaru. 
Din acel moment, ordinar substitut este pr. Vasile Borda (septembrie 1949-1953; în 
august 1955 este eliberat după o detenţie de l an şi 6 luni). 
Între 1953 şi ian. 1955 singurul oficial diecezan aflat în libertate a fost can. Victor Deciu, 
fost vicar general diecezan înainte de Ploscaru. 
ordinariu diecezan  este Bălan din ian. 1955-4.08.1959 Ciorogârla (deces) 
vicar general:  Victor Deciu – ian. 1955 – aprilie 1955 

can. Nicolae Brânzeu, din 19.04.1955-aug. 1955  
Vasile Borda, din aug. 1955 până în 27.09.1955.  
Ioan Ploscaru din 27.09.1955-15.08.1956 (când este arestat) 

Odată cu a doua arestare a lui Ploscaru sunt arestaţi şi Vasile Borda, şi Ioan Bele 
(suspectaţi pentru vicariatul clandestin). 

 
Pr. Vasile Tiut şi Dumitru Sălăgean eliberaţi din 27.09.1955 vor ră-

mâne în libertate. Vicar general va fi Vasile Tiut, iar din 4.08.1959, 
ordinariu substitut. Vicarul său general va fi D-tru. Sălăgean. Din august 
1964 ordinariu diecezan Ioan Ploscaru nemaifiind împiedicat, va numi 
vicar general pe pr. Vasile Borda, iar după moartea acestuia, pe Dumitru 
Sălăgean. În 13.03.1990 Ploscaru va fi confirmat episcop diecezan, mons. 
Sălăgean, fiind vicar general. (44). 

Sintetizând:   
 

ordinariu diecezan: episcopul Ioan Bălan (1936-04.08.1959), împiedicat între 
28.10.1948-ian. 1955 
vicar general: Ioan Ploscaru (din 30.11.1948 episcop coadjutor); 
ordinariu substitut: Ioan Ploscaru (28.10.1948-25.08.1949, apoi arestat, în detenţie 
până în 27.09.1955) 
Ploscaru numeşte  ordinariu substitut prezumptiv I: pe Ioan Bele, 
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ordinariu substitut prezumptiv II: Vasile Tiut,   
– aceştia sunt arestaţi după câteva zile. 
ordinariu substitut: pr. Vasile Borda, din sept. 1949 până în toamna lui 1953 
ordinariu substitut: can. Victor Deciu, fost vicar general. 
Din ian. 1955, ordinariu diecezan, episcopul Ioan Bălan, până în 4.08.1959 – data 
decesului. 
ordinariu diecezan din 4.08.1959 până în 10.11.1995 va fi Ioan Ploscaru, episcop 
titular de Trapezopolis, ca administrator apostolic până în 13.03.1990, împiedicat între 
1959- august 1964 
vicari generali: 
can. Victor Deciu: ian. 1955-aprilie 1955 
can. Nicolae Brânzeu: aprilie 1955- august 1955 
pr. Vasile Borda: august 1955-27.09.1955 
episcop Ioan Ploscaru: 27.09.1955-15.08.1956 (arestat) 
Vasile Tiut: septembrie 1956-4.08.1959 
ordinariu substitut: Vasile Tiut 4.08.1959-august 1964  
vicar general: Dumitru Sălăgean din 4.08.1959-august 1964. 
ordinar diecezan: episcop Ioan Ploscaru, din 04.08.1959 administrator apostolic, din 
13.03.1990 episcop diecezan de Lugoj. 
vicar general: Vasile Borda (1964-1978) 
Dumitru Sălăgean: din 1978-2002. 

 
Dieceza Orăzii Mari 

Dieceza Orăzii Mari a avut şansa unui cronicar al clandestinităţii în 
persoana pr. Vasile Andercău. Amintirile lui au fost publicate postum: 
„Adevăruri trăite“, Roman, Ed. Serafica, 2005. Preotul Andercău (45) s-a 
implicat activ în rezistenta greco-catolică, astfel încât a beneficiat şi de date 
utile cu privire la starea administrativă a clandestinităţii din alte dieceze. 
Astfel, după amintirile lui, episcopul Valeriu Traian Frenţiu şi-a desemnat o 
listă de succesori cuprinzându-i pe can. dr. Coriolan Tămâian, dr. luliu 
Hirţea şi dr. Gavrilă Stan (p. 63-70); primul dintre ei a fost propus şi pentru 
episcopat dar a renunţat, fiind arestat în precedenţă (p. 115). Iuliu Hirţea va 
fi consacrat episcop coadjutor la Bucuresti, de către O’Hara, în 28.07.1949. 
Episcopul Frenţiu şi vicarul Augustin Maghiar fiind arestaţi în 1948 
(28.10), au lost cooptaţi în nucleul conducător preoţii Augustin Egreanu şi 
Vasile Hossu (p. 70), pr. Vasile Andercău fiind desemnat vicar general (p. 
71), Vasile Hossu provicar I şi Augustin Egreanu provicar II (p. 116-117). 
Fiind arestaţi Hirţea, Hossu, Stan, Andercău în 1953, primind diferite 
condamnări, dar fiind mai apoi eliberaţi în 1955, dieceza a fost condusă în 
acest interval de pr. Egreanu (p. 116-sq). Mişcarea petiţionară din 1956 
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fiind însuşită de Coriolan Tămâian, acesta a fost rearestat în 1957 (p. 126), 
cel care a preluat destinele diecezei fiind pr. Vasile Hossu. Din 1964 
dieceza a fost condusă de P.S. Iuliu Hirţea, secondat de Vasile Andercău în 
poziţia de vicar general. (p. 129). Coriolan Tămâian a fost cooptat în 
nucleul de conducere, astfel încât la moartea episcopului Hirţea 
(20.06.1978) ordinariatul a fost preluat de Andercău, acesta renunţând 
imediat în favoarea lui Tămâian. Configuraţia diecezei era reprezentată de 
Coriolan Tămâian (ordinariu) şi Vasile Andercău, vicar general (p. 
132-133). 

Situl oficial al diecezei de Oradea Mare (http//www.egco.ro) la 
poziţia istoric consemnează următoarea succesiune: după arestarea lui 
Frenţiu (30.10.1948) episcopia a fost condusă de vicarul Augustin Maghiar, 
până la consacrarea episcopului Hirţea (28.07.1949). 

Arestat în 1952, acesta predat conducerea pr. Augustin Egreanu.   

 După întoarcerea lui Hirţea din închisoare acesta a condus episco-
pia, iar după moartea lui din 1978, aceasta a fost administrată de mons. 
Coriolan Tămâian, care a decedat în primăvara lui 1990. Din 1990-1997 
episcop diecezan a fost Vasile Hossu. 

Este stranie lipsa menţiunilor ulterioare a can. Gavrilă Stan, care 
era, extrem de activ între 1948-1952, continuând să se afle în nucleul 
conducător al episcopiei în 1971 (46). Mai mult, acesta era pomenit în 
documentele securităţii ca episcop. De asemenea Vasile Hossu era 
ordinarius diecezan încă din 1989, fiind în prealabil vicar diecezan (47). 
Eventuala hirotonire a lui Stan era posibilă, gradul de probabilitate fiind 
variat. O putea face Nunţiatura, dar şi episcopul Hirţea, în caz de necesitate. 
După cum nu este exclusă doar o confuzie a ofiţerilor de Securitate care au 
întocmit notele referitoare la activitatea lui. După anumite documente 
vicarul general can. dr. Augustin Maghiar a fost arestat în 1948 (48), deci 
nu putea conduce dieceza în 1949. 

Sintetizând datele avem următoarele scheme propuse: 
 

Andercău   Site oficial al diecezei 
în 1948 Frenţiu numeşte succesori pe:  conducători eparhiali: 
Coriolan Tămâian – acesta renunţă  Valeriu Traian Frenţiu 
Iuliu Hirţea, (consacrat episcop  (arestat în 30.10.1948) 
în 28.07.1949)     Augustin Maghiar 
Gavrilă Stan.     (30.10.1948-28.07.1949) 
Frenţiu şi Tămâian arestaţi în 30.10.1948 Iuliu Hirţea (28.07.1949-1953) 
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ordinariu substitut: Augustin Maghiar Augustin Egreanu (1953-1964) 
1948-28.07.1949     Hirţea Iuliu (1964-1978) 
vicar general: Vasile Andercău   Coriolan Tămâian (1978-1990) 
provicar I: Vasile Hossu    Vasile Hossu (1990-1997). 
provicar II: Augustin Egrean. 
în 3.01.1953 arestaţi: Hirţea,  
V. Hossu, V. Andercău, G. Stan 
ordinar substitut: Augustin Egreanu  
(3.01.1953- 1.01.1955). 
C. Tămâian (49), eliberat în 1955. 
devine „mentorul celor din Oradea“, 
rearestat din 1957. 
ordinar substitut din ian.1955:  
Vasile Hossu până în aug. 1964.  
ordinariu: episcopul Iuliu Hirţea  
(decedează în 28.06.1978). 
vicar general: Vasile Andercău. 
ordinariu: Vasile Andercău (2 zile)  
cedează funcţia lui Coriolan Tămâian 
ordinariu: C. Tămâian 
30.06.1978 -1989 (?) 
vicar general: Vasile Andercău 
 

Este evident faptul că cele două scheme nu au decât o valoare 
orientativă. Reconstructia canonică propusă: 
 
Episcop rezidenţial: Valeriu Traian Frenţiu (1922- 11.07.1952, Sighet) 

împiedicat din 30.10.1948 până la deces. 
propune ordinari substituţi:  can. C. Tămâiam, can. Gavrilă Stan. 

primul refuză, arestat pe 30.10.1948  
fiind propus Iuliu Hirţea. 

ordinariu substitut: can. dr. Gavrilă Stan  în februarie 1949 este eliberat 
(30.10.1948-3.01.1953).    dr. Iuliu Hirţea. 
vicar general diecezan: can. dr.    
Augustin Maghiar 
(continuă din 30.10.1948-mai 1950)  l. Hirţea este consacrat episcop  
Pr. Vasile Andercău    coadjutor la Nunţiatură, în 
(1950-3.01.1953)    28.07.1949, cu titlul de Nebbi 
propuşi ca ordinari substituţi prezumptivi:  
I: Vasile Hossu  
II: Augustin Egreanu 
în 3.01.1953 erau arestaţi: G. Stan, Iuliu Hirţea, V.Andercău,  
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Vasile Hossu (din 31.12.1952). 
ordinariu substitut: pr. Augustin  din 11.07.1952 
Egreanu (ian. 1953-ian. 1955) Iuliu Hirţea, episcop titular de Nebbi,  
în ian. 1955 se eliberează V. Hossu este administrator apostolic al  
şi G. Stan, iar ulterior, în acelaşi an,   diecezei de Oradea, până la deces:  
C. Tâmâian.    28.06.1978  
     împiedicat între 3.01.1953-aug. 1964 
ordinariu substitut: G. Stan (ian. 1955-aug. 1964) (posibil consacrat episcop de I.Hirţea 
– ? –); are precedenţă canonică înaintea lui Hossu si Egreanu. 
vicar general: Vasile Hossu (ian. 1955-aug. 1964) 
ordinarius diecezan: Iuliu Hirţea, titular de Nebbi, administrator apostolic, până în 
28.06.1978. vicar general: pr. Vasile Andercău 
ordinariu diecezan: Vasile Andercău (28-30.06.1978), transferă puterea imediat lui C. 
Tămâian, care-l reconfirmă vicar general. 
ordinariu diecezan: can. Coriolan Tămâian (30.06.1978-9.02.1989) (suferă un accident 
vascular) 
vicar general: Vasile Andercău (1978-1990) 
Din 1981 este propus ca succesor al lui Tămâian pr. Vasile Hossu ca episcopabil 
(18.04.1981). Din 1984 Vasile Hossu se stabileşte la Oradea, preluând multe atribuţii de 
la Vasile Andercău. 
ordinariu diecezan: Vasile Hossu din 9.02.1989, numit episcop de Oradea Mare în 
13.03.1990, consacrat în 27.05.1990 
Starea de necesitate canonică ia sfârşit în 13.03.1990 

 
În 1987 s-a făcut o propunere de a fi numit episcopabil pentru 

Oradea pr. franciscan Iosif Sabău (d. 2001), propuere sabotată de Coriolan 
Tămâian; ulterior după 1990 Iosif Sabău a ajuns vicar general diecezan, 
numit de P.S. Vasile Hossu. (50) 

 
Dieceza de Maramureş 

Dieceza de Maramureş prezintă o situaţie complexă, mai ales 
datorită dublei succesiuni ordinariale survenite după moartea episcopului 
Ioan Dragomir (28.04.1985, Bucureşti, înhumat la Ariniş MM în 
30.04.1985). 

Mai mult, în toate lucrările istoriografice cu excepţia celor redactate 
de dr. iur. Marcu Vasile, pr. Simion Mesaroş şi sr. Dr. Maria Ionela 
Cristescu, Ioan Dragomir îşi are poziţia diminuată, fiind prezentat ca 
episcop auxiliar, ceea ce este inexact. (51). Volumele editate de Valentin 
Băinţan (nota 43, poziţia C. Avram) şi Anton Moisin (52) permit o 
reconstrucţie a structurii ordinariale diecezane. 
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Este propusă următoarea schemă: 
 

Episcop rezidenţial: dr. Alexandru Rusu (1931-9.05.1963, Gherla) , împiedicat între 
28.10.1948-ian. 1955 şi între decembrie 1956-9.05.1963 (data decesului din penitenciar).  
vicar gen.: can. Vasile Szabo, suferind de diabet, nu este arestat în 1948. 
ordinari substituţi propuşi: 
I can. Dumitru Pop: acesta va refuza promovarea, dar se va implica activ în rezistenţă. 
II can. Ludovic Vida: refuzând Dumitru Pop, Vida va trece pe locul I, pe locul II, fiind 
propus pr. protopop de Baia-Mare Gheorghe Marian. 
Ca episcop coadjutor va fi propus protopopul de Satu-Mare dr. Ioan Dragomir, 
consacrat la Nunţiatură în 6.03.1949, cu titlul de Paleopolis. 
ordinariu substitut: can. Vasile Szabo, din 28.10.1948-februarie 1952 (când este 
arestat) 
vicar general: can. Dumitru Pop, arestat în vara lui 1951 
vicar general: pr.can. Gheorghe Marian (arestat între 1948 dec.-27.07.1949; rearestat 
10.02.1952-10.05.1954; rearestat 15.07.1956-11.08.1962, cu D.O. Lăţeşti până în aug. 
1964) între vara lui 1951- 10.02.1952. 
Din aprilie 1951 arestat şi Ioan Dragomir, condamnat în procesul lotului său; în detenţie 
până în aug. 1964  
ordinariu substitut: can. Ludovic Vida (arestat în 28.10.1948, eliberat în februarie 
1952, D.O. Piteşti, febr.1952-ian., rearestat în 14.08.1956- 13.08.1958, D.O. 1955 în 
Bărăgan). 
vicar general: pr. Gheorghe Marian (10.05.1954-ian. 1955) 
ordinariu diecezan: episcopul Alexandru Rusu (ian.1955-09.05.1963), apoi împiedicat 
(din 30.12.1956) 
vicar general: can. Ludovic Vida ian. 1955-14.08.1956 (rearestat) 
Nu s-a reuşit identificarea ordinariului substitut şi a unui eventual vicar general între 
1956-1964. Posibil să fi fost pr.can. Dumitru Pop, eliberat din penitenciar în ianuarie 
1956. 
Din 9 mai 1963 ordinarius diecezan: episcop dr. loan Dragomir, titular de Paleopolis 
administrator apostolic din 9.05.1963 până în 28.04.1985 (împiedicat până în august 
1964) 
vicar general: pr. Gheorghe Marian (aug. 1964- 12.01.1985)  
În 1981 este propus episcopabil coadjutor pentru dieceza de Maramureş pr. Octavian 
Cristian (Găinaru). Acesta va fi consacrat episcop coadjutor de Ioan Dragomir în 
12.03.1983. Ioan Dragomir va restructura dieceza Maramureşului, pr. Alexandru 
Chindriş devenind vicar diecezan, pr. Gheorghe Marian prepozit capitular, can. Paul 
Sever succesor al lui Alexandru Chindriş (53). 
 
După decesul lui Ioan Dragomir, situaţia în dieceză se complică. 
 
ordinariu diecezan: 
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linia Dragomir    linia Alexandru Todea 
ordinarius:    ordinarius: 
episcop Octavian Cristian   pr. Lucian Mureşan  
(28.04.1985- 13.02.1989) când decedează  din 9.08.1986  
la Baia-Mare)  
vicar general:     vicar general: 
can. Alexandru Chindriş.   pr. Alexandru Mesian (Mesaros) 
În 24.05.1988 P.S.    din 13.03.1990 Papa 
Octavian Cristian îl    îl va numi episcop de 
desemnează coadjutor    de Maramureş pe 
pe Justin Ştefan Paven, devenit  Lucian Mureşan (consacrat 
ordinarius diecezan (13.02.1989-13.03.1990) în 27.05.1990), acesta fiind 
vicar general:    secondat de vicarul său 
can. Alexandru Chindriş   general, pr. Alexandru Mesian. 
  

După numirea pontificală, episcopul Justin Ştefan Paven va depune 
în mâinile lui Lucian Mureşan orice pretenţie asupra jurisdicţiei de 
Maramureş, starea de necesitate luând sfârşit în aceasta dieceză. 

 
Vicariatul Vechiului Regat (Bucureşti) 

Vicariatul de Bucureşti, sau al Vechiului Regat a fost mai puţin 
tratat istoriografic, cu excepţia lucrărilor Dr. Vasile Marcu, acesta insistând 
mai mult asupra perioadei de după 1990. 

În 28.10.1948 vicar era P.S. Vasile Aftenie, episcop titular de 
Ulpiana (începând cu 1940), auxiliar al arhidiecezei de AIba-Iulia Făgăraş. 
Protopop al Bucureştilor era pr.dr. Tit Liviu Chinezu (54). Ei fiind arestaţi 
în data de 28.10.1948, ordinariu substitut a ajuns prelatul papal, membru 
corespundent al Vechii Academii Române, pr.dr. Zenovie Pâclişanu. (55). 

Acesta a fost arestat în 1949 (şi ca fost demnitar, ocupând funcţia 
de Director sau Subsecretar de Stat în Ministerul Cultelor, în diferite 
perioade ale Regatului), în vară. Nunţiatura care urmărea atent evoluţia 
persecuţiei anticatolice a încredinţat administrarea Vicariatului de Bucureşti 
episcopului Ioan Dragomir, titular de Paleopolis. (56). Acesta a fost arestat 
în aprilie 1951, vicariatul rămânând vacant. Eliberarea lui Alexandru Rusu, 
mitropolit ales al Bisericii Unite, ca şi a lui Zenovie Pâclişanu de la Sighet, 
l-a determinat pe ierarh să-l reconfirme pe Pâclişanu ca Vicar (57). Activi-
tatea clandestină dusă de Pâclişanu a fost remarcată de Securitate, 
Pâclişanu fiind arestat în 1957, decedând la Jilava în noiembrie 1958. 
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Din mai 1963 Ioan Dragomir, devenit administrator apostolic al 
diecezei de Maramureş, preia şi jurisdicţia asupra Vicariatului de Bucureşti, 
odată ce o mai avusese anterior, prin mandatul Nunţiaturii. 

În caz că Vicariatul Bucureştilor a fost ridicat la rang de Vicariat 
Apostolic, atunci Ioan Dragomir era ordinariu substitut din vara lui 1949 
până în 10.05.1950 (decesul în penitenciar al P.S. Vasile Aftenie) din acea 
dată devenind administrator apostolic al acestui vicariat. 

Oricum, el girează funcţia vicariatului Vechiului Regat până la 
decesul său (25.04.1985, Bucureşti). 

În 1981, in 18.04.1981, a fost propus ca episcopabil pentru 
Vicariatul Vechiului Regat Justin Ştefan Paven, consacrat episcop de Ioan 
Dragomir şi Octavian Cristian în 10.07.1984. Acesta şi-a preluat mandatul 
din 25.04.1985, fiind contestat de Alexandru Todea, care a preferat să-l 
numească pe pr.dr. Augustin Ciungan (58). 

Din 15.03.1990 când Papa a numit o nouă ierarhie apostolică în 
România P.S. Justin Ştefan Paven a renunţat asupra oricărei pretenţii 
ordinariale asupra Vicariatului de Bucureşti, starea de necesitate luând 
sfârşit şi aici.  

S-a lăsat la sfârşit cazul episcopului Tit Liviu Chinezu (n. 
12.12.1904 Haduc, com. Maioreşti/Mureş – 15.01.1955, Sighet în închi-
soare), consacrat episcop la Căldăruşani, în noaptea dintre 24-25. 12.1949, 
de către Valeriu Traian Frenţiu, cu titlul de Regiana. Pentru ce unitate 
canonico-administrativă a fost consacrat: pentru Bucureşti (cum afirmă 
majoritatea absolută a cercetătorilor) sau pentru arhidieceza Blajului? 

Recapitulând câteva date, observăm că din grupul episcopilor 
deţinuţi la Căldăruşani, episcopul Ioan Suciu a fost ridicat şi dus la ancheta 
MAI în 10.05.1949, iar episcopul Aftenie a fost ridicat, cu aceeaşi 
destinaţie, în 18.05.1949. Din acest moment P.S. Aftenie nu mai urma să se 
reîntâlnească cu confraţii săi, P.S. Suciu având această şansă doar la Sighet 
(16.09.1950). 

Pe de altă parte, Vicariatul Vechiului Regat avea un titular deja în 
persoana mons. Pâclişanu, iar mai apoi, cu ştiinţa Nunţiaturii, pe P.S. Ioan 
Dragomir, din vara lui 1949. 

Întrucât soarta episcopilor responsabili cu destinele arhidiecezei era 
incertă, Vasile Aftenie îşi avertizase confraţii: „Fraţilor, dacă mă vor izola, 
moartea mea e sigură“ (59). 



 49

Comunicările cu Nunţiatura se mai puteau face cu deţinuţii de la 
Căldăruşani (60), prin arhim. Daniil Ciubotaru, dar şi prin alţi preoţi bine-
voitori. Grija principală a episcopilor era problema arhidiecezei, episcopii 
deservenţi ai acesteia fiind duşi la o destinaţie necunoscută pentru ei. 

Putem concluziona că hirotonirea P.S. Tit Liviu Chinezu s-a făcut 
pentru arhidieceza Blajului, nu pentru Vicariatul Vechiului Regat, care în 
acel moment avea un titular. 

 
Arhidieceza de Alba-Iulia şi Făgăraş (Blaj) 

Arhidieceza de Alba-Iulia şi Făgăraş (denumită curent a Blajului) 
are o situaţie complexă, situaţia ei fiind umbrită de personalitatea lui 
Alexandru Todea, căruia i s-au dedicat numeroase studii (61). 

În 28.10.1948 administratorul arhidiecezei era episcopul Ioan 
Suciu, titular de Moglena, vicar general fiind canonicul dr. Victor Macavei 
(62). Aceştia fiind arestaţi în fatidica perioadă de 27-29.10.1948, primul 
ordinar substitut a fost pr.prof. Iuliu Moga (1906-1976); nu se cunoaşte 
exact perioada guvernării sale, (probabil de câteva săptămâni), după care 
acesta a transmis puterea jurisdictionară can. Gheorghe Dănilă (1890-
1950), aflat în acel moment în Alba-Iulia, unde era bolnav. Canonicul 
Dănilă a condus dieceza până la. moartea sa, survenită, în aprilie 1950. (63) 

De aici datele diferă, cei mai mulţi cercetători tinzând să-i atribuie 
lui Todea oficiul de ordinarius substitut. O frază cheie a mitropolitului Ales 
Alexandru Rusu, consemnată într-un interogatoriu din 18.01.1957 poate 
ajuta la dezlegarea situaţiei. Acesta declara că în arhidieceza Blajului au 
fost vicari: „Gheorghe Danilă, Ioan Vesa, can. Iuliu Arieşanu, prof. Moga, 
Alexandru Todea şi Simion Crişan“ (64). 

Ordinea cronologică nu este cea reală, în schimb nu se poate dubita 
asupra numelor. 

După moartea canonicului Dănilă a urmat la conducerea diecezei 
canonicul Iuliu Arieşanu, acesta predând succesiunea lui Alexandru Todea, 
mai probabil în toamna lui 1950, Todea fiind consacrat episcop în data de 
19.11.1950, cu titlul de Cesaropolis. Ca vicari generali sunt amintiţi can. 
Dumitru Neda (65), Ioan Pinca, (66), Ioan Vesa (67) şi George Guţiu, 
acesta sigur în timpul ordinariatului substitutiv al lui Alexandru Todea (68). 
Todea a fost arestat la 31.01.1951, în aceeaşi dată cu G. Guţiu, jurisdicţia 
fiind preluată de Simion Crişan (69) arestat şi el în 1952 (70). Nu sunt 
menţionaţi ordinarii substituţi dintre 1952-1955. Cel mai probabil a fost 
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pr.prof. Iuliu Moga. Odată cu eliberarea episcopului Alexandru Rusu, 
mitropolit ales, există o mărturie că acesta 1-ar fi numit vicar general 
arhidiecezan pe Emil Puni SI (71); mai probabilă e numirea ulterioară a 
pr.prof. Simion Crişan eliberat şi el în 1955 (numire confirmată prin 
sentinţa sa de condamnare din 1959). Alexandru Rusu va, fi arestat în 
decembrie 1956, iar Simion Crişan în toamna lui 1958, în urma protestelor 
savârşite în legătură cu prestaţia pr.dr. Vasile Aştilean la Alba-Iulia, la 
aniversarea a 10 ani de la adunarea din 21.11.1948. (72). 

Mai probabil că apoi jurisdicţia a trecut asupra canonicului 
Augustin Folea, acesta fiind consemnat ca activ în rezistenţa blăjeană 
greco-catolică între 1960-1962, în grupul lui Ştefan Manciulea şi Ioan 
Miclea (73). 

Este semnalată activitatea vicarului general Pompei Onofrei care la 
o dată neprecizată decide împărţirea arhidiecezei în trei vicariate 
subordonate, regiunea Sibiu – Alba fiind asumată de Onofrei, Mediaş – 
Târnave de can. Ioan Munteanu şi Braşov – Făgăraş – Secuime de pr.dr. 
Octavian Moisin. (74).  

După eliberarea deţinuţilor politici din 1964, Alexandru Todea îşi 
reia activitatea la Reghin, după cum o activitate intensă îşi va relua Simion 
Crişan, episcop clandestin. O reconciliere între cei doi a avut loc în 
Alba-Iulia, în locuinţa familiei Bărbănţan, în 1967, când Todea l-a 
desemnat pe Crişan succesor al său. (75). Simion Crişan va muri însă în 
1969, (76) astfel încât jurisdicţia lui Todea asupra arhidiecezei nu va mai fi 
contestată de nimeni. Între 1970-1980 sunt pomeniţi mai mulţi vicari ai lui 
Todea: unul este Pompei Onofrei (pentru Sudul diecezei), pr. Ioan Coman 
(1902-1989) din Alba-Iulia, pr.can. Ioan Roşca din Reghin şi George Guţiu, 
care în 18.04.1981 va fi propus pentru consacrarea episcopală. Din 1980 
poziţia lui George Guţiu ca vicar general este remarcată de colaboratorii 
apropiaţi ai episcopului Todea, fiind acceptată ca atare. (77) 

Din 13.03.1990 Alexandru Todea va fi dezlegat de titlul de 
Cesaropolis, fiind numit arhiepiscop de Alba-Iulia şi Făgăraş, precum şi 
mitropolit al B.R.U., George Guţiu fiind numit cu aceeaşi ocazie episcop 
de Cluj – Gherla (78). 

 
Încercând o sistematizare a datelor, se obţine schema următoare: 
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ordinariu diecezan: episcopul Ioan Suciu, titular de Moglena, administrator apostolic 
(febr.1947- 27.03.1953), împiedicat din 28.10.1948 
vicar general: can. Victor Macavei. 
Sunt arestaţi în 28.10.1948 
ordinariu substitut: pr.prof. Iuliu Moga (câteva săptămâni), can. George Dănilă (1948- 
25.04.1950) (n. 1890-m. 25.04.1950), can. Iuliu Arieşeanu (25.04.1950- toamna  1950), 
Alexandru Todea (toamna 1950-31.01.1951, arestat), consacrat episcop titular de 
Cesaropolis, pr.dr. Simion Crişan (31.0l.1951 – arestare 1951/1952) 

? 
ordinariu diecezan: episcop Tit Liviu Chinezu, titular de Regiana (27.03.1953 
15.01.1955 Sighet), administrator apostolic împiedicat.   

 ordinariu diecezan: Dr. Alexandru Rusu, episcop de Maramureş, mitropolit ales (ian. 
1955-9.05.1963, Gherla), împiedicat din decembrie 1956 (76). 
ordinariu substitut:  pr.dr. Simion Crişan (dec. 1950-nov. 1958, arestat) 
      ? (can. Augustin Folea, can. Victor Macavei) 
ordinariu diecezan: episcop dr. Alexandru Todea, episcop titular de Trapezopolis, 
administrator apostolic (împiedicat prin detenţie de la orice activitate, diecezană între 
1951-1964).  Din 12.03.1990, arhiepiscop diecezan de Alba-Iulia şi Făgăraş,  mitropolit 
al B.R.U. (Preia administraţia după moartea lui Tit-Liviu Chinezu sau Al. Rusu? – n.n.) 
vicari generali: can. Dumitru Neda (1948-1949?), pr. Ioan Vesa (1949-1950), pr. 
George Guţiu (1950-31.01.1951 arestat), pr. Emil Puni SI? (1955), pr. Pompei Onofrei 
(1955-1958) împarte dieceza în trei vicariate conduse de el, can.Octavian Moisin, can. 
Ioan Moldovan. 
– ?  între 1958-1964 
– după 1964 can. Ioan Roşca, pr. Ioan Coman (Alba-Iulia), pr. Pompei Onofrei.  
– Pr. George Guţiu (propus pentru episcopat în 18.04.1981), 1980?-13.03.1990 când 
este numit episcop diecezan  de Cluj – Gherla. 

 
Problema administraţiei diecezane trebuie disociată de problema 

restaurării funcţiei canonice de mitropolit. 
Majoritatea lucrărilor istoriografice consacrate perioadei clandesti-

nităţii preiau data de 14.03.1986, data în care Alexandru Todea a fost ales 
mitropolit de ordinarii diecezani: S.A. Prunduş, I. Ploscaru, C. Tămâian cu 
rezerve. (80) 

Opoziţia lui Coriolan Tămâian era perfect explicabilă: acesta avea 
un doctorat roman în drept canonic, şi înţelegea prea bine condiţiile stării 
de necesitate. Nu fuseseră convocaţi cei 100 de electori (nici n-ar fi fost 
posibil) dar nici măcar vicarii diecezani sau prepoziţii capitulari, din partea 
capitulelor diecezane, unde acestea au fost constituite. Adepţii teoriei 
ternarelor diecezane nu precizează raţiunea pentru care exponenţii acestora 
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nu au fost convocaţi pentru alegerea mitropolitului. Ar fi fost necesari astfel 
doar 15 electori din ternare, eventual. Încă o persoană din partea 
vicariatului de Bucureşti, un număr mult mai rezonabil (decât cel de 100 de 
electori canonici), care nu ar fi atras atenţia autorităţilor, număr oricum mai 
favorabil şi decât acela de 4 electori, din care unul era parte interesată. 
Episcopii sfinţiţi de Ioan Dragomir nu numai că nu au fost invitaţi, ci au 
fost dezavuaţi. 

Acesta este şi motivul pentru care Alexandru Todea a refuzat să 
poarte titlul de mitropolit, începând din 1987 (în timp ce Radio Vatican a 
interzis preoţilor români celebranţi ai liturghiilor să-l pomenească la diptice 
pe „Mitropolitul Alexandru”) (81). 

În realitate se face confuzie cu funcţia proiedrică, de întâistătător, 
sau senior, sau proiedru al corului episcopal. 

După sinodul electoral din 1946, Alexandru Rusu, mitropolit ales, 
s-a considerat ca atare, iar în starea de necesitate a semnat astfel memoriile 
către autorităţi. După vârsta consacrării episcopale, cei mai vechi în funcţie 
erau Valeriu Traian Frenţiu (din 1913) şi Iuliu Hossu (1917). După moartea 
lui Valeriu Traian Frenţiu (1952, Sighet) poziţia de senior (după vârstă) i-a 
revenit de drept lui Hossu, dar acesta i-a cedat precedenţa lui Rusu, în 
calitatea sa de mitropolit. 

După decesul lui Alexandru Rusu, senior episcopal a devenit de 
drept Iuliu Hossu, care, după moartea episcopului Ioan Bălan (1959) şi a 
mitropolitului Rusu a rămas unicul episcop rezidenţial (diecezan) 
recunoscut de Sf. Scaun. După moartea cardinalului Hossu (28.05.1970) 
proiedria i-a revenit de drept lui Ioan Ploscaru, cel mai vechi episcop aflat 
în funcţie, care a renunţat în favoarea episcopului consacrat imediat după 
el, Ioan Dragomir. La moartea lui Dragomir (25.04.1985) proiedria a trecut 
de drept la Ploscaru, care, în data de 30.04.1985 a cedat-o lui Alexandru 
Todea, la Ariniş, după funerariile lui Dragomir. Din acel moment 
Alexandru Todea putea fi considerat legitim ca proiedru, întâistătător al 
episcopilor uniţi. 

Aşa a şi fost considerat de Sf. Scaun, care prin actul din 12.03.1990 
1-a dezlegat de titlul de Cesaropolis, numindu-1 arhiepiscop de Alba-Iulia 
şi Făgăraş, şi mitropolit al B.R.U.  

 
Lista conducătorilor clandestini ai B.R.U. se conturează astfel: 
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1948:  
senior episcopal: Valeriu Traian Frenţiu:  în această calitate va  
 1948 – 1952 (deces) executa hirotonirile 
      episcopale de la  

Căldăruşani 
senior episcopal:   Iuliu Hossu, renunţă în favoarea lui 

Alexandru Rusu, mitropolit ales 
mitropolit ales:   Alexandru Rusu:   în această calitate  

1952-1963 (deces)   semnează memorii,  
numeşte sau confirmă  
vicari diecezani. 

senior episcopal:   Iuliu Hossu:   în această calitate  
1963-1970   semnează memorii, şi se  

consideră unicul  
reprezentant al B.R.U. 

senior episcopal (1970): Ioan Ploscaru, cedează poziţia lui I. Dragomir. 
senior episcopal:   Ioan Dragomir:  în aceasta calitate  
1970-1985     semnează primul pe listă  

memoriile colective. 
În această calitate  
consacră pe cei trei  
episcopi propuşi de Todea 
în 1981 

senior episcopal:   Ioan Ploscaru 25.04.1985-30.04.1985  
cedează poziţia lui Alexandru Todea. 

senior episcopal:   Alexandru Todea:   în această calitate  
(30.04.1985-12,03.1990)  preia administraţii  

diecezane, numeşte un  
ordinariu (la Baia-Mare), 

       refuză recunoaşterea episco- 
pilor propuşi de el anterior. 

 
Este utilă, de asemenea, şi prezentarea listei cu episcopii clandestini 

consacraţi în România, numele unora fiind în continuare ignorat de 
cercetătorii de resort, iar titlurile episcopale sunt practic necunoscute, deşi 
cei ce au fost hirotoniţi cu acceptul nunţiaturii au fost beneficiari ai câte 
unui titlu eclesiastic. 

 
Nume  Data  Episcop  Titlu  Dieceză 
     consacrator          de destinaţie 
Ioan Ploscaru 30.11.  O’Hara  Trapezopolis Lugoj 
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 (9.11.1911- 1948    (Frigia  
31.07.1998)     Pacoziana) 
Ioan Duma 8.12.  O’Hara  Iuliopolis  Iaşi 
 (5.11.1896- 1948    in Paflagonia 
16.07.1981)        
Adalbert Bela 12.12.  O’Hara  Ressiana              Timişoara 
Boroş  1948    in Numidia (82) 
 (20.09.1908-         
6.06.2003)        
Alfred Imre 2.02.  O’Hara  s-a pierdut           Alba-Iulia 
Erös  1949      (83) 
(7.07.1909-        
31.07.1950 boală)        
István Constantin 14.02.  O’Hara  s-a pierdut Oradea/ 
Szillárd Bogdáffy 1949                 Satu-Mare 
21.02.1911-         (84)    
3.10.1953 Aiud)        
Ioan Maria 6.03.  O’Hara  Paleopolis         Maramureş 
Dragomir 1949    (cel din Asia sau Pamfilia?) 
 (11.10.1905-      
25.04.1985)       
Iulia Hirţea 28.07.  O’Hara  Nebbi in  Oradea 
 (13.04.1913- 1949    Numidia   
28.06.1978)        
Ioan Chertes 24/25.12.  V.T. Frenţiu Cantano  Cluj 
 (10.09.1911- 1949   (Căldăruşani) in Creta   
31.01.1992)        
Tit Liviu Chinezu idem  idem  Regiana              Alba-Iulia 
 (22.12.1904-     Numidia             şi F. (Blaj) 
in 15.01.1955, Sighet)       
Iosif Schubert 30.06.  O’Hara  Ceramusa             Bucureşti 
 (6.07.1890- 1950    in Numidia  (lat.) 
4.04.1969)         (85) 
Gyözö Victor 1951  I. Schubert Azoto in            Alba-Iulia 
Macalik  sigur    Palestina   (86) 
 (9.03.1890-       
11.07.1953, Ghencea)      
Alexandru Todea 19.11  I. Schubert Cesaropolis     Alba-Iulia 
(5.06.1912- 1951    in Macedonia   şi Făgăraş  

 
Acesta este considerat tabelul cu datele oficiale, acceptate de Sf. 

Scaun, până în momentul de faţă (87). Sunt evidenţiaţi în total12 episcopi, 
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mult mai puţini decât cifra recunoscută de regentul apostolic O’Hara (vezi 
p. 17), şi anume douăzeci de administratori sau ordinari substituţi. 

 Din acest moment putem intra doar pe terenul supoziţiilor. Cu mari 
şanse de probabilitate au fost consacraţi pr. Simion Crişan şi pr. Gavrilă 
Stan, după cum s-a arătat în documentaţia precedentă. 

Pr. Ioan M. Bota afirma într-o lucrare a sa (88) că episcopi 
clandestini ar fi fost şi pr. Wilhelm Clofanda, Xaveriu Haider şi Gheorghe 
Peţi, primul şi ultimul din dieceza Iaşilor, cel din mijloc din dieceza 
Bucureştilor (latine). În statisticile oficiale ale ordinariatelor acestor dieceze 
aceşti preoţi figurează doar ca ordinari substituţi. Nu putem exclude însă 
consacrări sub „pecetea tainei”. 

Un caz similar este relatat referitor la dieceza latină de Alba-Iulia, 
unde episcopul Áron Márton ar fi consacrat în strict secret 5 episcopi, fiind 
vehiculate numele pr. Aladár Vasvári, protopop al Braşovului 
(†30.08.1994) şi a canonicului Lajos Eröss (10.10.1919-29.11.2004), pre-
pozit al diecezei. (89). Într-o conversaţie cu pr.dr. Jozsef Márton decan al 
Facultăţii de Teologie Romano-Catolică de pe lângă U.B.B. Cluj-Napoca, 
din 28.01.2007, acesta a considerat faptul improbabil, certificând însă 
faptul ca Áron Márton a numit ordinari substituţi clandestini. 

Certe sunt consacrările săvârşite de Ioan Dragomir: 
Octavian Cristian  în 12.01.1983 fără titlu  pentru 
 (31.05.1920-  (unele surse   Maramureş 
13.02.1989)  afirmau 12.03.)     
Justin Ştefan Paven în 10.07.1984 fără titlu  pentru  
(1.06.1925-      vicariatul 
19.11.1999)      Bucureşti ulterior 
       coadjutor al  
       primului 
Emil Riti  în 18.04.1985 fără titlu  pentru Cluj – Gherla 
   

Un episcop a cărei activitate a fost puţin investigată în perioada 
clandestinităţii, şi care fiind retras din guvernarea diecezei, a fost oarecum 
ignorat de autorităţi este István Fiedler (n. Becicherecul Mare, 14.10.1871-
d.25.10.1957, Oradea), fost episcop de Oradea-Satu-Mare între 1930-1939, 
când a demisionat în urma, implicării într-un proces iredentist. Din data 
demisiei a fost numit episcop titular de Mulia in Numidia, fiind într-un 
anumit interval 1954-1955, singurul episcop catolic din România aflat în 
libertate (90). 
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Acesta, deşi exonerat de orice funcţie administrativă, şi-a păstrat 
intact caracterul sacramental episcopal, putând la rândul lui conferi, în caz 
de forţa majoră, o hirotonire episcopală. Nu se va putea şti cu exactitate 
numărul episcopilor clandestini din România, surprinzătoare date noi 
putând apărea studiindu-se arhivele sacerdotale private. 

Întrucât în clandestinitate conferirea ordinelor sacre se făcea fără 
eliberarea unor diplome, singhelii, gramate, ci eventual prin dăruirea unor 
iconiţe (aşa-zişii „santini”) sau fotografii cu subiect religios, pe care erau 
scrise fraze de tipul „Tu es sacerdos in aeternum“ sau „Tu es episcopus in 
aeternum“, cercetarea acestor iconiţe poate aduce la descoperirea unor 
surprize nebănuite. Or ele sunt cele mai perisabile şi mai ignorate 
documente din arhivele sacerdotale.  

Cercetătorul Martin Wolters a publicat dovada consacrării 
episcopale administrată de Ioan Dragomir lui Emil Riti: este o iconiţă cu 
următorul text manuscris pe verso: 

„Tu es Ep. (iscopus) in aeternum/ sacerdos alter Christus./ Sfânta 
Fecioară mama Bisericii şi a noastră, cu al/Ei fiu Isus Dumnezeu/adevărat 
şi om adevărat/ să te ajute şi ocrotescă/ întotdeauna în viaţă/ Cu părintească 
şi frăţească binecuvântare/ fratelui în Christos Emil Riti/ Ep. Ioan/B. 
(ucureşti) 18 aprilie 1985/ (91). 

În mod cert vor mai apărea date inedite care vor contribui la 
redimensionarea, reevidenţierea, rescrierea multor capitole şi biografii din 
istoria clandestinităţii catolice. 

 
Dieceza de Muncaci (gr.-cat.) 

Un caz aparte al adaptării la starea de necesitate canonică l-a 
constituit cel al Ucrainei Carpatice, teritoriu incluzând 2/3 din Maramureşul 
istoric, Biserica unită fiind coordonată de Episcopia de Muncaci, cu care 
românii nord-ardeleni au avut legături serioase de-a lungul timpului. 
Persecuţia Bisericii Unite a Eparhiei Muncaciului a fost dublată şi de o 
persecuţie etnică, trupele sovietice penetrând în acest teritoriu în toamna lui 
1944, iar din 29.06.1945 Ucraina Carpatică făcând formal parte din 
U.R.S.S. 

Subiectul a fost tratat parcimonios în literatura română, fiind 
evidenţiate figurile unor preoţi români uniţi pătimitori din Maramureşul 
Istoric (92). 
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În 1943, în 31.05 murea episcopul de Muncaci Alexandru Stoica, 
cel care a păstorit dieceza începând cu 1932. Sf. Scaun, a numit un 
administrator apostolic diecezan, în persoana lui Miklós Nicolae Dudas, 
episcop unit de Hajdudorogh (1902-1972, episcop din 1939). Văzând 
situaţia catastrofală a frontului de Est, acesta, înainte de a se retrage din 
calea trupelor sovietice, a consacrat ca episcop pe dr. Theodor Romja 
(Romzha) (n. 14.04.1911 în Nagybocskó/Velîkî Bîcikiv/Bocicăul Mare, 
MM. Istoric, doctor în teologie la Gregoriana din Roma, preot din 1936, 
profesor la Seminarul din Ung/Ungvár/Ujhorod, numit în 8.09.1944 titular 
de Appia), în 24.09.1944, acesta preluând ca administrator apostolic 
dieceza muncăceană. Episcopul Romja a rezistat presiunilor sovietice de a 
milita pentru integrarea Ucrainei Carpatice în U.R.S.S. cât şi presiunilor 
dirijate de N.K.V.D. pentru a se „reuni“ cu Biserica Ortodoxă, (presiuni 
culminând cu faimosul Sinod din Liov/Lvov/Lviv din 8-l0.03.l946). 
Datorită rezistenţei episcopului Romja, generalii Petrov si Mehlis au decis 
suprimarea acestuia. În 27.10.1947 i s-a înscenat un accident rutier, 
episcopul scăpând miraculos doar cu răni uşoare, fiind dus la spitalul din 
Muncaci, unde a fost lichidat cu o injecţie potrivită. (noaptea din 31.10.-
1.11.1947). Sovieticii au încercat tatonări asupra prelatului papal pr.can. 
Alexandru Chira (n. 17.01.1897 în Irhóc/Irhoţ MM. Istoric, absolvent al 
liceului din Sighet, studii teologice la Budapesta, preot din 1920, canonic 
din 1932, prelat papal din 1943), fără succes însă. Chira fusese numit vicar 
general al lui Romja în 1944, şi împreună cu Péter Orosz au fost hirotoniţi 
ca episcopi de către acesta în 19.12.1944 (Péter Orosz s-a născut în 1917 la 
Hust, a studiat la Ung/Ujhorod/Ungvár, preot din 1942, activ în clandesti-
nitate, mai ales după arestarea lui Chira în februarie 1949, asasinat în 
28.08.1953 la Beregkisfalu de un agent sovietic). 

Alexandru Chira a condus ca administrator apostolic clandestin 
după moartea lui Th. Romja, până la arestarea sa în februarie 1949. A fost 
condamnat în 6.08.1949 la 25 ani muncă silnică, a trecut prin Gulag 
(Taişet, Kemerovsk, Omsk) eliberat fiind în 1956, cu interdicţie perpetuă 
de a se întoarce în Ucraina. S-a stabilit în Karaganda (Kazahstan) unde a 
fost sufletul rezistenţei catolice, decedând în faimă de sfinţenie în 
23.05.1983. 

După arestarea lui Chira, ordinariul substitut clandestin a fost 
episcopul Péter Orosz, căruia i-a fost dat să trăiască şi „decesul civil“ al 
Bisericii Unite din Muncaci, în 25.08.l949, când arhiepiscopul ortodox 
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Macarie al Haliciului, împreună cu preotul defectat Irineu Kondratovici 
anunţau unirea uniţilor carpato-ucrainieni cu Biserica Ortodoxă Rusă. 

Dupa arestarea şi lichidarea unor figuri proeminente ale rezistenţei 
greco-catolice ucrainene carpatice (János Csépes 1918-1953; can. Victor 
Homa 1891-1953), rezistenţa greco-catolică a fost luată sub protecţia 
romano-catolică. Vicarul apostolic Miklos Murányi (n. 1911, Bereznie/ 
Ung – 12.01.1979, Ung), numit de Chira în decembrie 1948, arestat şi în 
detenţie între 1949-1956, a putut să se întoarcă în ţinuturile de baştină, 
continuând un apostolat eficient clandestin. În 24.08.1978 Murányi 
recomandându-1 pe Ivan Semedii ca propriu succesor, Semedii va fi sfinţit 
episcop în acea dată, la Karaganda, de către Chira. Semedii (n. 1921, 
Alsoveresmarton/ Mala Kopanya – preot din 1947, activ clandestin), va fi 
titularizat episcop de Muncaci în 1991, emerit din 2002. 

Ivan Semedii va primi un episcop auxiliar clandestin de la 
Alexandru Chira, pe Iosif Holovaci (n. 1924 Mistice, sfinţit preot în 1947), 
hirotonit de Chira în 15.03.1983. Acesta va deceda în 2000. Ivan 
Marghitîci (n. 1921, Borjavske, preot din 1946, d. 2003) va fi sfinţit 
auxiliar clandestin pentru Muncaci în 10.11.1987 de către episcopul 
Sofronie Dmîterko, colaborând cu episcopii precedenţi. Sf. Scaun va 
recunoaşte fără dificultate statutul episcopilor clandestini ucraino-carpatici. 
(93). Astfel pe 16.01.1991 episcopul Semedii a fost numit episcop diecezan 
de Muncaci, iar cei doi auxiliari ai săi au primit titlul de Scopelus in 
Haemimonto (Marghitîci) şi Sozopolis in Haemimonto (Holovaci). 

 
Încercând o schematizare, se obţine:  
 

ordinarius: episcop Theodor Romja, titular de Appia, administrator apostolic 
(24.09.1944-1.11.1947 ). Romja consacră în 19-12.1944 doi episcopi clandestini: 
Alexandru Chira şi Petru Orosz,  
ordinarius: administrator apostolic: episcop Alexandru Chira (1.11.1947- 
23.05.1985) 
vicar general Miklos Murányi din dec.1948. Amândoi sunt arestaţi în februarie 1949 şi 
deţinuţi până în 1956. 
ordinariu substitut: episcop Peter Orosz (februarie 1949-28.08.1953) 
ordinarius: episcop Alexandru Chira, în exil  (1956-1983) 
vicar general: Miklos Murányi are dreptul să revină în teritoriu.  1956-12.01.1979 

  episcop Ivan Semedii (12.01.1979- 23.05.1983) 
ordinarius: episcop Ivan Semedii, administrator apostolic din 23.05.1983-15.01.1991,  
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episcop diecezan de Muncaci din 16.01.1991 
episcopi auxiliari: Iosif Holovaci, din 15.03.1983, din 16.01.1991 titular de Sozopolis  
in Haemimonto;  

Ivan Marghitîci, din 10.11.1987 , din 16.01.1991 titular de Scopelus 
in Haemimonto. 

 
Spre deosebire de situaţia B.R.U. în care trei episcopabili propuşi în 

18.04.1981 ulterior hirotonirii lor au fost contestaţi, în dieceza de Muncaci 
solidaritatea episcopală a funcţionat eficient. 

Biserica Romano-Catolică din România, deşi nu a fost desfiinţată 
administrativ, nu a avut parte de un statut oficial, fiind doar tolerată. (94). 
S-a regăsit şi ea în stare de necesitate, stare permanentizată până în 1978, 
cu excepţia diecezei latine de Alba-Iulia (95). Este deci necesară 
prezentarea listelor de ordinari şi ordinari substituţi romano-catolici din 
România, aceştia fiind interlocutorii legitimi, canonici, ai conducătorilor 
clandestini greco-catolici. Din listele oficiale ale ordinarilor şi ordinarilor 
substituţi se remarca lipsa ternarelor. 

 
Dieceza Iaşilor (lat.) 

Pentru dieceza de Iaşi (românofonă): (96) 
 

ordinari, ordinari substituţi: 
 
episcop ordinarius: Anton Durcovici (1888, Bad Deutsch Altenburg-10.12.1951, 
Sighet, închisoare), numit în 30.10.1947; cons. 5.04.1948, arestat în 26.06.1949, din acel 
moment împiedicat 
ordinarius substitut: episcop Marcu Glaser (1880, Landau, Ucraina-25.05.1950, sub 
anchetă, Iaşi).  Episcop titular de Cesaropolis, ordinariu substitut 26.06.1949- 
25.05.1950. 
Nunţiatura consacră titular de Iuliopolis, episcop clandestin auxiliar, în 8.12.’48, pe Ioan 
Duma. 
ordinari substituţi 
– Pr. Gheorghe Peţi  (1894 Hârlău-20.03.1974 com. Butea), ordinariu substitut  între 
25.05.1950- 15.11.1950 când este arestat. 
– Pr. Wilhelm Clofanda (1883, Gherăieşti-23.03.1969, Botoşani), ordinariu substitut 
15.11.1950- 8.03.1951 când este arestat. 
– Pr. Petru Pleşca (1905, Fântânele Vechi, IS-19.03.1977, Iaşi), ordinariu substitut 
8.03.1951-10.12.1951, ordinariu diecezan 10.12.1951-19.03.1977, consacrat episcop 
titular de Voli in Cartagena Proconsulare, Roma (16.12.1965). 
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– Pr. Andrei Gherguţ (1916 C1eja, BC-29.01.2000 Poiana Micului BC), ordinariu sub-
stitut între 19.03.1977- 21.02.1978.   
– Pr. Petru Gherghel (1940, Gherăieşti, NT), ordinarius ad nutum S. Sedis,  cu mandat 
de administrator apostolic (21.02.1978- 14.03.1990), numit episcop diecezan de Iaşi, 
consacrat la 1.05.1990 

 
Se observă că după moartea episcopului Pleşca, rămăsese episcop 

Ioan Duma, neacceptat de autorităţi. În urma tratativelor cu guvernul 
R.S.R. Petru Gherghel a fost numit direct de Sf. Scaun ordinariu diecezan 
(şi nu prin succesiunea provenită de la ordinariul precedent) starea de 
necesitate canonică luând sfârşit în dieceza Iaşilor. Pentru aceste 
considerente pr. Gherguţ a fost considerat doar ordinariu substitut (trăind 
încă episcopul Duma). 

 
Arhidieceza Bucureşti (lat.) 

Arhidieceza latină de Bucureşti a avut o situaţie mai complicată, 
existând ordinariate paralele: cele pe linia fidelă Sf. Scaun şi cele agreate de 
autorităţile comuniste (97). 
 
ordinariu diecezan 
arhiepiscop Alexandru Cisar (1880, Bucureşti-7. 01.1954 Bucureşti)  
12.12.1924-dec.1948 îşi dă demisia 
ordinariu diecezan  
episcop Anton Durcovici, episcop al Iaşilor, administrator apostolic  
17.01.1949-26.06.1949 arestat 
ordinariu diecezan 
arhiepiscop Alexandru Cisar, administrator apostolic 26.06.1949-21.05.1950 D.O. în 
Orăştie 
ordinariu diecezan 
can. Iosif Schubert (1890,Bucuresti-4.04.1969, München), consacrat episcop titular de 
Ceramusa. Va fi arestat din 17.02.’51; din acel moment împiedicat. 
ordinariu substitut: 21.05.1950-26.06.1950  (Schubert)    
administrator apostolic: 26.06.1950-4.04.1969  (Schubert)   
Schubert desemnează o listă cu  
ordinari substituţi:        
pr. Hieronymus Menges     
pr. Mathias Pojar 
pr. Johann Baltheiser 
pr. Francisc Xaveriu Heider. 
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ordinariu substitut: pr.Hieronymus Menges (n. 1910, Caramurat, Dobrogea, închis 
între 1952-1964, după 1964 în München, Germania, †22.04.2002 Bremen) 
între 12.02.’51- 18.11.’52  (arestat)    
din 26.02.1951 îl numeşte succesor pe  
pr. Mathias Pojar (†1978), 
iar din 10.10.1952 îl numeşte succesor pe  
pr. Xaveriu Heider  (1920, Bucureşti-9.09.1956,Văcăreşti) 
vor fi cu toţii arestaţi în 18.11.1952.   În 4.04.1951 canonicii  

prezidaţi de Iuliu Dwucet îl  
aleg ca vicar capitular pe 
can. Traian Iovanelli  
(1890-7.09.1961, Bucureşti) 

can. Francisc Augustin     acesta pretinde ca Menges  
(1906.Lucăceşti, SV-27.11.1983, Bucureşti)   să-i dea jurisdicţia; exco- 
arestat cu Menges, eliberat în 1955,    municat de Sf. Scaun în 
pretinde că Menges l-a numit succesor;   în 16.02.1952 
se consideră ordinariu substitut;    8.05.1952 – este recunos- 
în 1959 îl numeşte pe Iovanelli vicarul   cut de Guvern ca şi adminis- 
său general.     trator apostolic. 

În 25.04.1952 absolvit de  
excomunicare de către  
Menges; numit de acesta  
vicar general 

După moartea lui Iovanelli (7.09.1961), din 9.09.1961 Francisc Augustin 
este recunoscut de autorităţi conducător al Arhiepiscopiei de Bucureşti 
până la moartea lui. Sf. Scaun îl considera doar ordinariu substitut. I se 
refuză orice consacrare episcopală, precum şi participarea la Conciliul 
Vatican II, din partea Sf. Scaun. 
 
Pr. Iosif Gonciu     Dr. Ioan Robu, administrator  
 (1909, Dudeşti Cioplea-    diecezan  provizoriu, din  
21.06.1999, Constanţa)    1.12.1983  
pretinde că a fost numit    (n. 1944, Tg. Secuiesc). 

recunoscut de guvern 
ordinariu substitut în     (19.10.1984) 
1970, de un episcop clandestin   consacrat episcop titular 
care a plecat din România    de Celle di Proconsulare 
 (H. Menges)     (Roma 8.11.1984) 
va recunoaşte autoritatea lui    administrator apostolic 
Robu. (98)     1983-14.03.1990 
      Din 14.03.1990 numit 
      arhiepiscop de Bucureşti. 
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Starea de necesitate canonică pentru arhidieceza de Bucureşti a 

încetat în 1984. 
 

Dieceza Timişoara (lat.) 
Situaţia diecezei latine de Timişoara este mai simplă. (99). În 1948 

ordinariu diecezan era episcopul Augustin Pacha (n. 1870, Moritzfeld/ 
Măureni TM-4.11.1954, Timişoara), care guverna dieceza din 1923: 
  
Augustin Pacha  administrator apostolic  a.n.S.Sedis 
ordinariu diecezan 17.02.1923-5.06.1930 consacrat episcop 
17.02.1923- titular de Lebedo 
4.11.1954     în 15.05.1927 
   episcop tit. de Lebedo 
   adm. apostolic 
   5.06.1930-16.10.1930 
   episcop rezidenţial 
   16.10.1930-4.11.1954 (deces) 
   Împiedicat între 18.07.1950 şi 31.05.1954 
   (arest, detenţie) 
ordinariu substitut: 
Pr. Josef Plesz (n. 1880, Săcălaz TM-16.12.1969 Freidorf  TM) 
18.07.1950-10.03.1951   
(arestat) 
ordinariu substitut: 
Pr. Ivan Frigyer (n. 1898, Căprioara AR-6.05.1987 Timişoara) 
10.03.1951-31.05.1954   
(Pacha este eliberat) 
ordinariu diecezan     Din 12.12.1948 
episcopul Pacha (31.05-4.11.1954)   Adalbert Bela Boros 
Acesta îl va învesti pe    (n. 1908 Pădureni AR- 
Pr. Konrad Kernweiss (n. 1913, Ciacova-)   6.06.2003 Timişoara) 
      consacrat episcop titular 
ordinariu substitut: Konrad Kernweiss între  de Ressiana, coadjutor 
5.11.1954-29.09.1983    arestat 10.03.1951 deţinut 
ordinariu diecezan: ad nutum S. Sedis  până la 4.08.1964 
Pr. Sebastian Krauter (n. 1922 Nytzkydorf TM) 
29.09.1983-14.03.1990: numit episcop diecezan consacrat episcop în 28.04.1990 până în 
24.06.1999 când se retrage. 

 
Diecezele de Oradea şi Satu-Mare (lat.) 
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Din 1962 guvernul comunist considera diecezele de Timişoara, 
Oradea şi Satu-Mare drept protopopiate majore. Kernweiss a fost 
recunoscut în această calitate de guvern; episcopul Boros funcţiona oficial 
ca viceparoh sau paroh, însă Kernweiss îl consulta în toate deciziile majore. 
În 1990 Sf. Scaun a preferat să numească un episcop de Timişoara cu 
vârsta sub 75 de ani, conform cu noile canoane, astfel încât nu a fost 
titularizat nici Kernweiss, nici Boros. Ultimul a primit în 14.03.1990 titlul 
de arhiepiscop ad personam de Ressiana. 

Cazul diecezelor de Oradea şi Satu-Mare este mai dificil, aceste 
dieceze fiind reunite de Sf. Scaun în 9.04.1948, în persoana unui episcop 
comun (lucru care nu va fi acceptat de statul comunist, acesta preferând 
protopopiatele majore de Oradea şi Satu-Mare unei singure dieceze), 
situaţie care va dăinui până în 26.05.1983, când Sf. Scaun va decide 
separarea lor completă.  

 
Oradea      Satu-Mare 

ordinariu:    ordinariu diecezan: 
episcop Ioan Scheffler de Satu-Mare,   episcop Ioan Scheffler de Satu-Mare 
administrator apostolic   (n. 1887 Kalmand SM-6.12.1952 
28.03.1943-6.12.1952   Jilava) 

26.03.1942-6.12.1952  
consacrat episcop în 17.05.1942 

    Împiedicat din 11.03.1952 
(arest, detenţie până la moarte) 

 vicar general:     can. Ludovic Czunbel 
Adalbert Schiffert (†1968), devenit  (1891 Sanislau-20.02.1907 
ordinariu substitut (11.03.1952-  Satu-Mare) 
august 1952 arestat)    ordinariu substitut  
ordinariu substitut    mai 1950-10.03.1951 arestat 
Iosif Pop, vicar capitular  
(1886 Sighet-6.02.1960 Oradea)  can. Francisc Svoboda  
ordinariu substitut    (1831 Ujhorod-10.03.1968 
(aug.1952-6.02.1960)    Satu-Mare) 
excomunicat în 1952.   10.03.1951- 19.11.1951 
ordinariu substitut:   dus în D.O. 
can. Francisc Bélteky  
(1909, Oşoreu BH-6.09.1968 Oradea)  can Karoly Pákocs 
 6.02.1960-6.09.1968   (1892-1966) 
ordinariu substitut:   după moartea lui Scheffler 
Lászlo Ladislau Hosszu   din 14.03.1953 propune ca 
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 (1913 Şimleu-6.03.1983)    vicar capitular pe episcopul 
12.09.1968-30.06.1982)    Fiedler, dar acesta renunţă. 
ordinariu substitut:   can. Ludovic Czumbel 
István Daszkal    ordinariu substitut între 
 (1919 Socodor, AR-7.06.2003 Oradea) 10.03.1956- 26.02.1967 
ordinariu     Czumbel va numi pe Iosif  Pop ca  
ad nutum S.Sedis    ca vicar al său la Oradea; după 
29.09.1983-14.03.1990    moartea lui Pop, pe Bélteky; 

can. Francisc Svoboda, ordinariu 
26.02.1967-7.03.1967 
can. Francisc Sipos, ordinariu 
 (1916, Tiream SM) 
7.03.1967-14.03.1990 

  
Diecezele de Oradea Satu-Mare reunite au beneficiat şi de acorda-

rea unui episcop auxiliar, Szillárd Constantin Bogdánffy (n. 1911, Crna 
Bara, Feketetö/Torontal; 3.10.1953 Aiud), sfinţit episcop în 14.02.1949. 
Fiind arestat de timpuriu, nu a mai apucat să exercite vreun act de 
jurisdicţie.  

Din 14.03.1990 dieceza de Satu-Mare a primit un episcop diecezan 
în persoana P.S. Pál Reizer, iar cea de Oradea unul diecezan în persoana 
P.S. Jozsef Tempfli. (100).  

Situaţia conducătorilor diecezani orădeni era o situaţie particulară: 
aceştia îşi dobândeau însărcinarea în urma alegerii de către capitlul canonic 
(devenind vicari capitulari), dar legitimitatea le era conferită de ratificarea 
lor ca vicari generali, de către ordinarii din Satu-Mare. Adalbert Schriffert îi 
atrăgea atenţia can. Francisc Bélteky că acesta îşi primea jurisdicţia nu de la 
Ludovic Czumbel, ci de la capitlul orădean (101). Acest fapt a dus la 
fricţiuni între conducătorii celor două dieceze, până în 1983, când Sf. Scaun 
a dispus separarea lor completă.  

Starea lor de necesitate a încetat în 1983.  
O problemă a numirii conducătorilor diecezani din clandestinitate a 

fost cauzată de cele doua proceduri pentru transmiterea jurisdicţiei. Prima 
procedură era statutată de Sf. Scaun, corespunzătoare stării de necesitate, şi 
consta în transmiterea jurisdicţiei de la ordinariul precedent, prin numire 
succesorală.  

A doua procedură, statutată de dreptul canonic, consta în alegerea 
unui vicar capitular, de către canonici, şi ratificarea ulterioară a acestuia. 
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Departamentul Cultelor era favorabil procedurii elective, aceasta lăsând 
porţi deschise impunerii unui candidat agreat de guvern (asemenea situaţiei 
altor culte), care să devină un instrument docil în mâna autorităţilor. (Cazul 
Iovanelli, Francisc Augustin, Laszlo Hosszu). (102) 

Aceasta a fost situaţia în diecezele de Oradea şi Bucureşti, care au 
avut ordinari diecezani paraleli, o situaţie Pe care guvernul a căutat să o 
impună şi diecezei latine de Alba-Iulia.  

 
Dieceza de Alba-Iulia (lat.) 

Cercetătorii Jòzsef Marton şi Tamás Jakabffy au reconstituit lista 
ordinarilor substituţi şi a celor prezumptivi din dieceza de Alba-Iulia. 
Ordinariul diecezan era episcopul Aron Márton (1896-1980, episcop al 
Albei-Iulii din 1938). Acesta a fost arestat în 21.06.1949, fiind eliberat din 
detenţie în 2. 02.1955 şi din reţinerea sa la Bucureşti în 25.03.1955. În tot 
acest timp a fost împiedicat să-şi guverneze dieceza. Episcopul Aron a 
primit apoi un D.O. între 1956-l967, fiind claustrat în palatul sau episcopal 
din Alba-Iulia, fapt ce nu l-a împiedicat să-şi conducă dieceza nemijlocit. 
Aron Márton a acţionat conform decretului De nominatione substitutorum, 
desemnând doi ordinari substituti: pe Alajos Alois Boga (1886- 
14.09.1954, Sighet) şi pe Imre Sándor (1893-7.02.1956, Râmnicul-Sărat.), 
primul vicar diecezan, cel de-al doilea fost vicar episcopal pentru partea 
diecezei rămasă în Arealul de Nord (1940-1944). (103)  

Dieceza de Alba-Iulia este simptomatică şi pentru faptul că are un 
număr mare de ordinari substituţi, nu cunoaşte existenţa ternarelor, 
jurisdicţia fidelă Sf. Scaun s-a transmis fără întreruperi, iar activitatea lui 
Aron Márton nu a putut fi împiedicată de rezidenţa obligatorie impusă 
acestuia între 1956-1967.  

Dieceza Albei-Iulii a beneficiat de cel puţin doi episcopi 
clandestini: dr. Alfred Imre Eröss (1909- 31.07.1950) şi dr. Victor (Gyözö) 
Macalik (unele surse îl ortografiază Maczalik) (1890-19.08.1953 Jilava); 
unele surse menţionează data decesului său 19.08.1953), titular de Azoto 
(v. pag. 54), ultimul consacrat în 1951, după decesul lui Eröss, la Turda, din 
cauza bolii. Maczalik a fost arestat în august 1951, şi nu a putut exercita 
nici un act jurisdicţional. În acelaşi timp guvernul comunist a căutat să 
favorizeze o mişcare schismatică, prin intermediul Statusului Catolic 
(conferinţele de la Târgu Mureş din 27.04.1950, Gheorgheni 5.09.1950, 
Cluj 15.03.1951), sub îndrumarea lui Andrei Agotha (†22.06.1956, după ce 
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s-a supus episcopului său legitim, fiind absolvit de excomunicare) şi a can. 
Károly Adorjan (†19.02.1972). Adorjan a fost impus capitlului diecezan 
drept vicar capitular (11.10.1951), reconfirmat din 22.02.-1952, după ce a 
pretins că pr. Bela Adalbert Kovacs (vezi p. 64) i-ar fi transmis jurisdicţia. 
Agotha a fost excomunicat încă din 2.05.1950, precum şi cei ce s-au asociat 
cu el. Doar revenirea lui Aron Márton a pus capăt mişcării schismatice prin 
retractarea celor doi corifei (104).  

Ulterior Aron Márton a obţinut şi un episcop coadjutor, în persoana 
dr. Antal Jakab, fost ordinariu substitut clandestin, consacrat episcop titular 
de Astigi în 23.02.1972 (Roma), care l-a urmat în scaun din 2.04.1980 
(episcopul Aron retrăgându-se din motive de boală; va deceda în 
29.09.1980 la Alba Iulia). Antal Jakab a guvernat dieceza până în 
14.03.1990 când a demisionat, lăsându-l pe coadjutorul său, Lajos Bálint 
(.n. 1929), consacrat episcop titular de Nova, în 29.09.1981 să vină la 
cârma episcopiei. Din 14.03.1990 Sf. Scaun a numit episcop coadjutor pe 
dr. György Jakubinyi (n. 1946) cu titlul de Aquae Regiae, consacrat în 
29.04.1990. Starea de necesitate a episcopiei romano-catolice de Alba-Iulia 
a luat sfârşit în data de 25.03.1955, când episcopul Aron s-a putut întoarce 
în dieceza sa.  

Episcopul Aron Márton 
(ordinariu între 1938-1980), 

împiedicat între 21.06.1949-25.03.1955  
 
Alajos Boga      Imre Sándor  
ordinariu subst.      ordinariu subst. 
 21.06.1949-10.05.1950 este arestat  Între 10.05.1950-10.03.1951  

este arestat   
  

Béla Gajdátsy      Antal Jakab  
 (1887-14.09.1952 Aiud)     (1909-5.05.1993, Alba Iulia)  
o cedează imediat lui A. Jakab   ord. subst. între  
      10.03.1951-24.08.1951,  

Mòzes Márton, numir de A. Jakab  când este arestat  
 (1896 -23.07.1968, Sândominic) 
ord. subst. între     Béla Kovács  

 24.08.1951-4.02.1952   (†30.08.1986, Braşov) 
în 4.02.1952 este arestat,     

 împreună cu B.Kovács    Lászlo Jakab  
şi  L. Jakab.     (n. 1911)  
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Sándor Szilveszter  
(1902-7.04.1988, Braşov) 
desemnat de M. Márton, e arestat  
în 4.02. 1952 înainte de arestare 
 îl desemnează pe  

 
Ferenc Léstyán 

 (n. 1913)  
ord. subst. din 4.02.1952 până vara 1952 
(e eliberat S. Szilveszter) şi îi predă jurisdicţia acestuia.  

 
Sándor Szilveszer, ord. subst. câteva săptămâni  
Apoi predă jurisdicţia lui       

        
 Balázs Lajos     Fuchs îl 

(1894-28.09.1970, Topliţa)   va avea în 
ord. subst. din vara 1952 până în dec. 1954, vedere, ca pe 

  o predă lui Gábor Fuchs   al doilea subst. 
  (1910-20.08.1973, Sibiu)   pe Lajos Eröss 
  ordinariu subst. câteva săptămâni, 
  apoi o predă lui 
 

Miklós Abrahám 
   (1907-24.04.1996, Baraolt)  

ord. subst. la începutul lui 1955,  
cedează automat jurisdicţia, episcopului Aron Márton.  

 
Pentru celelalte dieceze latine din România anul 1983 este un an 

important, numirea unor administratori apostolici ad nutum S. Sedis, după 
laborioase tratative cu guvernul RSR marcând practic încetarea stării de 
necesitate.  

Momentul acest va avea un impact major şi asupra deciziilor luate 
de ordinarii clandestini greco-catolici care nu şi-au văzut clarificată situaţia 
cu acest prilej.  

Deciziile luate, fără o corectă evaluare a stării de necesitate, a 
situaţiei politice şi a liniilor de politică externă iniţiate de Papa Ioan Paul II 
(1978- 2005) au dus la convulsii având ca finalitate luarea prin surprindere 
a ordinarilor clandestini în 22.12.1989.  

Faţă de pontificatele lui Ioan al XXIII-lea (1958-1963) şi Paul al 
VI-lea (1963-1978) de pliere faţă de cerinţele reprezentanţilor regimurilor 
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comuniste, noul pontificat al Papei Ioan Paul al II-lea a apărut tuturor ca o 
schimbare de direcţie (105).  

 După o infructuoasă tentativă de a se obţine din partea Sf. Scaun 
aprobarea consacrării episcopale a pr.dr. Aurel Leluţiu (n. 21.04.1914, 
Beschimbach/ Olteţ-23.12.1980, Blaj) (106), tentativă mediată de Emil Riti 
în 1976 (107), schimbarea politicii pontificale a dus la noi tentative de a se 
reînnoi conducerile diecezane greco-catolice. Tratative în acest sens au fost 
purtate de episcopii Dragomir şi Todea cu Luigi Poggi, una din întâlniri 
având loc cu prilejul funerariilor lui Aron Márton la Alba-Iulia. (108).  

Papa Ioan Paul al II-lea fiind polonez, acesta beneficia şi de 
informări extinse, directe, din spaţiul din spaţiul Cortinei de Fier, tocmai 
datorită eclesiasticilor polonezi care puteau călători mult mai facil în ţările 
socialiste.  

Aşa s-a ajuns la redactarea scrisorii cu propuneri episcopale din 
l8.04.1981, scrisoare trimisă la Roma, care s-a bucurat de asentimentul 
Papei. (109). Odată primite confirmările aprobării pontificale, Ioan Drago-
mir a început suita de hirotoniri episcopale (Octavian Cristian, Justin Ştefan 
Paven şi Emil Riti).  

Aprobarea a sosit în România pe fundalul amplificărilor tensiunilor 
dintre exponenţii conciliatorismului cu autorităţile statului (C. Tămâian, 
S.A. Prunduş, I. Ploscaru), ce nu excludeau nici o integrare provizorie în 
ritul latin, şi adepţii liniei de rezistenţă (Dragomir şi episcopii hirotoniţi de 
el) care preferau militanţa în vederea redobândirii libertăţii B.R.U. (110) 
Schimbarea de direcţie săvârşită de Alexandru Todea, care a abandonat 
linia petiţionară şi revendicativă în favoarea unei linii de colaborare cu 
autorităţile statale (111) a dus la o falie iremediabilă între exponenţii celor 
două direcţii.  

 Actele ordinariale emise după 1985, în ciuda unor digresiuni cano- 
nice mai mult sau mai puţin forţate, ignorau de fapt starea de necesitate 
canonică. S-au deschis porţile unor abuzuri canonice, de care autorităţile au 
profitat din plin. Se explică şi deruta conducătorilor diecezani de după 
Decembrie 1989, au cerut autorităţilor restaurarea situaţiei (inclusiv cea 
patrimonială) anterioare lui 1948. Curia Romană a optat pentru exponenţii 
care şi-au demonstrat rodajul colaborării cu autorităţile, ţinând seama de 
specificul României (ţară majoritară ortodoxă, lipsa unui concordat sau a 
unui acord diplomatic, rezolvarea prealabilă a situaţiei diecezelor 



 69

romano-catolice, interesul prioritar al ecumenismului, promovat ca dogmă 
politică după Conciliul Vatican II).  

Deruta apărută şi justificarea unei opţiuni de conduită a impus 
redimensionarea unor figuri din clandestinitate, fiind favorizaţi cei care 
legitimau atitudinile apărute după 1990. Alţi conducători diecezani au căzut 
într-o momentană uitare, recuperarea figurilor acestora în domeniul 
istoriografic devenind o necesitate. Un Gavrilă Stan, un Augustin Egreanu, 
un Simion Crişan, un Vasile Borda, un Octavian Cristian îşi aşteaptă şi 
astăzi monografii. Pentru evidenţierea situaţiei confuze existente în ultimii 
ani ai deceniului nouă sunt prezentate patru documente, două fiind editate 
în prealabil, ultimele două fiind inedite.  

Se observă că un fenomen istoric poate fi rescris conjunctural chiar 
şi de grupuri sociale ignorate juridic, dar atent monitorizate de serviciile 
unui stat totalitar ateu.  
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DOCUMENTUL NR. L 
 
Publicat în premieră, în Marcu, Vasile – „Drama Bisericii Române 

Unite cu Roma (Greco-Catolică), Bucureşti, Ed. Crater, 1997, p. 201- 204.  
 

„Sfinte Părinte, 
 

La invitaţia Sanctităţii Voastre, făcută prin intermediar de mesagii speciale, de a 
propune episcopi substituiţi pentru Biserica greco-catolică română, noi episcopii acestei 
biserici răspundem cu toata veneraţia şi cu toată recunoştinţa noastră pentru interesul 
ce-l purtaţi acestei ramuri a Bisericii lui Cristos.  

Pentru Arhidieceza de la Blaj noi propunem: Gheorghe Guţiu, vârsta 57 ani; 33 
ani de sacerdotat, de la 1948 el a început activitatea sa în clandestinitate pentru apărarea 
şi servirea Bisericii noastre puse în afara Legii. Arestat în ianuarie 1951, el a fost 
condamnat pe viaţă şi a executat 14 ani de închisoare cu demnitate. După eliberarea sa 
în l964, a ocupat un post de funcţionar administrativ, pentru a-şi câştiga existenţa. El a 
păstrat aceeaşi fidelitate şi. aceeaşi demnitate pentru Biserică.  

 Ca studii are bacalaureatul şi Academia Teologică din Blaj. Noi îl propunem 
pentru a fi consacrat episcop substitut ordinar al episcopului arhidiecezan de Alba-Iulia 
şi Făgăraş cu sediul la Blaj.  

Pentru dieceza de Maramureş cu sediul la Baia–Mare noi propunem cu 
consimţământul episcopului diecezan, pentru a fi consacrat episcop: Octavian Cristian, 
de 60 ani, l7 ani de sacerdotat. Ca studii are bacalaureatul obţinut la Blaj şi licenţa în 
drept la Facultatea din Bucureşti. El n-a exercitat niciodată magistratura, considerând că 
apărarea justiţiei este imposibilă, într-un stat ateu. El a studiat ca urmare Academia 
teologică din Iaşi, timp de 6 ani, după care a fost hirotonit preot.  

Pentru Dieceza Oradea noi propunem pentru a fi consacrat episcop: Vasile 
Hossu, 61 ani, având 35 ani de sacerdotat. După bacalaureat şi-a făcut studiile la 
Seminariul teologic din Oradea.  

Pentru Dieceza Lugojului noi propunem ca substitut ordinar, cu consimţământul 
episcopului diecezan: Dumitru Sălăjan, vârsta 69 de ani, având 45 ani de sacerdotat. El 
a făcut studiile la Academia Teologică din Blaj. El a lucrat în pastoraţie timp de 10 ani, 
după care în 1948 a fost arestat cu episcopii şi a stat 7 ani în lagăre de concentrare şi în 
închisoare, fără a fi condamnat. Pentru moment noi nu-l propunem să fie consacrat 
episcop, numai pentru jurisdicţie în caz de necesitate. Ulterior o persoană adecvată va fi 
propusă dacă va fi nevoie.  

Pentru Dieceza Cluj – Gherla situaţia este foarte dificilă şi semnatarul acestei 
propuneri nu doreşte altceva decât a găsi o soluţie „omnibus rite perpensis“ şi 
binecuvântarea lui Dumnezeu şi a Inimii Imaculate a Mariei, care a asistat vizibil 
Biserica Română Unită şi Dieceza de Cluj în mod special.  
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În situaţia actuală unde se află episcopul Ioan Chertes a cărui sănătate este serios 
deteriorată ca urmare a detenţiei, există opinii divergente cu privire la exercitarea 
jurisdicţiei şi a succesiunii. Actualul ordinar care ţine locul episcopului, Nicolae Pura, 
este grav bolnav şi el nu doreşte şi nu poate în mod obiectiv să fie propus. Fără a 
discuta problema jurisdicţiei prezente, noi propunem pentru a fi consacrat episcop al 
Diecezei de Cluj – Gherla pe părintele: 

Emil Riti, în vârsta de 54 ani, 33 ani de sacerdotat şi a fost hirotonit preot 
greco-catolic, fiind student la Seminarul Teologic din Cluj. El a lucrat în clandestinitate 
timp de doi ani. Fiind în contact cu secretarul Nunţiaturii Apostolice Mgr. del Mestri, el 
a fost arestat în 1950. În 1952 a fost condamnat pe viaţă şi a stat 14 ani în închisoare. La 
proces, fiind calificat de procuror ca element foarte periculos, prin faptul că el a 
acceptat să fie hirotonit după suprimarea Bisericii, a ripostat: „Eu am acceptat să fiu 
preot, pentru că sunt convins că biserica mea a fost suprimată în mod injust şi că ea are 
nevoie de tineri care să-şi ofere viaţa pentru apărarea ei. Dacă nu aş fi fost preot, aş fi 
cerut să devin”. Este singurul preot din Dieceza Clujului care a fost condamnat pe viaţă 
pentru Biserica Unită. În închisoare a avut o conduită admirabilă. El a întreţinut de 
asemeni raporturi cu ortodocşii şi menţine până în prezent relaţii cu vechii camarazi 
ortodocşi din închisoare.  

Ieşit din închisoare cu sănătatea zdruncinată el a făcut studii radiologice la Cluj 
şi a obţinut o funcţie de radiolog pe care continuă să o exercite. Munca pe care o 
efectuează nu-l împiedică să desfăşoare o largă activitate sacerdotală şi să facă în caz de 
nevoie mari servicii Bisericii.  

Pentru Vicariatul de Bucureşti unde se află de asemeni centrul Operei de 
Adorare Euharistică noi propunem: 

Justin Ştefan Paven, în vârstă de 56 ani, având 17 ani de sacerdotat. El s-a 
convertit după 26 de ani la Biserica Greco-Catolică, care 1-a hirotonit preot. El a fost 
arestat şi condamnat la 18 ani închisoare, dintre care a executat 11 ani. El şi-a făcut 
studiile teologice la Facultatea de Teologie din Bucureşti şi are o mare priză asupra 
prietenilor şi colegilor ortodocşi.  

Ca studii are bacalaureatul şi Facultatea de Chimie.  
Trăind mereu între preoţii greco-catolici cu care şi-a identificat viaţa, el lucrează 

ca laborant într-o fabrică din Bucureşti, printre miile de lucrători, asupra cărora el are o 
mare influenţă. Noi îi propunem pentru a fi consacrat ca episcop.  

Noi dorim totodată ca Sanctitatea Voastră să dispună ca, conţinutul acestei 
scrisori, deasemeni maniera prin care a fost trimisă, să fie păstrat sub un total secret, 
peste tot, vis-á-vis de români, de asemenea şi faţă de cei ce trăiesc în străinătate şi vin în 
ţară. Si quit opinor, acceptând soluţia pe care Sfântul Părinte o consideră ca fiind cea 
mai bună şi ţinând seama de situaţia existentă în ţara noastră, noi credem că este util ca 
numirea unui Cardinal să fie făcută publică (ultimele 8 cuvinte erau reproduse în lba. 
franceză, în textul tipărit – n.n.). 

Cu supunere totală şi dragoste filială, noi mulţumim Sanctităţii Voastre de tot 
ajutorul acordat Bisericii însângerate, atât de dur încercată, şi în numele tuturor 
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preoţilor; credincioşilor şi credincioaselor şi fidelilor, noi cerem binecuvântarea 
apostolică.  

 
Alexandru Todea      18.IV.1981” 

 
Observaţii 

 
Documentul reprodus este o traducere făcută după un original în 

limba franceză. Se pune întrebarea: de ce nu a fost redactat în italiană sau în 
latină? (Alexandru Todea cunoscând la perfecţie ambele limbi). Un posibil 
răspuns ar consta în destinatarul intermediar al Papei (care putea fi o 
personalitate poloneză familiarizată mai degrabă cu limba franceză); un alt 
posibil răspuns ar consta în faptul că acest document este un duplicat al 
unui prototip redactat în latină sau italiană. (Faimoasa batistă pe care textul 
a fost transcris conţinea un mesaj în limba italiană) (112). Contextul 
redactării documentului (1981) este sugerat de tratativele preliminare 
(despre care există destule mărturii) dintre episcopii uniţi şi trimişii Sf. 
Scaun. Veridicitatea documentului este dată de câteva probe:  

a) în ciuda rugăminţii pentru păstrarea unui secret absolut, acest 
fapt nu a fost respectat. Cicerone Ioniţoiu, într-un volum apărut în 1983 
(113) menţionează doi episcopi clandestini: Guţiu şi Riti, printre preoţii pe 
care i-a întâlnit în diferite închisori. Este sigur faptul că în acele momente 
nici unul din cei doi nu era episcop. Riti a fost consacrat în 1985, iar Guţiu 
în 1990. La redactarea volumului C. Ioniţoiu s-a consultat şi cu clerici 
români uniţi din exil, de la care a primit informaţii asupra episcopabilităţii 
unora pe care i-a întâlnit în detenţie. Dar Ioniţoiu (ca şi cei din exil) nu 
puteau şti data consacrării acestora. (S-a crezut probabil că tot au fost 
hirotoniţi simultan). (114)  

b) Din candidaţii de pe listă, în 1990 au fost hirotoniţi Vasile Hossu 
şi Gheorghe (George) Guţiu; mons. Sălăjean (Sălăgean) a rămas vicar 
general al diecezei de Lugoj până spre sfârşitul vieţii sale. Mai mult, în 
1992, în urma îmbolnăvirii cardinalului Alexandru Todea, episcopul 
G.Gutiu a fost numit administrator apostolic al arhidiecezei Blajului 
(arhidieceza fiind locul iniţial de destinaţie al episcopatului său), fiind 
preferat înaintea altor episcopi.  
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c) O confirmare indirectă a faptului că în 1981 s-a pus problema 
unor episcopabili îl constituie tentativa Pr.dr. Silvestru A. Prunduş de a 
solicita acest lucru pentru Dieceza de Cluj – Gherla. (vezi p. 30-31).  

 
Alte observaţii: 

a) Documentul nu menţionează existenţa ternarelor diecezane.  
b) Faptul că Nicolae Pura nu putea fi în mod obiectiv propus este 

confirmat de refuzul Nunţiaturii de a-l consacra în anii 1948-49, în urma 
unui articol din presă atribuit acestuia (115).  

c) Documentul insista asupra candidaţilor „ionelişti“ (din grupul sr. 
Maria Ionela), o atenţie particulară fiind acordată lui Emil Riti. Este certă 
influenţa lui Alexandru Todea, care în acele timpuri colabora intens cu Riti, 
existând şi mărturii străine în favoarea acestui fapt. (116)  

Episcopul dr. Ioan Dragomir era extrem de rezervat asupra 
persoanei lui Riti. „Când venea vorba de ocuparea scaunului de Cluj – 
mare oraş cultural – de către Emil Riti a cărui înălţime era de 1,50 m şi a 
cărei formare teologică era incompletă, Episcopul Ioan Dragomir se 
exprima în mod ironic arătând cu mâna, odată sus, apoi jos şi spunând: 
„Închipuiţi-vă (sau închipuie-ţi) la Cluj: Hossu, Riti.“ (117).  

Consacrarea lui Riti de către Dragomir nu poate fi pusă doar pe 
seama influenţei cercului ionelist; mai mult ca sigur că exista un mandat în 
acest sens (Riti a fost ultimul hirotonit din cei trei consacraţi de Dragomir, 
cu 6 zile înainte de decesul acestuia).  

Nu trebuie uitat faptul că Ioan Dragomir era proiedru (întâi-stătător 
episcopal), şi deci abilitat să iniţieze consacrările altor episcopi (ar fi fost 
mai simplu ca Riti să fie sfinţit de Octavian Cristian şi de Justin Paven, sau 
lăsat în seama lui Todea; acesta din urmă era pe locul al IV-lea în ceea ce 
priveşte proiedria, pe locul al II-lea după Dragomir urmând P.S. Ioan 
Ploscaru (care ar fi putut fi primul), şi apoi episcopul Ioan Chertes (acesta 
din urmă retras). Criteriul precedenţei la proiedrie este dat de vechimea în 
ordinul episcopal.  

Ulterior, în urma decesului lui Dragomir şi a obţinerii poziţiei de 
proiedru, Alexandru Todea a dorit impunerea controlului asupra celorlalţi 
episcopi, pentru a asigura implementarea propriei linii eclesiastice. Aşa se 
explică elaborarea unui raport totalmente negativ la adresa celor trei 
episcopi (118) şi de telegrama trimisă Sf. Scaun, din 8.11.1985: „Implor pe 
Sanctitatea Voastră ca începând de acum să nu mai recunoască nici o altă 
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autoritate în conducerea Bisericii Române Unite, în afară de episcopii 
Todea, Ploscaru, Chertes şi a superiorilor Tămâian şi Prunduş, cunoscuţi ca 
fiind fideli. Riti se comportă într-un mod mizerabil şi nu-l mai putem 
accepta“ (119). Telegrama era adresată lui Ioan Paul II, fiind semnată de 
Todea. Textul telegramei, prin expresiile „să nu mai recunoască“, „nu-l 
mai putem accepta“, dovedeşte o recunoaştere precedentă şi o acceptare 
precedentă.  

Todea adoptase linia grupului Tămâian, Prunduş, Ploscaru, linie 
dezavuată de Dragomir, iar urmaşii acestuia erau stânjenitori. Indiferent de 
natura fenomenelor atribuite sr. Ionela, mesajul acesteia era incomod 
pentru noul curs eclesiastic; fiind vehement anticomunist, prevestind o 
bruscă eliberare a B.R.U. şi condamnând tentativele de colaborare ale 
eclesiaştilor cu autorităţile (120). Acest mesaj era în netă contradicţie cu 
dorinţa de soluţionare a problemei greco-catolice, într-un fel sau altul, cu 
ajutorul autorităţilor (121).  

 

DOCUMENTUL NR. 2 
 
Publicat facsimilat în Birtz, Remus Mircea – „Episcopul Emil Riti 

(1926-2006). Tentativa unei recuperări istoriografice“, Cluj-Napoca, Ed. 
Napoca Star, 2006, p. 159-161.  

 
„Capitlul Eparhiei de Cluj – Gherla a Bisericii române unite constituit şi întrunit 

în mod canonic în ziua de 24.IV.1987 a luat act de retragerea din conducerea eparhiei a 
S.S.I. Augustin Silviu Prunduş până la ameliorarea, în urma unui tratament recomandat 
de medic, a sănătăţii sale grav deteriorate. Conducerea eparhiei a fost trecută, conform 
hotărârii Capitlului, aprobată de S.S.I. Augustin Silviu Prunduş, asupra unui ternar 
constituit din părintele Tertulian Langa, părintele Gheorghe Neamţu şi ieromonah 
Sabin Dăncuş.  

Capitlul constată şi hotărăşte în unanimitate următoarele: Î.P.S. Chertes Ioan, 
episcop consacrat pentru dieceza de Cluj – Gherla nu a acceptat şi nu acceptă să 
primească şi să exercite jurisdicţia în eparhia de Cluj – Gherla. În urma acestui fapt, 
jurisdicţia în Eparhia de Cluj – Gherla a fost şi este exercitată fie de ternare, fie de 
ordinari neconsacraţi episcopi. Actualmente, în urma unei situaţii regretabile, s-a ajuns 
la existenta unor preoţi consacraţi episcopi în mod iregular şi necanonic, dar care, în 
pofida hotărârii Conferinţei episcopale a Provinciei Mitropolitane, în frunte cu Î.P.S. 
Mitropolit Alexandru Todea, emit prin acte formale şi explicite, sau unii numai 
implicit, pretenţia de a-şi exercita funcţia episcopală şi chiar jurisdicţia în unele eparhii. 
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În aceste condiţii, lipsa unor ordinari cu puteri, nu numai canonice, dar şi harice 
plenare, are consecinţe deosebit de grave. Eparhia noastră consideră această situaţie ca 
o stare dăunătoare pentru edificarea spirituală a preoţilor şi credincioşilor, şi în acelaşi 
timp, ca o atingere gravă şi disperată pentru unitatea şi pacea Bisericii noastre. Pentru 
rectificarea acestei situaţii, Capitlul Eparhiei de Cluj – Gherla a făcut ancheta conform 
dreptului canonic, şi a transmis Î.P.S. Mitropolit Alexandru Todea, cât şi Sfântului 
Scaun Apostolic lista cu trei episcopabili, care, în opinia Capitlului, întrunind calităţile 
cerute de canoane, sunt cei mai apţi de a fi episcopi şi conducătorii Eparhiei de Cluj – 
Gherla:  

I.Dr. Augustin Silviu Prunduş 
Pr.dr. Liviu Pandrea  
 Ieromonah Sabin Dăncuş.  
În situaţii normale, conform canoanelor existente, ca Sf. Scaun, după primirea 

listei şi în urma avizului dat de Conferinţa Episcopală, în frunte cu Î.P.S. Alexandru 
Todea, să emită un mandat apostolic pentru unul din cei trei episcopabili propuşi, în 
vederea consacrării lui. Situaţia de necesitate în care ne găsim pune autoritatea 
bisericească supremă în imposibilitatea de a urma calea canonică obişnuită.  

Imposibilitatea de a rezolva pe calea obişnuită această problemă nu trebuie însă, 
în concepţia Vaticanului, să ducă la primejdia morţii iminente, spirituale şi biologice, a 
Bisericii noastre. Din fericire pentru noi Sfânta Providenţă ne-a permis să obţinem, în 
timp util, punctul de vedere al Vaticanului în aceasta privinţă vitală pentru Eparhia 
noastră. Părintele Tertulian Langa a fost la Roma în toamna anului 1986, obţinând de la 
sursele cele mai autorizate informaţiile şi indicaţiile necesare. Astfel, potrivit 
afirmaţiilor E.S. Cardinal Lourdousamy, a E.S. Colasuonno, şi a canoniştilor de la 
Roma, consultaţi de părintele Tertulian Langa, care avea în această privinţă mandatul 
din partea conducerii Provinciei Metropolitane, să ceară toate lămuririle necesare, 
situaţia canonică implicând şi rezolvarea favorabilă a situaţiei menţionate mai sus este 
următoarea:  

1. Conform canoanelor şi a situaţiei de fapt, recunoscută de Vatican, Î.P.S. 
Alexandru Todea este capul Bisericii Române Unite.  

2. Î.P.S. Alexandru Todea, în conformitate cu dispoziţiile dreptului canonic în 
vigoare şi în consens cu conducătorii diecezelor are capacitatea şi competenţa să 
rezolve toate problemele Provinciei Metropolitane.  

3. În problemele în care este necesar avizul Sf. Scaun, şi în primul rând în 
problema sfinţirii de episcop, avizul Conferinţei Episcopale ţine loc de mandat 
pontifical.  

4. Tot ce se rezolvă în conformitate cu cele de mai sus este implicit confirmat de 
Sf. Scaun.  

Capitlul Eparhiei de Cluj – Gherla, luând în considerare această situaţie, cere 
conducerii Provinciei Metropolitane cu umilinţă, dar şi cu insistenţa pe care exclusiva 
preocupare pentru viaţa şi pacea Bisericii lui Cristos în acest colţ de lume o 
îndreptăţeşte, ca:  
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Î.P.S. Mitropolit Alexandru Todea, în consens cu conducătorii diecezelor, să 
aleagă din cei trei episcopabili propuşi de noi pe care să-l sfinţească episcop şi care să 
preia conducerea Eparhiei de Cluj – Gherla.  

Având în vedere că toate problemele prealabile, de fapt şi de drept, sunt deja 
rezolvate, cerem sfinţirea imediată a unui episcop pentru eparhia noastră. Imediat, 
pentru că aşa cum Capitlul constata, fiecare zi de amânare primejduieşte grav pacea, 
unitatea şi chiar viaţa Bisericii noastre în Eparhia de Cluj – Gherla.  

Cristos a înviat. Cu respect şi supunere în Domnul:  
Pr.dr. Augustin Silviu Prunduş, Ordinarius 
Pr. Tertulian Langa 
Pr. Gheorghe Neamţu  Cluj-Napoca, 24 aprilie 1987 
Pr. Sabin Dăncuş 
Pr. Nicolae Plăian 
Pr. Romulus Gorcea 
Pr. Matei Boilă” 
 

Observaţii 
 
Documentul capitular este prevăzut cu semnăturile tuturor 

participanţilor. Se constituie în mod legitim un ternar diecezan, care să 
guverneze dieceza de Cluj – Gherla.  

Deşi se menţionează starea de necesitate, contactul cu Sf. Scaun 
este asigurat (inclusiv prin vizita la Roma a pr. Langa, în 1986). O primă 
întrebare: de ce o propunere capitulară de acest tip nu a fost dusă direct la 
Roma, astfel încât cei abilitaţi de la Sf. Scaun să aleagă ei un episcop?  

Din cele consemnate, Alexandru Todea este doar Cap al B.R.U. 
(deci proiedru episcopal), Roma nefăcând menţiune de recunoaşterea ex-
presă a titlului mitropolitan. Lipsesc consultările Pr.dr. Eugen Popa, 
provicar general I, după datele oferite chiar de protagoniştii evenimentului 
(121) precum şi cea a episcopului Ioan Chertes, considerat un simplu 
auxiliar (dar totuşi episcop, fost coadjutor al cardinalului Hossu).  

 Documentul nu explică de ce starea de necesitate „pune autoritatea 
bisericească supremă în imposibilitatea de a urma calea canonică obiş-
nuită“, odată ce din eparhia Clujului au putut pleca la Roma diverşi preoţi 
cu însărcinări speciale (Prunduş 1981,1983; Riti,1985; Langa,1986;), 
aceasta desigur doar cu permisul celor care gestionau aprobările călătoriilor 
în străinătate, în ţările ne-socialiste. Documentul se relevă a fi un act 
justificativ având ca finalitate două obiective:  
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1.Înlăturarea pretenţiilor lui Emil Riti la o eventuală luare în posesie 
a diecezei (acesta n-a fost invitat măcar pentru a i se analiza pretenţiile.  

2. Înlăturarea Pr.dr. S.A. Prunduş din fruntea diecezei. Propunerea 
sa ca episcopabil a fost un gest de circumstanţă („boala“ menţionată 
constituind un argument strategic). (122). 

Pr.dr. Liviu Pandrea, contactat personal de Alexandru Todea, în 
vederea promovării sale la episcopat, a refuzat cu tenacitate oferta (123).  

Astfel, după o nouă demisie cerută lui S.A. Prunduş (interesant că 
nu ternarului constituit:Langa, Neamţu, Dăncuş), Alexandru Todea a 
preluat în mod direct administraţia apostolică a diecezei de Cluj – Gherla, 
în 31.07.1987, numindu-1 pe Pr. Tertulian Langa vicar general diecezan. 
(124) 

 

DOCUMENTUL NR. 3 
 
Publicat pentru prima dată. 
Este vorba de o Scrisoare Pastorală „Către întreaga Biserica 

Română Unită“, 6 p. dactilografiate, datată 16.06.1988, în numele 
ordinarilor diecezani: Alexandru Todea, Ioan Ploscaru, Lucian Mureşan, 
Coriolan Tămâian, certificată de Tertulian Langa, reprezentând punctul de 
vedere al Conferinţei Episcopale a B.R.U. reunită la Cluj-Napoca.  

Se aduc respectuoase mulţumiri pr.dr. Sebastian Sabin Făgăraş, fost 
notar capitular în clandestinitate (1987-1989) pentru furnizarea acestui 
document.  

Documentul doreşte să fie o codificare a opiniei finale în legătură 
cu situaţia B.R.U., punct de vedere menţinut şi în Decembrie 1989, şi 
ulterior.  

Scrisoarea Pastorală este calchiată după raportul din 10.10.1985, 
trimis la Roma prin Coriolan Tămâian (125), un articol semnat de Pamfil 
Carnatiu apărut în revista „Rorate Ergo“ (?) nr. 5/ mai 1987, un comunicat 
redactat de Alexandru Todea în 26.04.1986 (126) precum şi Decizia din 
14.03.1986 (127).  

Veridicitatea documentului este confirmată tocmai de aceste surse.  
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CĂTRE 
ÎNTREAGA BISERICĂ ROMÂNĂ UNITĂ 

 
Iubiţi fraţi, preoţi de mir, 
Iubiţi fraţi călugări, 
Cuvioase surori, 
Iubiţi credincioşi, 
 
În toamna acestui an – 1988 –  se împlinesc 40 de ani de când Biserica Unită 

Română, a fost pusă într-o dilemă:  
Integrarea sa în Biserica Ortodoxă sau:  
Calea suferinţei. 
Biserica Română Unită cu Roma, a optat pentru calea suferinţei. A optat pentru 

acest drum. Archidieceza Blajului în frunte cu Administratorul ei Apostolic, episcopul 
ION SUCIU, având alături de el pe Vicarul Vicariatului din Bucureşti, Vasile Aftenie. 

Aceiaşi cărare a străbătut-o şi Dieceza de Cluj – Gherla, în frunte cu episcopul 
IULIU HOSU. 

A acceptat suferinţa Dieceza de Oradea, condusă de episcopul ei VALERIU 
TRAIAN FRENŢIU.  

Acelaşi calvar l-a urcat şi Dieceza Lugojului, având îndrumător pe episcopul ei 
IOAN BĂLAN.  

 Nici nu s-ar fi gândit altfel Dieceza de Baia-Mare, în frunte cu episcopul ei, 
Mitropolitul ALEXANDRU RUSU.  

Conştienţi că Biserica se exprimă prin ei, nici unul nu a avut nici o şovăire. Toţi 
episcopii noştri au primit crucea şi şi-au urcat calvarul. 

Toţi aceştia, urmaţi de majoritatea clerului de călugări, de călugăriţe şi de 
credincioşi au inaugurat, cu ajutorul HARULUI DIVIN, Calea românească a Crucii au 
atins piscul Golgotei. 

Fiecare dintre ei, ajuns în ultimele clipe ale vieţii, a rostit în unire cu ISUS“: 
Părinte, în mânile Tale îmi încredinţez sufletul, Dieceza mea ţara mea şi lumea 
întreagă”.  

 Astfel:  
VASILE AFTENIE a decedat în închisoarea din Văcăreşti, la 10 mai 1950.  
VALERIU TRAIAN FRENŢIU a decedat în închisoarea din Sighet la 11 iulie 

1952.  
IOAN SUCIU a decedat în închisoarea, din Sighet la 27 iunie 1955.  
TIT-LIVIU CHINEZU a decedat în închisoarea din Sighet la 15 I 1955.  
IOAN BĂLAN a decedat la 4 aug. 1959, la Mănăstirea Ortodoxă Ciorogârla, 

unde avea domiciliul obligatoriu. 
ALEXANDRU RUSU a decedat la închisoarea din Gherla la 9 mai 1965.  
 IULIU HOSSU a decedat la 30 mai 1970, în spitalul Colentina, unde a fost 

internat din Mănăstirea Ortodoxă Căldăruşani, unde avea domiciliul obligatoriu.  
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Sfântul Părinte de pioasă aducere aminte PAPA PIUS AL XII-lea, a 
binecuvântat noua fază a Biserici Române Unite, care prin măsurile luate şi aplicate sub 
autorităţile staliniste din acea vreme, în colaborare cu Biserica Ortodoxă Română, a fost 
trecută în ilegalitate şi suferinţă, fiind împedecată, în mare măsură să-şi îndeplinească 
divina misiune pastorală în sânul poporului român. 

În scrisoarea de binecuvântare a Sfântului Părinte, mai erau exprimate 
următoarele:  

Preoţii cari au semnat trecerea la Biserica Ortodoxă au fost excomunicaţi. 
Atitudinea Bisericii Unite, faţă de cei excomunicaţi,va fi aceasta:  

 Cei cari au semnat trecerea la ortodoxie.sub PRESIUNEA FRICII vor fi trataţi 
cu blândeţe:  

Cei cari au acţionat cu răutate şi cu zel în abaterea sufletelor de la credinţă, 
avută înainte de toamna anului 1948,vor fi trataţi după rigoarea canoanelor.   

Pentru ca preoţii greco-catolici să-şi poată desfăşura activitatea pastorală, Sf. 
Părinte Pius al XII-lea a acordat facultăţi şi la rit şi anume:  

Preoţii unui rit catolic împiedecat pot celebra în oricare din riturile catolice 
neîmpiedecate. Dar şi acest lucru s-a lovit de dificultăţi multă vreme, singura modalitate 
de a activa public şi legal rămânând trecerea la Biserica Ortodoxă, din fericire respinsă 
de majoritatea preoţilor noştri,  

 Episcopilor Diecezani, Sf, Părinte le-a dat facultatea de a-şi găsi înlocuitor cu 
titlul de SUBSTITUT, care să aibă deplină jurisdicţie în dieceză. Dacă episcopul a fost 
arestat prin surprindere şi nu şi-a putut numi substitut, acest lucru 1-a făcut Nunţiul 
Apostolic GERÁLD-PATRIK O’HARA din Bucureşti. 

 Substitutul odată numit, era obligat prin actul numirii să-şi numească şi el 
urmaş, tot cu titlul de substitut.  

 Sf. Părinte PAPA PIUS AL XII-lea a socotit oportun să asigure succesiunea 
episcopală, dispunând prin Nunţiul Apostolic GERALD-PATRIK O’HARA, 
consacrarea întru episcopi fie a substitutului, fie a altui preot, dar cu ştirea substitutului. 
În consecinţă între anii 1948-1950, au fost numiţi şi consacraţi întru episcopi, în 
BISERICA UNITĂ ROMÂNĂ, următorii preoţi:  

1. PLOSCARU IOAN – pentru Dieceza Lugojului 
2.DRAGOMIR IOAN – pentru Dieceza de Baia Mare 
3. CHERTES IOAN – pentru Dieceza de Cluj – Gherla  
4. HIRŢEA IULIU – pentru Dieceza de Oradea 
5. TODEA ALEXANDRU – pentru Arhidieceza Blajului, care cuprinde şi 

Vechiul Regat. 
6. CHINEZU TIT-LIVIU – pentru vicariatul din Bucureşti al Arhidiecezei. 
Cu privire la vicariatul din Bucureşti al Arhidiecezei, Nunţiul Apostolic 

GERALD-PATRIK O’HARA. a dispus: Fără vreo măsură de ordin canonic, Vicariatul 
Bucureştilor a fost încredinţat spre administrare episcopului Ioan Dragomir, pe timp cât 
acest episcop domiciliază în Bucureşti, ceea ce a fost în vigoare din martie 1949, până 
în iulie 1950, câtă vreme Ioan Dragomir a locuit în Bucureşti. Măsura aceasta a fost 

 80

luată pentru că episcopul TIT-LIVIU CHINEZU era arestat şi în al doilea rând, ca să 
uşureze munca episcopului Alexandru Todea, care locuia în Ardeal.  

Conform facultăţilor date, în cazul morţii episcopului Diecezan, care a inaugurat 
calea crucii 1948, substitutul Diecezei interesate consacrat episcop, sau neconsacrat 
devenea automat, fără nici o altă numire din partea Sf. Scaun ORDINARIU, adică 
urmaş legitim cu toate drepturile şi îndatoririle predecesorului decedat.  

Respectând aceste facultăţi date de Sf. Scaun, în Biserica Romănă Unită n-au 
fost probleme în legătură cu transmiterea jurisdicţiei de la episcopi care au condus 
Diecezele şi bisericile până în 1948, la episcopii care au urmat după ei.  

Pentru ca acest spirit să se continue şi menţină, după eliberarea din închisoare, 
în 1964, episcopii Ploscaru Ioan, Dragomir Ioan, Hirţea Iuliu, Chertes Ioan şi Todea 
Alexandru, au convenit să nu consacre episcopi fără mandat pontifical şi fără ştirea 
celorlalţi episcopi, în conformitate cu conciliile noastre provinciale, care interzic 
episcopilor să consacre în secret, fără ştirea şi consimţământul celorlalţi, după cum nici 
Mitropolitul nu are dreptul să consacre episcopi, fără consimţământul episcopilor 
sufragani.  

Contrar acestei înţelegeri bazate pe dreptul canonic, care în can.1382 prevede că 
episcopul, care consacră vreun episcop, fără mandat pontifical, precum şi preotul care 
acceptă să fie consacrat, cad în excomunicare latae sententiae, s-a aflat în 1985, după 
moartea episcopului Dragomir Ioan, că trei episcopi au fost consacraţi în secret de către 
regretatul episcop, deşi acesta la 30 sept.1984, a declarat episcopului Ploscariu Ioan şi 
apoi episcopului Todea Alexandru, că nu a consacrat şi nu va consacra pe nimeni.  

Cei trei preoţi consacraţi de regretatul Dragomir Ioan sunt următorii: 
1. Cristian Octavian – nume schimbat oficial din Găinar Octavian. Din punct de 

vedere al dreptului canonic şi al facultăţilor date de Sf. Scaun, episcopul Dragomir Ioan 
putea să-şi lase substitut în dieceza de Baia-Mare, dar pentru ca acest substitut să poată 
fi consacrat episcop trebuia să îndeplinească anumite condiţii:  

a) Să aibă mandat pontifical, conform can.l0l3, ori din informaţiile de la Roma, 
rezultă că nu a avut.  

b) Consacrarea să fie făcută cu consimţământul celorlalţi episcopi, conform 
Conciliului Provincial l cap. III pct.3,dar această procedură canonică nu a fost 
respectată.  

c) Preotul ce urmează să fie consacrat, să fie celibatar, piedică împotriva acestei 
prevederi fiind nu numai căsătoria religioasă, ci şi cea civilă. Or, Cristian Octavian a 
încheiat o căsătorie religioasă şi cea civilă cu o călugăriţă, după hirotonirea sa ca preot. 
După această primă iregularitate, a contractat-o şi pe a doua: consacrarea ca episcop, 
având un matrimoniu civil.  . 

d) Cristian Octavian a adoptat o fiică. Potrivit dreptului canonic – can. 110 – 
Fii[i] adoptaţi după normele legilor civile se consideră fii[i] aceluia care i-a adoptat. 
Această fiică adoptivă a produs, un mare scandal, încheind căsătorie civilă şi apoi 
religioasă, în faţa unui preot ortodox, cu un bărbat care şi-a părăsit soţia şi copiii, ca 
după câţiva ani să se reîntoarcă. 
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2) PAVEN IUSTIN a fost consacrat – zice-se – episcop de regretatul Dragomir 
Ioan, pentru vicariatul Vechiului Regat cu centrul la Bucureşti. Episcopul Dragomir 
nefiind Ordinatoriu al Blajului, de care aparţinea vicariatul Bucureştiului, nu avea nici 
un drept de a-1 consacra pe Paven nici ca ordina-toriu, nici ca vicar de Bucureşti. 
Conform can. 1017: Episcopul nu poate conferi ordine în afara propriei sale Dieceze, 
fără aprobarea episcopului diecezan. De ce totuşi episcopul Dragomir Ioan i-a 
consacrat ca episcopi pe Cristian şi Paven?  

Amândoi fac parte din congregaţia sorei Ionela. Sora Ionela, care din motive de 
neascultare a fost exclaustrată din congregaţia Maicii Domnului, a strâns în jurul ei 
diferite persoane- femei şi bărbaţi cu care a format o congregaţie a cărei superioară se 
consideră. Episcopul Dragomir i-a consacrat pe cei doi de mai sus la insistenţele 
Ionelei, deoarece dorea să aibă episcopi în subordinea ei. Argumentul principal al sorei 
Ionela de a se amesteca în problemele de conducere a Bisericii, se întemeia pe nişte 
pretinse revelaţii ale Maicii Domnului, care de repetate ori s-au dovedit a fi false. Ori 
Biserica nu se poate conduce după revelaţii particulare, ca după drept, morală, teologia 
ascetică şi mistică.  

3) Emil Riti a fost consacrat, în secret, ca episcop de către episcopul Dragomir 
Ioan, deşi episcopul diecezei de Cluj – Gherla era în viaţă, după cum şi vicariatul 
Ordinariu Prunduş Augustin era în viaţă şi conducea legitim această dieceză. Mai 
facem cunoscut că Riti Emil, posedă o casetă pe care o prezintă ca pe o dovadă că 
Episcopul Iuliu HOSSU, când era la Căldăruşani, i-ar fi transmis, prin această casetă, 
jurisdicţia pentru dieceza Cluj – Gherla. Pe baza acestei jurisdicţii prezumtive, 
episcopul Dragomir 1-a consacrat ca episcop fără ştirea celorlalţi episcopi, cu 6 zile 
înainte de moarte lui. Dar Episcopul IULIU HOSSU nu mai avea jurisdicţie asupra 
diecezei sale, căci o transmisese substitutului său înainte de a fi fost arestat: chiar dacă 
ar fi avut-o nu putea să o transmită altui preot fără ştirea substitutului. Punem o 
întrebare: ce s-ar fi întâmplat dacă fiecare dintre episcopi ar fi consacrat în secret, fără 
ştirea confraţilor lor, câte trei, patru episcopi? În legătură cu această problemă, vă 
comunicăm procedura noastră şi atitudinea Sf. Scaun:  

- La prima sesizare făcută telegrafic de către conducerea Bisericii Unite 
Române, Sf. Părinte, a răspuns tot telegrafic conducerii bisericii noastre că, Sf. Părinte 
nu recunoaşte ca episcopi pe cei trei preoţi. 

- La raportul înaintat Sf. Părinte prin p. Coriolan Tămâian, în Dec. 1985, s-a 
comunicat conducerii Bisericii Române Unite, tot prin p. Coriolan Tămâian, că Sf. 
Părinte nu-i recunoaşte pe cei trei preoţi ca episcopi ai Bisericii Unite.  

- Acelaşi lucru s-a. transmis verbal prin P. Tertulian Langa, F. Iosif Sabău şi P. 
Ştef Bernard. 

Cu data de 25 aug. 1986, episcopul Alex. Todea a comunicat preotului Gh. 
Marian din Baia Mare şi P. Alex. Chindriş din St. Mare următoarele: „Vă atrag 
binevoitoarea atenţie să nu mai primiţi agitatori şi agitatoare cu pretenţia de a conduce 
dieceza. In special fiind vorba de Cristean. Cu data de azi i s-a luat dreptul de a mai 
celebra în dieceza Maramureşului. Pentru orientare, nu mai are dreptul să celebreze ca 
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preot nici în public, nici în particular. Oricine îl va favoriza, dacă e preot va fi 
suspendat, iar dacă e laic va fi oprit de la Sf. Taine“  

- Celor trei preoţi în cauză: Cristian Octavian, Paven Iustin şi Riti Emil – li s-a 
comunicat de către Conferinţa Episcopală a Bisericii Unite ţinută la 14 mart. 1986, că 
sunt opriţi:  

l. de a face uz în orice formă de titluri episcopale 
2. De a exercita vreo funcţie episcopală 
3. De a pretinde sau de a accepta de la vreo persoană din clan sau dintre 

credincioşi, respect şi ascultare. 
4. De a exercita jurisdicţia în orice dieceză. 
5. De a se sustrage pe sine sau pe alţii de la supunere şi ascultare, faţă de 

deţinătorii cunoscuţi şi canonic rânduiţi ai puterii juridicţionale.  
6. De a hirotonisi vreo persoană în orice treaptă erarhică. fapt pe care îl 

menţionăm în mod deosebit şi îl oprim cu desăvârşire. 
Nerespectarea întru totul a prezentei decizii atrage după sine SUSPENDAREA 

„IPSO FACTO” /prin însăşi faptul/ şi de la oficierea Sf. Liturg a Sf. Taine şi a tuturor 
serviciilor sacre. 

Prezenta cenzură canonică se aplică tuturor preoţilor care ar solicita acte cu 
caracter episcopal de la susnumiţii preoţi. Se mai interzice oricărui credincios, sub 
pedeapsa opririi de la Sf. Împărtăşanie şi de la alte slujbe sacre, rezervate Ordinariatului 
Diecezan, să recurgă la susnumiţii preoţi pentru vreun serviciu cu. caracter episcopal. 

În 29.III.1987, Cristian Octavian s-a folosit de un răspuns la o felicitare trimisă 
Sf. Părinte de dânsul şi în complicitate cu Paven, Chindriş şi Marian Gh. a arătat în faţa 
unor credincioşi şi în cadrul unei Liturgii, plicul cu ştampila Vaticanului, afirmând că 
scrisoarea e o dovadă de recunoaştere ca episcop. 

La 2 aprilie 1987 Conf. Episcopală întrunită la Baia Mare a invitat pe Marian 
Gh. să nu-1 mai primească pe Cristian Octavian să celebreze în casa dânsului. Marian 
Gh. a semnat declaraţia, acceptând această propunere, dar nu s-a ţinut de cuvânt.  

În revista ROGATE ERGO nr, 5 din Mai 1987, sub semnătura lui Panfil 
Carnaţiu, sunt publicate următoarele:  

 „Episcopii români uniţi care conduc.în secret Biserica din România sunt: Todea 
Alexandru, Ploscariu Ioan şi Chertes Ioan. 

Regretatul episcop Ioan Dragomir, înainte da moarte, a consacrat în secret, trei 
episcopi de rit oriental şi anume: Iustin Paven, ortodox convertit, Oct. Cristian/ 
Găinaru/ şi Emil Reti. Noii consacraţi nu fost recunoscuţi de Sf. Scaun, care a 
încredinţat conducerea Bisericii Române Unite vechilor episcopi, care au cerut celor 
trei să se considere simpli preoţi".  

 În consecinţă facem cunoscut tuturor preoţilor, călugărilor, călugăriţelor şi 
credincioşilor din Biserica Română Unită cu Roma că cei trei – Cristian Oct. Paven 
Iustin şi Riti Emil, consacraţi în secret şi cu călcarea canoanelor, nu sunt episcopi în nici 
o dieceză a Bisericii Române Unite. Pe lângă aceasta, fiecare din cei trei în timpul celor 
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3 ani, a dat dovadă de o atitudine incompatibilă cu demnitatea episcopală, deci nici unul 
dintre ei, nu va putea fi niciodată episcop în Biserica Română Unită.  

Atât preoţii: Cristian Oct., Paven Iustin şi Riti Emil, cât şi preoţii şi credincioşii 
care au colaborat sau i-au favorizat în manifestarea pretinsei lor calităţi de episcopi pot 
obţine ridicarea censurilor cuprinse în prezenta circulară, dacă îşi renegă abaterile şi fac 
ascultare în faţa autorităţii eclesiastice. competinte. Preoţii, călugării, călugăriţele şi 
credincioşii, nu îi vor putea considera şi primi decât în calitate de simpli preoţi.  

Pentru orientarea preoţilor, călugărilor, călugăriţelor şi credincioşilor. 
Conferinţa noastră Episcopală comunică următoarele: 

Biserica Română Unită cu Roma, are în fruntea ei corpul episcopesc, din care 
fac parte şi ordinarii diecezelor care nu şunt consacraţi ca episcopi, dar deţin jurisdicţia 
în dieceză:  

Astfel: 
1.Arhidieceza Blajului: Episcop Alexandru Todea, vicar la Bucureşti: P. 

Augustin Ciungan.  
2. Dieceza Clujului: Episcop Iosif Chertes, dar fiind bolnav, jurisdicţia este 

exercitată de Episcopul Alex. Todea, Ordinariu, P.Tertulian Langa, Vicar.  
3. Dieceza Lugojului: Episcop Ioan Ploscariu. 
4. Dieceza Oradiei: P. Coriolan Tămâian, Ordinariu.  
5. Dieceza Băi-Mare: P. Lucian Mureşan, Ordinariu.  
Pentru viitor, în caz de deces al vreunuia din aceştia, sau în cazul de a nu-şi 

putea exercita jurisdicţia, aceasta va fi exercitată de urmaşii celor de mai sus, desemnaţi 
în mod canonic de către aceştia.  

În fruntea acestei erarhii, ţinând seama de tradiţiile orientale şi pe temeiul 
can.174 al Noului Cod Canonic, membrii conferinţei Episcopale în calitatea lor de 
reprezentanţi ai diecezelor lor, l-au ales, la data de 14 martie 1986, pe episcopul Alex. 
Todea ca Mitropolit al provinciei noastre Metropolitane. Clerul şi credincioşii 1-au 
primit cu bucurie, iar Sf Scaun la (sic!, n.n.) confirmat. Luând în considerare acestea, 
nimeni în afară de conducătorii legitimi stabiliţi mai sus şi aceştia numai în ipostaza de 
colegiu nu poate angaja nici unde şi faţă de nimeni, în vreun fel Biserica Română 
Unită, prin discuţii, tratative sau avansare de soluţii şi propuneri cu privire la viitorul şi 
forma de existenţă a Bisericii Unite cu Roma. 

Discuţiile cu privire la o eventuală rezolvare a problemei Bisericii Unite cu 
Roma, sub forma ritului latin în limba română, trebuie să înceteze. Biserica noastră a 
fost şi este catolică, dar îşi păstrează. identitatea de la 1700. Este Biserică românească şi 
catolică de rit oriental. Ca expresie a acestei realităţi, fiecare preot al Bisericii noastre 
trebuie să celebreze Sf. Liturghie în ritul propriu oriental şi să invite la aceasta pe 
credincioşii cari vor să participe. Facilitatea dată de Sf. Scaun de a putea celebra în alt 
rit catolic, se referă la timpul în care, în ritul propriu nu era posibil. Acum este posibil. 
Preoţii Gr. Catolici pot celebra în ritul latin pt. credincioşii aparţinând legitim acestui 
rit, dar cu aprobarea parohului interesat. Orice schimbare individuală de rit este 
condiţionată de aprobarea expresă şi nominală a Sf. Scaun.  
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Atât credincioşii gr.cat. cât şi preoţii riturilor catolice ne împedică (sic!), precum 
şi preoţii ortodocşi, trebuie să ştie că administrarea, respectiv primirea Sf. Sacramente, 
nu schimbă apartenenţa rituală sau confesională a beneficiarului, el rămânând în mod 
firesc membru al comunităţii din care face parte prin origine şi la care ar fi cerut 
asistenţă spirituală dacă nu ar fi intervenit o stare de necesitate. Nici un credincios al Bi-
sericii Române Unite, nu are dreptul să exercite vreo presiune asupra slujitorilor ritului 
neîmpiedecat, spre a le obţine serviciile. Aceştia pot acorda în mod legitim asistenţa 
spirituală şi sacramentală solicitată, dar trebuie să o facă în mod liber, şi în măsura în 
care conştiinţa catolică îi îndeamnă la aceasta. 

Modificarea statutului cu privire la. rit, organizare bisericească, disciplină 
canonică şi apartenenţă dependentă de vreo altă autoritate bisericească decât cea 
nemijlocită a Sf. Scaun, nu se poate face decât prin un nou Sinod, în frunte cu corul 
episcopesc legitim, Sinod al cărei lucrări să fie validate de Sf. Scaun. Orice altă 
procedură constituie o gravă eroare canonică şi este lovită de nulitate în toate efectele 
ei. Credincioşii Bisericii noastre pot participa la orice slujbă catolică în orice limbă, 
atunci când credincioşilor noştri nu le stă la îndemână să participe la Liturghiile 
celebrate în ritul propriu şi nici la cele altui rit catolic, ei îşi pot satisface obligaţia de 
poruncă ascultând cu evlavie Liturghia la posturile de radio.  

Preoţii şi credincioşii Bisericii noastre, indiferent de apartenenţa lor diecezenă, 
au datoria să se supună normelor canonice şi disciplinare stabilite de autoritatea 
competentă pe teritoriul unde ei domiciliază o perioadă determinată de timp.  

Credincioşii Bisericii noastre care din motive de necesitate frecventează 
ceremoniile ritului latin, se pot supune normelor de disciplină a costurilor şi sărbătorilor 
acestui rit.  

Fiecare preot, precum şi. laicii pregătiţi, sunt îndemnaţi să asigure cateheza şi 
instrucţia religioasă a credincioşilor în mijlocul cărora i-a aşezat D-zeu.  

Solidaritatea, disciplina canonică, unitatea de acţiune şi comuniunea în 
rugăciune sunt. determinante în propăşirea Bisericii noastre.  

 Toate cele de mai sus obligă în conştiinţă. 
 Cerem ca Sf. Spirit, ca prin cele şapte daruri ale Sale, să ne lumineze şi pe mai 

departe pe cărarea vieţii, iar Mijlocitoarea D-na anului Marian /1987-1988/ să ne 
ocrotească în atitudinea noastră, faţă de Sf. Treime, faţă de capul Bisericii, faţă de Stat, 
faţă de conducerea Bisericii Române Unite cu Roma, faţă de familie, faţă de săraci, faţă 
de credincioşii noştri. Aşa să ne comportăm şi aşa să cultivăm relaţiile dintre noi, încât 
salutul nostru liturgic „CHRISTOS ÎN MIJLOCUL NOSTRU“ să exprime cea mai 
sfântă realitate a vieţii noastre, al cărui fir a tors, de 40 de ani, în spiritul chemării pe 
care ISUS a dat-o Bisericii Unită cu Roma.  

Dată în Conferinţa Episcopală a Bisericii Unite Române, la Cluj-Napoca, în 
data de 16 iunie 1988, sub patronajul Prea sfintei Treimi a lui ISUS şi a inimii 
Neprihănite a Preacuratei Fecioare Maria-Maica Bisericii.  

 
Blaj/ Reghin/ Alexandru Todea 
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Lugoj, Ioan Ploscariu  
 Cluj – Gherla, Alexandru Todea, 
Tertulian Langa, vicar 
Oradea – Coriolan Tămâian 
 Baia Mare – Lucian Mureşan 

  
Pentru conformitate,  

 
 
 

Observaţii 
 
S-a respectat întocmai ortografia originară a documentului. 
Documentul începe cu un preambul istoric, legat de debutul 

persecuţiei. Sunt enunţate câteva prevederi pastorale legate de starea de 
necesitate, inclusiv facultatea ca ordinarii diecezani să-şi numească un 
substitut, care, la rândul lui, să-şi desemneze un urmaş, tot cu rang de 
substitut. (Decretul De nominatione substitutorum nu este citat; s-ar fi văzut 
că se desemnau doi substituţi, iar primul dintre ei desemna un altul). 
Oricum, nici o menţiune despre ternare. Consacrarea episcopală clandestină 
este menţionată, fără a se preciza datele şi titlurile primite. Sunt menţionate 
diecezele de destinaţie, dar Tit-Liviu Chinezu este consemnat pentru 
Vicariatul Vechiului Regat, deşi acesta fusese consacrat pentru arhidieceză. 
Se recunoaşte ca Vicariatul Vechiului Regat (al Bucureştilor) a fost 
încredinţat lui Ioan Dragomir, „pe timpul cât acesta a locuit la Bucureşti“ 
(martie 1949-iulie 1950).  

Afirmaţia „Măsura aceasta a fost luată pentru că episcopul Tit Liviu 
Chinezu era arestat, şi în al doilea rând, ca să uşureze munca episcopului 
Todea, care locuia în Ardeal“ este lipsită de orice fundament: Dragomir a 
primit încredinţarea Vicariatului în vara lui 1949, după arestarea lui Z. 
Pâclişanu. Pe atunci nici T.L. Chinezu nu fusese consacrat (doar în 
24/25.12.1949), cu atât mai puţin Todea, consacrat în 19.11.1950.  

Despre o coniventă dintre episcopii Todea, Dragomir, Chertes, 
Hirţea şi Ploscaru, de a nu consacra fără mandat pontifical vreun episcop, 
ţinută după 1964, nu s-a specificat vreodată. Nici nu se putea pune 
problema câtă vreme trăia Iuliu Hossu, ultimul episcop rezidenţial din 
garda veche.  
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Desigur documentul din 18.04.1981 nu este amintit. Urmează o 
recaracterizare a celor trei episcopi hirotoniţi de Dragomir. Afirmaţiile 
asupra mandatului pontifical sunt discutabile, câtă vreme alţi protagonişti ai 
listei din 1981 au putut fi hirotoniţi mai târziu; referinţele asupra 
Conciliului Provincial I, III, 3 sunt opinabile, mai ales în starea de 
necesitate. Nunţiatura a dispus hirotonirea episcopilor uniţi între 1948-1950 
ignorând prevederile Conciliilor provinciale.  

Referitor la căsătoria civilă a lui Cristian Octavian se uită că aceasta 
a fost făcută la ordin (Todea, Dragomir, Leluţiu) pentru a se facilita 
obţinerea unui buletin de Bucureşti („oraş închis”) persoanei în cauză; 
Octavian Cristian nu a fost căsătorit religios. (128). Problema fiicei 
adoptate de Cristian, care ar fi creat probleme prin căsătorie (deci la 
majorat) nu poate fi imputată lui Cristian, o normă elementară de teologie 
morală şi de drept (inclusiv cel canonic) personalizând greşelile fiecăruia şi 
împiedicând atribuirea lor celor apropiaţi (în acest caz, ginerele în cauză). 
Documentul în acest punct se abate grav de la standardele morale ale unui 
document eclesiastic. În ceea ce priveşte problema lui Justin Paven, 
hirotonirea lui de către Dragomir, delegat de Nunţiatură să conducă 
Vicariatul Bucureştilor, în condiţiile stării de necesitate, putea fi perfect 
canonică. Referinţele la Sr. Ionela sunt nepotrivite (129).  

 Referinţele la situaţia lui Emil Riti sunt la fel de inconsistente: 
episcopul Ioan Chertes este considerat episcopul Diecezei de Cluj – Gherla 
(atunci actele din 1987 sunt lovite de nulitate, iar administraţia apostolică 
asupra eparhiei Clujului, clamată de Todea este abuzivă); „vicariatul 
Ordinariu“ doreşte probabil să semnifice vicarul Ordinariului. Afirmaţia că 
Iuliu Hossu nu mai avea jurisdicţie asupra diecezei este ridicolă, el 
menţinând-o până la moarte, fiind obligat doar în fata Scaunului Apostolic, 
nu înaintea ordinarilor substituţi, numiţi (şi posibil revocaţi) de episcop. 
Iuliu Hossu a fost promovat de Sf. Scaun, nu a fost destituit, pus în 
retragere, sau sub cenzuri eclesiastice de către Scaunul Apostolic.  

Urmează o suită de confirmări ale unor vizitatori români ocazionali 
la Roma, care au avut prilejul să investigheze soarta celor trei episcopi 
(Coriolan Tămâian, Tertulian Langa, Iosif Sabău, Bernard Ştef) (130), 
precum şi admoniţiunile canonice la care vor fi supuşi cei vinovaţi de a 
recunoaşte caracterul episcopal al celor trei. Nu se precizează consecinţele 
stării de necesitate canonică, cu diminuarea până la anulare a pedepselor, 
dar şi cu reducerea privilegiilor. Acuza adusă lui Cristian Octavian că s-ar 
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fi legitimat cu „un plic cu ştampila Vaticanului“ este grotescă, atâta vreme 
cât şi alţi ordinari diecezani au corespondat cu Sf. Scaun, ba s-au trimis şi 
telegrame către Sf. Scaun din partea altor ordinari români.  

 Articolul lui Pamfil Carnaţiu aduce lui Justin Paven acuzaţia de 
„ortodox convertit“, probabil pentru a atrage atenţia celor de confesiune 
ortodoxă că aceştia nu pot fi promovaţi în B.R.U. (131). O eroare de 
teologie dogmatică sacramentală fac autorii documentului când le contestă 
celor trei caracterul episcopal: aceştia sunt episcopi sacramentali, fiind cel 
mult iliciţi.  

Structura noilor ordinari este urmată de precizarea că din 
14.03.1986, Alexandru Todea a fost ales mitropolit al „provinciei metropo-
litane“ (corect – mitropolitane – n.n.), acesta beneficiind de confirmarea Sf. 
Scaun. Această confirmare nu a fost menţionată în documentele din 1987 
(132), Todea fiind numit mitropolit şi arhiepiscop de Alba-Iulia şi Făgăraş 
doar în 12.03.1990. În ceea ce priveşte alegerea din 14.03.1986 aceasta nu 
s-a desfăşurat conform tradiţiei mitropolitane blăjene (o sută de electori) 
condiţiile nepermiţând un asemenea demers.  

Urmează o serie de consideraţii pastorale legate de raporturile 
dintre Biserica Unită şi cea Latină. O frază stârneşte legitime întrebări: 
„Facultatea dată de Sf. Scaun de a putea celebra în alt rit catolic, se referă la 
timpul în care, în ritul propriu nu este posibil. Acum este posibil.“ (s.n.) În 
ce condiţii ordinarii din 1988 au dobândit libertatea cultului greco-catolic în 
acel an (1988)?  

Păstrarea identităţii de la 1700 ar fi trebuit să implice şi excluderea 
referinţelor la CIC 1983, acesta funcţionând pentru biserica Latină, dreptul 
bizantin fiind codificat după constituţiile lui Pius XII (în acel an,1988) şi 
cele trei concilii provinciale. Care a fost scopul acestui straniu şi 
inconsecvent document? În 1988 se împlineau 40 de ani de la tristele 
evenimente din 1948; spre deosebire de 1968 şi 1978, când asemenea triste 
aniversări erau ocazii pentru a recurge la calea petiţionară a B.R.U., în 1988 
acest lucru nu s-a întâmplat (133); documentul se dorea o întărire a poziţiei 
proiedrice a lui Alexandru Todea, fie ea şi cu un titlu mitropolitan, şi în 
primul rând asigurarea unui control asupra B.R.U. pentru înăbuşirea 
oricăror gesturi de dizidenţă (134); Clujul anilor 1988 era Clujul în care 
Doina Cornea îşi continua mişcarea protestatară, inclusiv cu revendicări 
ferme în ceea ce priveşte B.R.U. Aşa cum activitatea Sr. Ionela a fost 
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dezavuată de conducătorii diecezani din 1988, aşa a fost dezavuată şi 
activitatea Doinei Cornea (135).  

Tristul document din 1988 este un model prin care argumentul 
istoric, oportun modificat, este pus în slujba unor interese de grup 
eclesiastic, interese dictate conjunctural.  

O infirmare a poziţiilor ilustrate de documentele 2) şi 3) este oferită 
de Annuario Pontificio, editat de Sf. Scaun, apărând la Vatican, anual, în 
celebra Tipografia Poliglota Vaticana. Diecezele române unite sunt trecute 
cu rubricile punctate, necompletate. La fel sediile titulare ale episcopilor 
români uniţi. Episcopii români uniţi din garda I au fost menţionaţi până la 
data decesului lor, ca episcopi rezidenţiali, fiind singurii care se bucurau de 
recunoaşterea oficială a Sf. Scaun. (136).  

Ceilalţi episcopi clandestini au fost ignoraţi de prestigiosul Anuar, 
pentru a nu indispune şi mai mult autorităţile comuniste.  

Starea de necesitate a Bisericii Române Unite a încetat doar în 
12-14.03.1990, când Sf. Scaun a numit o nouă ierarhie apostolică pentru 
diecezele din România.  

 

DOCUMENTUL NR. 4 
 
Pe când acest studiu se afla sub tipar, prin bunăvoinţa Pr.dr. 

Sebastian Sabin Făgăraş, OSBM, autorul a primit un exemplar dactilogra-
fiat din „Facultăţile şi instrucţiunile pentru Biserica Catolică din 
România“, document elaborat de Nunţiatura Apostolică în 1948. Docu-
mentul este tributar Decretului „De nominatione substitutorum“ şi pre-
vederilor CIC 1917, constituindu-se o adevărată chartă constituţională a 
ordinarilor substituţi clandestini. Se observă ponderea acordată regimului 
administrării Sf. Taine (Sacramente): celebrarea Sf. Liturghii, administrarea 
Sf. Împărtăşanii, celebrarea căsătoriilor, dispensele, funcţionarea tribuna-
lelor matrimoniale etc., deci a domeniilor de interes imediat pentru viaţa 
sacramentală a credincioşilor.  

Ceea ce autorii Instrucţiunilor nu au bănuit a fost intensitatea 
extremă a persecuţiei anti-catolice între anii 1948-1964, astfel încât multe 
din prevederile acestui decret au trebuit să fie îndulcite, conform unei stări 
de necesitate agravată. (Starea de necesitate agravată a debutat progresiv, 
prin campanii de presă, anularea Concordatului, noua lege a cultelor şi a 
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învăţământului, depunerea civilă a unor episcopi, suprimarea B.R.U., 
refuzul înregistrării noilor statute ale cultului catolic, expulzarea regentului 
apostolic şi ruperea relaţiilor diplomatice cu Sf. Scaun, toate aceste măsuri 
fiind secondate cu arestări, torturări sau procese-farsă aplicate catolicilor 
rezistenţi din România.) 

Documentul „copiat la Oradea în 12.09.1948“ a fost transmis 
tuturor episcopilor catolici. Se remarcă faptul că ordinarii substituţi 
clandestini îşi puteau desemna liber succesorii, aceştia urmând a prelua 
conducerea diecezelor consecutiv, şi nu concomitent (cum eronat s-ar 
deduce din conceptul „ternarelor“). 

Se aduc respectuoase mulţumiri Pr.dr. Sabin Făgăraş, fost Notar 
Capitular al diecezei de Cluj – Gherla între anii 1987-1990, care ne-a 
furnizat acest document, publicat în această formă pentru prima dată. 

 
„Facultăţi“ şi instrucţiuni 

pentru Biserica Catolică din România 
 

Nunţiu ss. Gerardus – P. O’Hara 
Bucureşti 1948 
 
Numirea înlocuitorilor (substituţilor) 
În situaţia în care episcopul este alungat, exilat sau greu de găsit, astfel încât nici 

prin scrisoare el n-ar putea comunica cu credincioşii în mod liber, episcopul rezidenţial 
– va numi cât mai curând doi preoţi care să preia conducerea diecezei 
– unul din aceştia va fi succesorul celuilalt, în conformitate cu hotărârea 

episcopului. 
În cazul morţii episcopului şi când alegerea vicarului capitular este imposibilă 

din cauza împrejurărilor extraordinare, 
se pot înlocui unul pe altul; 
– cel care preia conducerea în acest fel va comunica cât mai curând posibil 

Sfântului Scaun despre această sarcină pe care a preluat-o 
– şi imediat va numi un preot care să urmeze celui deja ales. 
Cel care preia conducerea în conformitate cu aceste dispoziţii are aceleaşi 

obligaţii şi aceleaşi drepturi ca şi episcopii rezidenţiali, se bucură, la fel ca şi episcopii 
rezidenţiali, de toate facultăţile extraordinare enumerate mai jos, în afara celor care 
presupun caracterul episcopal, pe care ei nu-l au. 

Supremul nostru Păstor, Părintele Papa Pius al XII-lea, a acordat următoarele 
facultăţi care cuprind îngăduinţe, dispense, concesii ce pot fi date preoţilor de către 
înlocuitorii ordinarilor, preoţilor de mir sau călugărilor, fără a fi excluşi preoţii care 
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aparţin altei dieceze sau altui rit, în caz de necesitate şi când recursul la ordinarul 
propriu a devenit imposibil. 

 
Sf. Euharistie, celebrarea Sf. Liturghii, ajunul euharistic 
1. a) Liturghia pontificală se poate celebra şi fără ornate pontificale, atunci când 

acestea lipsesc. 
b) În cazul în care nu se dispune de biserică, oratoriu, altar sau ornate preoţeşti, 

celebrarea Sfintei Liturghii este permisă 
– în orice loc decent sau în aer liber; 
– chiar fără antimis; 
– să se folosească potir de sticlă, dar acesta să fie pe cât posibil solid şi nefolosit 

în scopuri profane; 
– în mod secret: cu două lumânări, dacă se pot avea, din orice material, chiar şi 

fără lumânări; 
– fără ornate preoţeşti prescrise, dar, dacă se poate, peste reverendă se va pune 

patrafir; 
– fără cantor şi fără nici un asistent; 
– se poate folosi azimă sau pâine dospită, dar acestea să fie din grâu curat; 
– fără relicve; 
– dar pe o pânză curată, dacă este accesibilă. 
2. Răspunzând în conştiinţă, Ordinarii, în caz de împrejurări foarte grave şi 

urgente, pot permite preoţilor să celebreze două liturghii în aceeaşi zi – respectând cele 
ce trebuie observate. 

3. În cazuri de adevărată necesitate, Ordinarii, cu gravă răspundere în conştiinţă, 
pot permite preoţilor să celebreze trei Sf. Liturghii în aceeaşi zi, respectând cele ce 
trebuie observate, în Duminici sau sărbători de poruncă, atât în biserici şi oratorii 
publice sau semipublice,  

– cât şi în case particulare, dacă aceasta este potrivit, când aceasta o cere binele 
public al credincioşilor şi când aceasta nu produce sminteală sau pericol de profanare. 

4. În caz că preotul nu are missale (liturghier), i se poate permite celebrarea „Sf. 
Liturghii votive în cinstea Sf. Fecioare“, dacă o ştie pe dinafară. 

5. Se poate da dispensă de la aplicarea Sf. Liturghii pentru credincioşi preoţilor 
care trăiesc departe de turmă şi nu beneficiază de nici un venit parohial. 

6. Se poate permite ca preoţii care binează Sf. Liturghie în Duminici şi sărbători 
de poruncă, dacă sînt în stare de sărăcie, să primească stipendiu şi pentru a doua 
Liturghie. 

7. Se poate permite ca: 
– credincioşii să se poată împărtăşi la orice oră din zi şi din noapte, fără ajunul 

obişnuit, dar în aşa fel încât, dacă credincioşii prevăd ora sau momentul când li se va 
administra Sf. Împărtăşanie, să se străduiască, pe cât posibil, să se abţină de la mâncare, 
măcar timp de o oră; 
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– se poate permite credincioşilor să ia în mâinile lor Sfânta Taină, în mod ocult, 
şi să se împărtăşească pe ascuns, dacă prin aceasta se evită pericolul recunoaşterii sau 
arestării preoţilor, evitând totodată şi lipsa de respect faţă de Sf. Taină şi primejdia de 
profanare. 

– În cazul că lipseşte preotul, diaconul, subdiaconul sau alt cleric, Sf. Taină 
poate fi dusă, în secret, muribunzilor şi de către orice bărbat cucernic şi cunoscut ca om 
corect, folosind în acest scop un vas binecuvântat. În acest caz bolnavul se va împărtăşi 
cu propriile mâini; dacă nu vrea sau nu poate, îl va împărtăşi bărbatul care a adus Sf. 
Taină, după care îşi purifică mâinile. 

– Preotul poate păstra Sf. Taină fără lumânări, dar într-un loc decent, când ar 
exista pericolul de profanare sau sacrilegiu din partea ereticilor ori a necredincioşilor. 

8. Se poate permite credincioşilor ca împlinirea poruncii de a se mărturisi şi 
cumineca cel puţin o dată pe an de Paşti să fie făcută până la sărbătoarea Sf. Apostoli 
Petru şi Pavel. 

9. Se poate permite ca preoţii deportaţi, închişi sau ascunşi să celebreze Sf. 
Liturghie fără ajun, la orice oră. 

10. Pentru ca credincioşii să poată împlini porunca de a asculta Sf. Liturghie, 
când nu este altă posibilitate, se permite ca şi preoţii din alte categorii decât cele de la 
puntul nouă (9) să celebreze Sf. Liturghie fără ajun şi la orice oră, în zilele de duminică 
şi în sărbătorile de poruncă. 

Totuşi, aceşti preoţi să păstreze ajunul de cel puţin patru ore înainte de 
celebrare, afară de situaţia în care trebuie să celebreze în mod neprevăzut. 

11. Se poate permite ca, în locurile unde nu se păstrează Sf. Euharistie, preoţii 
să celebreze Sf. Liturghie la orice oră şi fără ajun, pentru a putea împărtăşi pe 
credincioşi. 

12. Se poate permite ca atunci când Sf. Liturghie se celebrează în locuri diferite 
şi la ore târzii, preoţii să ia medicamente sau lichide înainte de a celebra. 

13, 14, 15, 16 – dispoziţii ce privesc numai ritul roman. 
17. Se poate permite confesorilor care la începutul deportării, captivităţii sau 

refugierii nu aveau pedeapsă de suspendare, să asculte mărturisirile 
a) credincioşilor, precum şi călugărilor de ambe sexe, pe întreg teritoriul 

regimului de ostilitate faţă de credinţă, fără să ţină seama de limitele diecezelor; 
b) să dezlege orice păcat şi cenzură, inclusiv cele rezervate şi notorii, cu 

excepţia: apostaziei de la credinţă, a violării directe a sigiliului sacramental, a atentării 
căsătoriei din partea preotului, precum şi solicitarea şi dezlegarea complicelui, 

– dacă în cazurile enumerate aici se poate recurge la Sf. Scaun sau la Ordinarul 
care are facultatea de a dezlega aceste păcate şi cenzuri; 

– când acest recurs nu este posibil, preotul poate să le dezlege şi pe acestea, 
rămânând obligat ca în cel mai scurt timp posibil să recurgă la Sf. Scaun, când este cu 
putinţă. 

c) să împartă indulgenţă plenară celor care se convertesc de la erezie. 
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d) să dezlege cenzuri şi cazuri rezervate atât de către Ordinarul locurilor cât şi 
de către Sf. Scaun. 

e) să dezlege şi să dispenseze de orice simonie, chiar reală, după ce s-a renunţat 
la beneficiu şi la roadele primite în mod nelegitim, dar să se impună o anumită 
elemozină sau pocăinţă salutară; 

– se poate admite reţinerea beneficiului dacă acesta este parohial şi când nu 
există o altă persoană care să preia parohia. 

f) să dispenseze iregularităţile celor care sunt deja hirotoniţi, dar numai atunci 
când producerea smintelii este exclusă. 

– dispensa se poate acorda şi în caz de iregularitate din delict, chiar şi în forul 
extern, dacă nu se produce sminteală; dacă este posibil şi o pretinde situaţia, se impune 
pocăinţa salutară. 

– faptul trebuie atestat în scris, la timpul potrivit, curiei episcopale, şi păstrat cu 
grijă. 

18. Ordinarul (sau împuternicitul său), în mod special: 
a) poate să saneze sau să convalideze căsătoriile invalide, procedând în felul 

următor: 
– mai întâi va da dispensele necesare de la piedicile care ar exista (conform 

celor de mai jos); 
– apoi va proceda la reînvierea consimţământului, în faţa a doi martori şi a paro-

hului sau a altui preot; dacă preotul nu poate fi prezent, reînvierea consimţământului se 
poate face şi numai în faţa martorilor, care vor nota aceasta într-un document semnat de 
ei sau, în cazul că nu ştiu să scrie ori nu vor să semneze, documentul să fie produs în 
altă manieră, în aşa fel încât să existe dovada corespunzătoare despre încheierea 
căsătoriei. Dovada va fi păstrată cu grijă şi remisă curiei episcopale, dacă este cu 
putinţă. 

b) poate dispensa de la toate piedicile dărâmătoare de căsătorie, chiar dacă sunt 
multiple, cu excepţia celor ce nasc din sacramentul preoţiei şi din afinitate în linie 
dreaptă, în urma unei căsătorii consumate; 

– poate dispensa şi de piedicile împiedecătoare după ce au fost obţinute 
consimţămintele cuvenite, când e vorba de căsătorii mixte (disparitatea cultului şi 
religia mixtă); 

c) poate să saneze în rădăcină căsătoriile deja încheiate, când nu se poate obţine 
reînnoirea consimţământului, fie de la una, fie de la ambele părţi, cu condiţia constatării 
că de fapt consimţământul de căsătorie a fost prestat şi nu a fost retractat – aceasta după 
ce s-au dat dispensele necesare, s-a întocmit documentul probatoriu, conform punctului 
„b“, şi s-au obţinut cauţiunile canonice, când este vorba de căsătorie mixtă; 

d) poate dispensa de la toate piedicile, când este vorba de căsătoriile ce se vor 
încheia conform punctului „b“; 

e) poate să dea preoţilor facultatea de a asista valid şi ilicit, cu un singur sau fără 
nici un martor la căsătoriile celor care fac parte din rândurile comuniştilor sau ale 
armatei, când acestora le este teamă să încheie căsătorie religioasă, dacă preotul 
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constată că mirii sunt liberi din punct de vedere matrimonial şi că nu există piedici de 
căsătorie; 

f) are facultatea de a sana în rădăcină şi de a convalida căsătoria făcută în faţa 
forului civil, în cazul când femeia doreşte să încheie căsătorie religioasă, dar bărbatul 
refuză să accepte o astfel de căsătorie, 

– aceasta când prin consimţământul matrimonial există neretractat şi nu se 
prezintă pericol de separare sau divorţ şi nici vreo piedică de la care Sf. Scaun nu 
dispensează, 

– avându-se în vedere că din această procedură să nu se nască sminteală, iar 
dacă s-ar naşte să poată fi înlăturată. 

Ordinarul va sfătui femeia ca, la timpul oportun şi în mod prudent, să aducă la 
cunoştinţa soţului obţinerea sanării căsătoriei, menţionând totodată şi grava obligaţie pe 
care o are de a-şi revendica libertatea împlinirii datoriilor religioase de a-şi boteza copiii 
şi de a le da educaţie religioasă. 

Ordinarul să noteze în registrul ce se păstrează la curia episcopală că s-a conces 
sanarea căsătoriei în urma facultăţilor pontificale. Această adnotare ar trebui făcută şi în 
registrul căsătoriilor, iar dacă este cazul într-un registru cu regim secret. 

g) are facultatea de a institui Tribunalul de a doua instanţă în dieceza sa, cât 
timp prezentele dificultăţi opresc comunicarea cu alţii şi există pericol ca aceasta să nu 
reuşească, dar va avea grijă să observe următoarele: 

– judecătorii de gradul 1 şi 2 să fie deosebiţi, conform can. 1571; 
– să se observe normele stabilite de Sf. Congregaţie a disciplinei sacramentale, 

prin scrisoarea din 1 iulie 1932, precum şi instrucţiunile din 15 august 1936, tipărite în 
Acta Ap. Sedis. 

Să facă cunoscut în mod explicit celor prezenţi acordul verbal al dubiilor, atât în 
a doua instanţă, cât şi în a doua sentinţă. 

20. Are facultatea de a pertracta procesele matrimoniale pe scurt, dacă vreo 
necesitate urgentă o cere, observându-se totuşi, în esenţă, Codul de drept canonic. 
Această facultate, deci, nu dispensează de la prescrierile obligatorii ce se referă la: 

a) persoanele ce formează tribunalul, precum şi apărătorul legăturii de căsătorie, 
iar dacă e cazul, promotorul justiţiei; 

b) capacitatea de a îndeplini funcţia de judecător; 
c) citarea soţilor; 
d) două sentinţe asemănătoare şi numărul judecătorilor. 
Pe lângă acestea, precum este evident, Tribunalul trebuie să facă tot ce este 

necesar pentru a se ajunge la certitudinea despre veracitatea celor implicate în cauză. 
21. Pentru ritul roman. 
22. Poate aproba folosirea uleiurilor sacre şi dacă sunt mai vechi însă nu de 

peste patru ani, dacă acestea nu sunt corupte şi dacă, în mod sigur, nu sunt accesibile 
asemenea uleiuri mai recent consacrate, 

23, 24, 25 – pentru ritul roman. 
Dispensarea voturilor 
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26. Poate să dea dispensă ori să schimbe votul particular sau fără jurământ, dacă 
aceasta nu este spre prejudiciul altuia. 

27. În caz de necesitate, cu gravă răspundere în conştiinţă, Ordinarul poate să 
conceadă, în cazuri particulare, călugărilor care încă nu au primit ordinele sacre, 
dispensa de la voturi, chiar dacă sunt solemne (la fel şi călugăriţelor). 

28. Pentru ritul roman. 
Postul şi ajunul 
29. Poate să aproba ca fiecare preot să dispenseze, ori de câte ori i se pare 

oportun, de la legea postului şi a ajunului. 
30. Poate permite clericilor purtarea hainelor laice, dacă altfel nu pot trece prin 

anumite locuri sau nu pot rămâne în ele. 
31. Est permis ca preoţii, fie de rit roman, fie de rit oriental să administreze 

Sfintele Sacramente şi să celebreze Sf. Liturghie şi diferitele oficii sacre, într-un rit 
catolic, diferit de ritul de care aparţine în mod canonic, dacă aceasta o pretind 
împrejurările. Această facultate se poate folosi numai de preoţii care aparţin în mod 
canonic (diecezei respective – n.n.). 

Atunci când preoţii sunt izolaţi sau fără posibilitatea de a comunica cu 
Ordinarii, uzul facultăţii este lăsat la aprecierea prudentă a preoţilor respectivi. 
Folosirea facultăţii mai sus menţionate trebuie să fie făcută avându-se de grijă evitarea 
scandalizării credincioşilor. În mod deosebit se va evita ca preoţii orientali căsătoriţi să 
celebreze Sf. Liturghii în ritul latin în locurile în care sunt prezente şi soţiile lor, pentru 
că o asemenea împrejurare, cu siguranţă, ar duce la scandalizare credincioşilor de rit 
roman. 

32. Poate să permită preoţilor să administreze toate sacramentele credincioşilor 
de rit oriental, în afara ordinului sacru; 

– aceasta şi fără permisiunea episcopului sau a parohului de rit roman 
– fără ca prin aceasta credincioşii care le primesc să fie consideraţi ca trecuţi la 

ritul roman. 
33. Direct sau prin alţi preoţi delegaţi, poate să dea facultatea ca familiile în care 

unul este de rit oriental, iar celălalt soţ de rit roman, posturile să se ţină conform unui 
singur rit, în vederea armoniei. 

34. Poate să dispenseze de la piedica vârstei canonice de la hirotonirea preoţilor, 
dar nu mai mult de 18 luni. 

35. Toate facultăţile quinquanale (sau altele) concese de către Sf. Scaun 
Ordinarilor pentru un anumit timp sau pentru un anumit număr de cazuri, dacă acestea 
s-au sfârşit, se prelungesc pe tot decursul timpului cât durează amintita imposibilitate 
practică de a recurge la Sf. Scaun. 

Facultăţi rezervate Sfântului Părinte: 
– dispensa de la legea celibatului; 
– dispensa soţilor de la căsătoria ratificată, dar neconsumată; 
– dispensa mirilor de la piedica afinităţii în gradul unul în linie dreaptă, după 

consumarea căsătoriei (can. 97, art. 1); 



 95

– dispensa clericilor de la studiile canonice la care se referă canonul 976; 
– numirea episcopilor, în înţeles strict. 

* 
Prin Nunţiatura Apostolică din Bucureşti, 
Sfântul Părinte a comunicat facultăţile de mai sus tuturor Ordinarilor din 

România, ex nunc et pron tunc, adică pentru întreaga durată a întreruperii legăturii 
canonice cu Sfântul Scaun. 

ss. Gerardus-P. O’Hara 
(copiat la Oradea în 12 sept. 1948) 
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CONCLUZII 
 
În stabilirea corectă a cronologiei ordinarilor diecezani clandestini 

un rol fundamental 1-a avut decretul „De nominatione substitutorum“, 
valabil pentru ambele ramuri rituale ale bisericii Catolice din România. 
Acesta prevedea numirea de către episcopii rezidenţiali a doi ordinari 
substituti, primul dintre ei având dreptul de a-şi numi un succesor. Aceşti 
ordinari substituti urmau să guverneze consecutiv, nu concomitent. 
Intensificarea persecuţiei a dus la desemnarea unor episcopi coadjutori, cu 
drept de succesiune a episcopilor diecezani. Principiul desemnării 
ordinarilor substituti (aplicat în starea de necesitate canonică) venea în 
contradicţie cu principiul electiv al desemnării vicarilor capitulari, principiu 
canonic şi el, dar nesigur în condiţiile stării de necesitate.  

Autorităţile comuniste au preferat principiul electiv, acesta favo-
rizând plasarea în fruntea diecezelor a unor personalităţi agreate de regim. 
Conceptul de ternare diecezane, utilizat în istoriografia greco-catolică, a 
fost introdus pentru a legitima anumite opţiuni de politică eclesiastică, fiind 
ulterior folosit de cercetători fără ca aceştia să aprofundeze nuanţele 
canonice legate de funcţia ordinarială. Aşa-zisele ternare, exemplificate 
doar în dieceza de Cluj – Gherla, nu au corespondenţă în alte dieceze 
catolice din România.  

Adoptarea unor măsuri nuanţate de către autorităţi în ceea ce 
priveşte problema greco-catolică a provocat deruta unor ordinari clan-
destini: unii au continuat să se menţină pe linia strictă a rezistentei, alţii au 
acceptat formulele sugerate de către autorităţi (crearea unei Biserici Latine 
românofone în Transilvania; centralizarea conducerii B.R.U. fie şi printr-o 
alegere mitropolitană de dubie canonicitate, pentru a se reuşi controlul 
dizidenţei şi al grupurilor opoziţioniste). Documentele eclesiastice emise în 
ultimii ani premergători lui Decembrie 1989 reflectă nu numai strădaniile 
justificative ale noilor opţiuni de conduită eclesiastică, dar şi tentativa de 
manipulare istorică sau canonică a unor realităţi din clandestinitatea B.R.U, 
tentativă cu motivaţii conjuncturale imediate.  

Ultimele nuclee de rezistenţă greco-catolică la ofertele de colabo-
rare cu autorităţile statului (grupul ionelist, episcopii Cristian şi Paven) prin 
caracterul lor incomod, au fost supuse unor campanii de dezavuare.  



 97

Abolirea stării de necesitate a luat prin surprindere conducerea 
clandestină greco-catolică, Sf. Scaun numind noua ierarhie catolică din 
România în martie 1990. Curia Romană a selectat, din raţiuni pragmatice 
ce ţineau de specificul României, linia ordinarilor care îşi demonstrase 
rodajul cooperării cu autorităţile statului.  

Exilul românesc a fost bine informat asupra realităţilor 
clandestinităţii greco-catolice, furnizând condiţiile necesare ca vocea 
„Bisericii Tăcerii“ să se facă auzită şi în lumea liberă. Problemele B.R.U. 
au fost analizate şi dezbătute liber în Exil, fără vreo coerciţie statală, 
diferitele drumuri de parcurs fiind analizate cu atenţie şi degajare. Poziţia 
adoptată de Mons. Octavian Bârlea, consecventă şi raportată la tradiţia 
istorică a B.R.U. s-a dovedit a fi corectă, validată de evenimentele istorice 
din 1989. Această poziţie neconvenind autorităţilor comuniste, mons. 
Bârlea a fost dezavuat de ordinarii clandestini care acceptaseră un modus 
vivendi oferit de autorităţi.  

Preocupările ordinarilor clandestini s-au diversificat în timpul 
clandestinităţii.  

De la furnizarea unor ajutoare materiale familiilor preoţilor re-
zistenţi sau întemniţaţi, redactarea unor circulări sau recepţionarea 
retractărilor şi abolirea cenzurilor eclesiastice care loveau clerul defectionat 
de la credinţă, aspecte prezente mai ales în perioada de debut a prigoanei 
(dar continuate şi succesiv), s-a trecut la o etapă petiţionară (1956, anii 
după 1964), fie către autorităţile de stat, fie către unii reprezentanţi ai 
B.0.R.  

Unii ordinari s-au ocupat cu redactarea literaturii teologice, editând 
adevărate opere în samizdat – (Nicolae Pura, I. Ploscaru, Z. Pâclişanu, 
Silvestru Aug. Prunduş, J. Paven), alţii persistând  în calea petiţionară 
(Alexandru Todea, I. Dragomir, Iuliu Hirţea), unii hirotonind un număr 
mare de preoţi şi chiar episcopi (I. Dragomir – 3 episcopi, 54 preoţi 
publicaţi; Hirţea – cca. 10 preoţi; Todea cca. 7), alţii implicându-se activ în 
pastoraţie clandestină şi îndrumare duhovnicească (Prunduş, Hirţea, Vasile 
Hossu, Cristian Octavian, Justin Paven), unii implicându-se în distribuirea 
fondurilor de întrajutorare (Tămâian, Riti), alţii patronând impunătoare 
servicii religioase clandestine (Dragomir, Todea, Prunduş). Nu a fost 
ignorat nici aspectul educaţiei teologice clandestine (Prunduş, Cristian, 
Paven).  
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Nu se poate exclude prezenţa unor episcopi clandestini 
neidentificaţi sau nerecunoscuţi până acum ca atare, după cum mulţi 
ordinari clandestini îşi aşteaptă monografii (Augustin Egreanu, Gavrilă 
Stan, Simion Crişan, Gheorghe Marian, Gheorghe Dănilă, can. Iuliu 
Arieşanu, pr. Vasile Borda).  

În pofida opiniilor divergente asupra politicii eclesiastice de urmat 
în clandestinitate, ordinarii clandestini au fost pilaştrii de referinţă pentru 
activitatea clandestină greco-catolică, fiind simbolurile vii, cu calităţile sau 
scăderile lor, al unei instituţii care a refuzat să decedeze la o violentă 
suprimare administrativă.  

 

NOTE ŞI OBSERVAŢII 
 
1) „Interviu acordat de Mons. Aloisie Tăutu către Radio Vatican“, în rev. 

„Buna-Vestire“ (Roma),1971, 10, nr. 3, p. 86.  
Revista „Buna-Vestire“ apărută la Roma, între 1962 (an l, nr 1) şi 1976 (an 17, 

nr. 3-4), a fost o revistă de înaltă ţinută teologică, beneficiind de aportul teologilor 
români uniţi din exil, al unor intelectuali ortodocşi (Vintilă Horia, Gh. Racoveanu, 
Vasile Posteucă) iar din 1974 şi de contribuţiile pr.prof.dr. Ştefan Manciulea, din Ţară.  

2) Pentru iniţierea în problemele canonice sunt recomandate: 
Salachas, Dimitri – „Istituzioni di diritto canonico delle Chiese cattoliche 

orientali“, Bologna, Ed. Dehoniane Bologna,1993, p. 45-54 Codice di Diritto Canonico 
(CIC), Barcelona – Roma, Ed. Logos, 1995. Conciliile provinciale de la Blaj I şi II 
editate în 1886 şi reeditate în 1927 (Blaj, tipografia Seminarului), iar al III-lea editat în 
1906.  

„La Tradition excommuniée“, Versailles, Publications du Courrier de Rome, 
1989.  

De asemenea, orice ediţie a Anuarului Pontifical (Annuario Pontificio) 
publicat de Sf. Scaun, anual, are noţiuni istorico-canonice introductive la fiecare 
secţiune tratată. 

3) Spaţiul cibernetic furnizează un flux informaţional indispensabil 
cercetătorului obligat de limitările impuse de nepermeabilizarea surselor. 

Biografiile sumare ale episcopilor şi cardinalilor catolici pot fi urmărite pe 
site-ul creat de crecetătorul David E. Cheney: http:// www. catholic-hierarchy. org/ 

Angelo Maria Dolci (n. 12.07.1867 la Civitella di Agliano, + 13.09.1939), 
hirotonit preot în 5.06.l890, episcop de Gubbio Italia din 13.05.1900, delegat apostolic 
în Ecuador, Bolivia, Peru (1906), arhiepiscop titular de Nazianz (9.12.1906), din 
27.0l.1911 arhiepiscop de Amalfi Italia, din 1922 nunţiu apostolic în Belgia, iar din 
30.05.1923 nunţiu apostolic pentru România. Creat cardinal de S. Maria della Vittoria 
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(13.05.1933) refuza demnitatea, revenind în România. În 15.06.1936 cardinal de 
Palestrina.  

Cassulo, Andrea (n. 30.11.1869, Castelletto d’Orba, †9.0l.1952 Istanbul), 
preot din 23. 12. 1893, hirotonit episcop de Fabriano e Matelica, Italia (24.05.1914), 
delegat apostolic în Egipt, cu titlul de Leontopolis in Augustamnica (24.0l.1921), apoi 
delegat apostolic în Canada (7.05.1927), nunţiu pentru România (14.06.1936), din 
3.06.1947 delegat apostolic în Turcia. 

4) Bucur, Marius Ioan – „Din istoria Bisericii Greco-Catolice Române 
(1918-1953)“, Cluj-Napoca, Ed. Accent, 2003, p. 162-163. 

 O’Hara, Gerald Patrick Aloysius (n. 4.05.l895 Green Ridge, Pennsylvania, 
SUA, †16. 07.1963, Londra), preot hirotonit în 3.04.1920, din 26.04.1929 episcop 
auxiliar al Philadelphiei (SUA) cu titlul de Heliopolis în Phoenicia, episcop rezidenţial 
de Savannah (Georgia, SUA) din 26.11.1935, acreditat regent apostolic în România din 
19.02.1947 până în 4.07.1950, din 12.07.1950 arhiepiscop cu titlu personal de 
Savannah- Atlanta, din 27.11.1951 nunţiu apostolic în Irlanda, din 8.06.1954 delegat 
apostolic în Marea Britanie, din 12.11.1959 arhiepiscop titular de Pessinus, cu aceeaşi 
funcţie diplomatică.  

 Necolog şi în „Buna-Vestire“ (Roma), 1963, 2, nr. 3, p. 33. La funerariile lui 
O’Hara regele Mihai a trimis un delegat, participând şi români din exil.  

5) Ministerul Afacerilor Externe. Direcţia arhivelor diplomatice. „România – 
Vatican. Relaţii diplomatice I. 1920-1950“, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2003, p. 297.  

Ambasciata di Romania presso la S.Sede „La Romania e la S.Sede. Docu-
menti diplomatici“, Libreria Editrice Vaticana, 2000.  

Ediţia românească are 368 p. + 8 pl. (perioada 1948-1950: pp. 322-360), iar 
cea italiană doar 266 p. (perioada 1948-1950: 191-221 pp.), având documente mai 
puţine. Anumite fotografii ale diplomaţilor români au legenda eronată, Mihai 
Antonescu fiind confundat cu N. Petrescu Comnéne etc.  

6) despre acţiunile informative cu caracter ulterior represiv: 
Serviciul Român de Informaţii „Cartea Alba a Securităţii, volumul I. 23 august 

1944-30 august 1948“, Bucureşti, 1997, mai ales documentele: 326, 334, 337, 339, 
347, 349, 350, 353, 357, 369, 387, 389, 393, 40l etc. 

„Politica P.M.R“. în:  
Gheorghiu-Dej, Gheorghe – „Articole şi cuvântări“, Bucureşti, Ed. 

PMR,1951, p. 145-146 (atac anticatolic în Raportul politic al C.C. la Congresul PMR 
din 21.02.1948), p. 174 (atac antipapal în Raport asupra proiectului de Constituţie făcut 
în faţa Marii Adunări Naţionale, 9.04.1948) 

„Rezoluţii şi hotărâri ale C.C. al PMR 1948-1950“, Bucureşti, Ed. PMR, 
1951, p. 12 (rezoluţie din l0-ll.06.1948), p. 43 (rezoluţie din decembrie 1948). 

Emil Bodnăraş lansa încă din 1946 ideea incluziunii uniţilor în B.O.R.: „Emil 
Bodnăraş i-a mai spus că vrea să întărească Biserica Ortodoxă, făcând ca românii uniţi 
să nu mai depindă de Papa, aşa cum au făcut ucrainienii din Galiţia“, cf. Velicu, Dudu: 
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„Biserica Ortodoxă în perioada sovietizării României, însemnări zilnice. I. 1945-1947“, 
Arhivele Naţionale ale României, Bucureşti, 1994, p. 152 (28.05.1946). 

Poziţii ale Patriarhului Justinian în: 
Justinian, Patriarhul României „Apostolat social. Pilde şi îndemnuri pentru 

cler“, vol. I, Ed. II, Bucureşti, Ed. IBMBOR, 1949, p. 133-141, 142-144, 
145-149,150-155, 156-161. 

Alte studii: 
Bucur, I.M. „Tentative de manipulare a Bisericii Române Unite. Sinodul elec-

toral din martie 1946“, în Studia t.c.,1998, nr. l, p. 77-83 Idem – „Relaţiile României cu 
Sf. Scaun la începutul războiului rece“, în Studia t.c., 2000, nr. l, p. 111-121. 

Idem – „Situaţia Bisericii Române Unite (Greco-Catolice) în perioada 
1949-1964“, în Studia t.c., 1998, nr. l, p. 85-89. 

Bodea Gheorghe – „I.V. Stalin, Petre Groza şi desfiinţarea Bisericii Greco- 
Catolice Unite din România, 1948. Mărturii inedite“ în Studia t.c. 1999, nr. l, p. l03-l08. 
Sunt prezentate fragmente din memoriile lui Gheorghe Micle, vizând relatările lui p. 
Groza, în urma călătoriei făcute la Moscova, în februarie 1948. p. Groza îi sugerase lui 
Stalin crearea unui Vatican ortodox în capitala sovietică. 

Ţârău. Liviu – „Percepţii americane privind situaţia religioasă din România 
1944-1946“ în Studia t.c. 2000, nr. 2, p. 3-18. Este prezentat un raport (nr. 1307-1946) 
al lui Myron Taylor, însărcinatul cu afaceri american către Sf. Scaun şi poziţia lui 
Giovanni Tardini (1888-1961), secretarul Congregaţiei pentru afaceri extraordinare, 
persoana cheie în numirea nuntilor apostolici. 

7) „Biserica Română Unită. Două sute cincizeci de ani de istorie“, Madrid, tip. 
Rivadeneyra, 1952, p. 277-366.  

Gherman, Pierre – „L’âme roumaine écartelée. Faits et documents“, Paris, Ed. 
Du Cédre, 1955, p. 21-157; pentru biserica de rit latin, p. 159-200.  

Léstyán, Ferenc – „Erdélyi Szibéria. Az erdélyi katolicizmus gyözedelmes 
küzdelme a hithüségért 1948-1989“, Alba Iulia, Ed. mitropoliei rom.-cat., 2003.  

Apan, Adrian – „Două memorii ale episcopilor catolici împotriva măsurilor de 
suprimare a Bisericii Greco-Catolice“, în Studia t.c., 2002, nr. 4, p. 3-14 (memorii din 
17.06.1948, 26.08.1948).  

8) Vasile, Cristian – „Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist 
1945-1989. Documente şi mărturii“, Iaşi, Ed. Polirom, 2003, p. 71-72.  

lucrarea beneficiază de o recenzie cu titlul revelator:  
Catalan, Gabriel: „Compromis, diletantism, mistificare şi diversiune în 

editarea documentelor privind Biserica Română Unită cu Roma ( (Greco-Catolică) în 
perioada comunistă“ în Timpul (Iaşi) dec./2004, p. 4-5; ian./ 2005, p. l8-19; febr./2005 
p. 18-19.  

a se vedea şi Hossu, Iuliu – „Credinţa noastră este viaţa noastră. Memoriile 
Cardinalului dr. Iuliu Hossu“, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creştina, 2003. Iuliu Hossu nu 
aminteşte în memorii de această şedinţă, tocmai datorită importanţei deciziilor luate. 
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Guido del Mestri (n. 13.0l.1911, Banja Luka, Croaţia, + 2.08.1993), preot în 
11.04.1936 preot al diecezei de Gorizia şi Gradisca, în 31.12,1961 consacrat 
arhiepiscop titular de Tuscamia, delegat apostolic în Kenia (1965-67), Mexic 
(1967-70), pro-nuntiu în Canada (1970-75), nunţiu în Germania (1975-1984), din 
28.06.1991 cardinal de Sf. Eustachio. 

9) documentul în limba latină şi traducere maghiară în Léstyán Ferenc – 
„Erdélyi Szibéria...“ p. 89-90..  

O menţiune şi un comentariu corect în 
Bozgan, Ovidiu –„Cronica unui eşec previzibil. România şi Sf. Scaun în epoca 

pontificatului lui Paul al VI-lea (1963-1978)“, Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2004, p. 
41: 

„orice episcop rezidenţial e abilitat să desemneze 2 ordinari substituţi, care 
urmau să-i succeadă episcopului în ordinea numirii, în caz că episcopul era împiedicat 
să-şi guverneze dieceza. La rândul lor ordinarii substituţi ajunşi în funcţie, trebuia să 
numească fiecare câte un preot care putea să le urmeze în această calitate”. Data 
decretului nu este 29.07.1948, ci 29.06.1948.  

A se vedea şi 
Despinescu, Anton – „Episcopia Catolică de Iaşi în secolul al XX-lea“, în 

„Buletin Istoric“ (episcopia rom.-cat. de Iaşi), nr. l/ 2000, p. 23-40, mai ales p. 34. 
„Facultăţile extraordinare în starea de necesitate presupuneau ca jurisdicţionarul să 
numească doi înlocuitori; în caz de arest primul urma să-i ia locul, iar dacă şi acesta era 
arestat, urma cel de-al doilea. Jurisdictionarul era ordinarius substitutus. Pentru 
diecezele latine starea de necesitate (cu excepţia celei de Alba-Iulia) a încetat în 1978“, 
afirma cu acribie mons. Despinescu (anul corect este, totuşi, 1983 – n.n.).  

10) Hossu, Iuliu – „Credinţa noastră...“, p. 60. Episcopul se referă doar la 
aspectul petiţionar, prudenţa lui nefiind deloc exagerată pentru acele timpuri. Episcopul 
nu menţionează nici un ternar diecezan. Problema ternarelor a fost introdusă prin 
lucrarea: 

Prunduş, Silvestru Augustin; Plăianu, Clemente- „Catolicism şi Ortodoxie 
românească. Scurt istoric al Bisericii Române Unite“, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creştină, 
1994, p. 158-159: 

 „La cererea Nunţiaturii Apostolice s-au constituit ternare de conducere a 
eparhiilor, formaţii de conducere din câte 3 persoane, când chiriarhul deţinător al puterii 
ordinare ar fi împiedicat să-şi exercite jurisdicţia episcopală sau ar lipsi mult timp din 
eparhie. De regulă ternarele se compuneau din vicarul general episcopal, un provicar 
general episcopal I şi un provicar general episcopal II. în cazul în care deţinătorul 
puterii jurisdictionale era arestat sau privat de libertate în orice fel, jurisdicţia trecea la 
următoarea persoană din ternar. Au fost cazuri în care membrii ternarului au fost 
arestaţi cu toţii, sau unii dintre ei au decedat; atunci erau cooptaţi membrii noi. Situaţia 
aceasta a durat până în 1964, când au fost eliberaţi din închisoare episcopii din garda a 
II-a. Aceştia au preluat destinele eparhiilor lor, în regim de ilegalitate în continuare, cu 
excepţia episcopului auxiliar de Cluj – Gherla, dr. Ioan Chertes, care suferea grav în 
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urma torturii din anii de temniţă, şi s-a retras la o soră a sa, renunţând la preluarea 
jurisdicţiei”. Textul, susceptibil de comentarii, va fi analizat ulterior.  

Idem – „Canonicul Nicolae Pura“, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creştină, 1996, p. 
33-35.  

Ştirban, Codruţa Maria; Ştirban, Marcel – „Din istoria Bisericii Române 
Unite“, Satu-Mare, Ed. Muzeului Sătmărean, 2000, p. 303-305 

Bucur, Ioan Marius – „Din istoria Bisericii...“, p. 235 
Bota, Ioan M. – „Istoria Bisericii Universale şi a Bisericii Româneşti de la 

origini până astăzi“, Cluj-Napoca, ed. a II-a, Ed. Viaţa Creştină, 2003, p. 494-495.  
Vasile, Cristian – „Istoria Bisericii Greco-Catolice...“, p. 31. 
Idem – „Între Vatican şi Kremlin: Biserica Greco-Catolică sub regimul 

comunist“, Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2003, p. 212.  
Florea, Călin – „Biserica Română Unită Greco-Catolică din fostele judeţe 

Mureş-Turda, Târnava Mare şi Târnava Mică. 1945-1972“, Cluj-Napoca, Ed. 
Napoca-Star, 2005, p. 82.  

11) Hossu, I. – op.cit., p. 60. Din motive de elementară prudenţă nu se fac 
referiri la eventualii succesori.  

12) „Biserica Română Unită. Două sute cincizeci de ani...“, p. 297-326.  
Moisin, Anton – „Istoria marii prigoane contra Bisericii Române Unite cu 

Roma, Greco-Catolice, între anii 1948-1998“, vol.I, s. 1. (Victoria), s.ed., 1998, 120 p.  
Idem – „Minciuna „trecerii“ la Ortodoxie a românilor Uniţi Greco-Catolici în 

anul 1948. Partea I“, s.1. (Victoria), s.ed., 1998, 48 p.  
Punctul de vedere oficial:  
„Reîntregirea Bisericii Româneşti din Ardeal. 3.“ Bucureşti, Ed. Ministerul 

Cultelor, 1949, 131 p.  
13) Ploscaru, Ioan „Lanţuri şi teroare“, Timişoara, Ed. Signata, 1993, p. 86-88.  
14) Bozgan, O. – „Cronica unui eşec...“, p. 41. 
Ioan Duma (n. 5.11.1896, Valea Mare/ Bacău, + 16.07.1981 Târgu-Jiu), studii 

la Seminarul Franciscan din Hălăuceşti, călugăr franciscan din 4.10.1919, studii la 
Roma, hirotonit preot în 22.06.1924. Din 1925 profesor la seminarul Hălăuceşti, iar din 
1928 paroh în Galaţi. Hirotonit episcop titular de Iuliopolis în Paflagonia în 8.12.1948 
de către Gerald Patrick O’Hara, pentru dieceza Iaşilor. Arestat în 1949, este în scurt 
timp eliberat, rearestat în 22.09.1951, trecut prin închisori la Timişoara, Jilava şi Sighet. 
Eliberat în 23.09.1955, cu D.O. la Iaşi, din 27.11.1956 la Mihail Kogălniceanu/ 
Constanţa, iar din 15.04.1959 preot paroh cu D.O. la Târgu Jiu. Înhumat în comuna sa 
natală, Valea Mare.  

A se vedea şi site-ul: http// ro.wikipedia.org/ wiki/Ioan_Duma.  
15) Deletant, Denis – „Teroarea comunistă în România. Gheorghiu-Dej şi 

statul poliţienesc 1948-1965“, Iaşi, Ed. Polirom, 2001; problema catolică p. 80-95; 
pentru afirmaţiile lui O’Hara, p. 80.  
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Bozgan, Ovidiu – „România versus Vatican: Persecuţia Bisericii Catolice din 
România comunistă în lumina documentelor diplomatice franceze“, Bucureşti, Ed. 
Sylvi, 2000; p. 53.  

Afirmaţia regentului O’Hara nu trebuie tratată cu superficialitate. Este vorba 
de persoana cea mai abilitată să se exprime în privinţa consacrărilor episcopale, nu doar 
prin implicarea sa directă, ci şi datorită erudiţiei canonice şi sacramentale 
corespunzătoare.  

În prezent nu se cunosc toţi episcopii consacraţi de O’Hara, lista cunoscută 
însumând doar 11-12 episcopi pentru ambele rituri.  

16) a se vedea nota 10), precum şi marea majoritatea studiilor care tratează 
această perioadă.  

17) Hossu, Iuliu – op.cit., p. 433, 469-475. Numele de Timotei dat de Iuliu 
Hossu lui Ioan Chertes presupune o filiaţie spirituală şi pastorală, asemenea celei dintre 
Sf. Ap. Pavel şi Sf. Timotei, căruia îi dedică două epistole.  

Ploscaru – op.cit., p. 86-88; 385-417.  
Hossu îl privea pe Chertes ca succesor pastoral, la fel Bălan pe Ploscaru.  
18) pentru anumite atribuţii canonice avute în clandestinitate, a se vedea 

Florea, Călin – op.cit., p. 206-207.  
19) de pildă:  
Chorong, Georges – „Dixiéme anniversaire de la mort de Mgr. Vladimir 

Ghika“, B.V. 1964, 3, nr. 2-3, p. 1-10. 
P.T. (Petru Tocănel) – „Iuliu Hossu la 80 de ani, împiedecat“, în B.V., 1965, 

4, nr. l, p. 27-29. Telegrame de la Paul al VI-lea, în B.V. 1965, 4, nr. 2-3, p. 35-36 
(dedicate lui I.Hossu şi Aron Márton, precum şi răspunsul celui din urmă).  

În B.V. 1965-1966, 4-5, nr. 4-1, p. 52 este dată ştirea consacrării episcopale, la 
Roma, în 16.12.1965, a lui Petru Pleşca, episcop titular de Voli, doar pentru 
romano-catolicii românofoni.  

 Tăutu, Al. L. „Vorbesc morţii“, în B.V. 1966, 5 nr. 2, p. 1-9, reproduce 
memoriul de la Curtea de Argeş (23.04.l956), semnat de Rusu, Hossu şi Bălan. 

Filip, I. – „Episcopii noştri“, acelaşi nr., p. 9-13 evocă episcopii morţi în 
timpul prigoanei. 

Tăutu, Al. – „Preasfinţitul Iuliu Hossu împlineşte 50 de ani de episcopie“, 
B.V. 1967, 6, nr. 4, p. l-7; sunt menţionate felicitările din partea Sf. Scaun, detaliul 
invitaţiei sale la Roma în 1963 şi refuzul lui Hossu de a pleca din Ţară câtă vreme 
situaţia Bisericii Unite nu este reparată.   

„Preasfinţitul Iuliu Hossu“ (nesemnat), în B.V. 1970, 9, nr. l, p. 90-93 este un 
panegiric adresat marelui dispărut. Sunt evidenţiate momentele importante din lupta 
acestuia. 

Red. „Preasfinţitul Iuliu Hossu (1885-1970)“, B.V. 1970, 9, nr. 2, p. 1-7, 
reprezintă tot o evocare a episcopului. 
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Ivascu, Gabriel – „Episcopul Iuliu Hossu“, B.V. 1970, 9, nr. 4, p. 68-73 
evidenţiază atât bogata corespondenţă a episcopului de după 1964, cât şi activitatea sa 
petiţionară faţă de autorităţi.  

 Red. „Primul Cardinal Român. Eminenţa Sa Iuliu Hossu“, B.V., 1973, 12, nr. 
l, p. l-4, se referă la titlul de cardinal in pectore primit de episcopul român, divulgat de 
Paul VI în 5.03.1973  

 „Documente de acum 25 de ani“, B.V. 1973, 12, nr. 2-3, p. l0-27, publică 
Pastorala episcopilor uniţi din 29.06.1948, scrisorile pastorale ale P.S. Ioan Suciu din 
5.10.1948, 13.10.1948 şi cea adresată tineretului din octombrie 1948, predica preotului 
L.P. (Liviu Pandrea) din Cluj, din 10.10.1948, precum şi cuvântul omagial al 
cardinalului Marty, arhiepiscopul Parisului (7.10.1973) în onoarea lui I. Hossu.  

Numărul B.V. 1975, 14, nr. 3-4, la rubrica ştirilor, p. 163, aminteşte serbarea a 
25 de ani de la consacrarea întru episcopat al lui Alexandru Todea, ţinută la Roma între 
19-23.11.1975.  

Gordan, Vasile – „The Giant of Căldăruşani“, B.V. 1976, 15, nr. 1-2, p. 
131-136, este scris de un medic, fost deţinut politic, care a reuşit să fugă în Apus. 
Vizitator asiduu al episcopului Hossu la Căldăruşani, după 1964, dă referinţe utile 
despre memoriile episcopului, memorii luate în derâdere de departamentul Cultelor, 
care răspundea în bătaie de joc „tov. I. Hascu”. Sunt oferite detalii importante şi despre 
activitatea episcopului Alexandru Rusu, care se considera mitropolit, fiind recunoscut 
ca atare şi de episcopii din garda I, despre activitatea petiţionară a acestuia şi decesul lui 
în închisoarea de la Gherla.  

20) Flaviu Popan s-a născut în 25.04.1920, Chilia, j. Satu-Mare, studiat la 
Beiuş, Oradea, Roma, fiind hirotonit preot în 25.03.1944. În 1946 devine doctor în 
teologie. Activ cu pastoraţia în Italia (Foligno, Fano, 1948-1950), München 
(1950-1954) redactor al revistei de cultură „Îndreptar“ (1950-1953), Spania şi iar 
Germania (1954-68) din 1968 s-a stabilit la Roma, unde a preluat conducerea revistei 
Buna Vestire, fiind şi redactor la Radio Vatican. A trecut la cele eterne în 16.09.1978, 
la Zell am Ziller (Austria).  

cf. P.C. (Pamfil Carnaţiu) – „Preotul român unit Flaviu Popan 1920-1978), 
B.V. 1978, 17, nr. 3-4, p. 110-113.  

21) Birtz, Remus Mircea – „Episcopul Emil Riti (1926-2006). Tentativa unei 
recuperări istoriografice (cu documente inedite)“, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2006, 
p. 36-37.  

22) Grossu, Sergiu – „M-am luptat lupta cea bună“, Bucureşti, Ed. Vremea, 
2007.  

23) Î.P.S. Traian Crişan s-a născut la 21.05.1918 în Iara, jud. Cluj, a studiat la 
Roma, devenind doctor în teologie biblică. A fost hirotonit preot în 25.03.1945, la 
Roma, lucrând în diferite dicasterii romane. Între 1979-1981 subsecretar al 
Congregaţiei pentru Canonizări, iar între 1981-1990, secretar al aceleiaşi. Consacrat 
arhiepiscop titular de Drivasto în 6.08.1982. A decedat la Roma în 6.11.1990.  
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24) Despre activitatea scriitorului Ivan Deneş (n. 1928, Timişoara), fost 
deţinut politic, reeducat în închisoare şi reeducator al deţinuţilor politici, după 1970 
fiind trimis în Occident, unde a ocupat o perioadă de timp postul de redactor la Radio 
„Europa Liberă“, a se vedea:  

Pelin, Mihai – „Operaţiunea Meliţa şi Eterul. Istoria Europei Libere prin 
documente de Securitate“, Bucureşti, Ed. Vestala, 1999, p. 137. 

De Flérs, René Al. – „Radio Europa Liberă şi exilul românesc“, Bucureşti, Ed. 
Vestala, 2005, p. 332-335, 341, 500.  

25) A se vedea şi volumul „In memoriam: Arhiepiscopul Ioan Ploscaru. 
Evocări şi amintiri“, Timişoara, Ed. Signata, 2001.. 

26) publicat în Birtz, Remus Mircea – op.cit., p. 164-168. 
27) Pr. Simion Mesaros, în volumul citat la nota 25), p. 221-223, confirma 

renunţarea lui Ploscaru la proiedrie în favoarea lui Dragomir, redobândirea acesteia şi 
transferul ei către Alexandru Todea la Arinis, pe 30.04.1985. La fel confirmă pr.dr. 
Silvestru A. Prunduş, vol.cit., p. 52 şi pr. Tertulian Langa, vol.cit,.p.99-100.  

28) a se vedea Plăianu, Clemente (1913-1999): „Pr.Dr. Silvestru Augustin 
Prunduş, OSBM“, în „Caietele OBSS I I I“ ,  Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2002, p. 
153-218; numărul comemorativ din revista diecezană de Cluj – Gherla, „Viaţa 
Creştină“, 2004, 15, nr. 9 (307).  

29) Hossu, Iuliu – „Credinţa noastră...“, cit., p. 437-441.  
 A se vedea şi excelentul articol al lui Bozgan, Ovidiu: „Iuliu Hossu – Final de 

biografie“, Studia t.c., 2004, nr. 1, p. 269-282. Hossu se considera ca unic episcop 
rezidenţial supravieţuitor (p. 281-282) şi în această situaţie este unicul abilitat să poarte 
cererea de reabilitare a Bisericii Unite. I. Hossu era extrem de rezervat faţă de 
iniţiativele ecumenice ale pr. Prunduş, considerându-l „naiv sau chiar exaltat“ (p. 283).  

Despre activitatea lui Alexandru Rusu, şi de condiţia acestuia de mitropolit, a 
se vedea studiul excelent al lui Moisin, Anton – „Episcopul Român Unit Alexandru 
Rusu, mitropolit ales“, s.1. (Victoria), s.ed. 2002, precum şi volumul omagial: 

„Episcopia Greco-Catolică Română de Maramureş. 120 ani de la naşterea 
Episcopului Dr. Alexandru Rusu“, Baia-Mare, Ed. Scriptorium, 2004. 

Articolul prof. Ştirban Marcel – „Episcopul Iuliu Hossu în notele de informare 
ale Siguranţei şi securităţii (1947-1958)“, în Studia t.c., 2004, nr. 3, p. 223~268, mai 
ales p. 259-260: este reprodus un document al Direcţiei a 3-a a DSS, din 20 06.1955: 
documentul arată cum Rusu, recunoscut mitropolit de ceilalţi episcopi, a numit vicari 
generali secreţi: pentru Blaj, pe Emil Puni SI, pentru Lugoj pe can. Nicolae Brânzeu, iar 
pentru Bucureşti pe Zenovie Pâclişanu. De remarcat că numele sunt scrise de mână, 
restul documentului fiind dactilografiat. Poate fi vorba de o completare ulterioară. După 
spaţiul destinat vicarului de Blaj, se preciza, că acesta este din Târgu-Mureş (fiind mai 
degrabă vorba de pr. Iosif Pop, fost vicar mitropolitan al Ardealului de Nord, între 
1940-1945), Emil Puni SI gravitând mai mult în jurul Devei, fiind şi deţinut cu 
intermitenţe.  
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Iosif Pop (n. 1896, Ocna Dej, d. 1986, Tg.Mureş), arestat în 1951, eliberat din 
detenţie în 6.10.1955, deci la data redactării documentului nu era liber. Autor al unui 
important volum de memorii: Pop, Iosif – „Credinţă şi apostolat. Memorii“, 
Târgu-Mureş, Fund. Cult. Vasile Netea, 2004, memorii ce se opresc în anul 1955.  

Este de asemenea ciudat că Emil Puni SI nu si-a revendicat calitatea de vicar 
arhidiecezan; într-un interviu sumarizat în revista franceză „L’Evenement du jeudi, nr. 
351/1991 (25-31.07.1991) acesta afirma reporterului că s-a născut la Târgul Mureş, în 
1917, a studiat în Olanda între 1938-1943, membru al ordinului iezuit din 1944, a fost 
arestat şi dus la munci forţate între 1951-54, după care a trebuit să-şi exercite 
sacerdoţiul clandestin, întreţinându-se din munci unele, ocazionale. În 1991 era deja 
provincial iezuit al României. cf. Ph.L – „Le jésuite de Ceauşescu“, rev.cit., p. 69. 
 Istoricul Ioan Opriş publica un volum valoros din punct de vedere 
documentar:  

Opriş, Ioan – „Istoricii şi Securitatea. I“, Bucureşti, Ed. Enciclopedică, 2004. 
În capitolul „Ştefan Manciulea şi convingerile sale religioase“ (p. 383-411) se face 
referire la un document ilustrând un proces verbal de interogatoriu al mitropolitului Al. 
Rusu, din 18.01.1957 (p. 393). Acesta afirmă că la Blaj funcţionau ca şi conducători 
clandestini Gh. Dănilă, Ioan Vesa, can. Iuliu Arieşanu, prof. Iuliu Moga, Al. Todea, 
Simion Crişan. Preotul Ioan Puica figurând ca atare în domentele publciate de Opriş, 
este de fapt preotul Ioan Pinca (n. 1922), extrem de activ în clandestinitate. 

30) Lista lucrărilor utile pentru orientarea în câmpul cercetării clandestinităţii 
greco-catolice este impresionantă.  

Prezentăm doar câteva titluri, asociate notelor 6), 7) şi 10), referitoare la 
debutul prigoanei:  

Ploscaru, Ioan – „Desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice“, în Analele Sighet 6 
(„Anul 1948. Instituţionalizarea comunismului“ – Fund. Ac. Civică, 1998), p. 679-684.  

Catalan, Gabriel – „Înscăunarea Patriarhului Justinian“, în idem, p. 706-711.  
Bucur, Ioan Marius; Stan, Lavinia – „Persecuţia Bisericii Catolice din 

România. Documente din arhiva Europei Libere (1948-1960)“, Ed. I, Cluj -Napoca, 
Ed. Napoca Star, 2002.  

 Morar Vulcu, Călin – „Catolicismul în discursul oficial al Bisericii Ortodoxe 
Române în primii ani postbelici“, în Studia t.c., 1999, nr. 2, p. 3-12.  

Vasile, Cristian – „Episcopia de Cluj – Gherla în anul 1948“, în Studia t.c., 
2004, nr. 1, p. 211-216. 

 referitoare la represiune:  
„Procesul unui grup de spioni, trădători şi complotişti în slujba Vaticanului şi a 

centrului de spionaj italian. Bucureşti 10-17 Septembrie 1951“, Bucureşti, Ed. de stat 
pr. literatura ştiinţifică, 1952.  

Catalan, Gabriel – „Prigoana anticaţolică din România între 1949-1953. 
Arestări şi procese ale unor clerici şi credincioşi“ în Analele Sighet 7 („Anii 
1949-1953: mecanismele terorii“, F.Ac. Civ., 1999), p 118-124.  
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Lucrările istoricului Catalan Gabriel pot fi accesate şi pe site-ul http: // 
www.gcatalan.blogspot. com  

Vasile, Cristian – „Biserica Română Unită (greco-catolică) în primul an de 
după desfiinţare“, în idem, p. 125-131.  

Totok, William – „Episcopul, Hitler şi securitatea“ în „Observatorul cultural“ I 
(nr.252-253/ 21.12.2004- 3.0l.2005), II (nr.254-255/ 4.01.2005 -17.01.2005); material 
accesibil şi în site-ul www.observatorulcultural.ro.  

Totok, William – „Aspecte secundare ale procesului intentat „spionilor 
Vaticanului“ în 1951“ în „Timpul“ (Iaşi), iul. -aug. 2006, p. l4-16.  

memorialistică a detenţiei: 
Şerban, Ioan – „Procesul din Vinerea Mare“, Târgu-Mureş, s.ed., 2000.  
Pătraşcu, Gheorghe – „Zile de încercare şi de har. Amintiri din închisoare“, 

Roman, Ed. Serafica, 2002 
Lasláu, Clara Catrina – „Despre procesul Nunţiaturii Apostolice“, în 

„Memoria. revista gândirii arestate“, nr. 26, p. 109-118.  
„Memorie di Eraldo Pintori: Carcerato in România“, Assisi, Ed. La 

Salette,1992.  
despre detenţia de la Sighet: 
Roşca, Nuţu – „Închisoarea elitei româneşti. Compendiu“, Baia-Mare, Ed. 

Gutinul, 1998.  
Rusan, Romulus (ed.) – „Memoria închisorii Sighet“, Fund. Acad. Civică, 

1999.  
Fürtös, Andrea – „Preoţi şi episcopi catolici în detenţie la închisoarea din 

Sighet“, 52 p. dactilo, referat prezentat la Institutul de Istorie „G. Bariţ“, Cluj, 2007. 
despre perioada 1955-1957: 
Bucur, Ioan Marius – „Între speranţe şi iluzii: memoriul din aprilie 1956“, in 

Studia t. c., 2000, nr. 2, p. 69-76.  
Bozgan, Ovidiu – „Mişcarea petiţionară greco-catolică din 1956“, in site-ul 

„Studii de istoria bisericii“ (Univ. Bucureşti, 2003), la http:// 
ww.unibuc.ro/eBooks/istorie/ religie/ 5%20U%20M%20A%20R.htm 

 Ciubăncan, Vasile T. „Pagini din lupta anticomunistă a clerului Bisericii 
greco-catolice române în clandestinitate. Documenta“, in Studia t. c., 2006, nr. 4, p. 
119-132.  

Studiul este important pentru că demonstrează implicarea P.S. Ioan Chertes în 
mişcarea petiţionară din 1956, sub conducerea lui I. Hossu şi Al.Rusu, Chertes 
acţionând ca reprezentant recunoscut al episcopului diecezan. Documentul de la p. 124 
îl menţionează pe Pura Nicolae ca fost episcop clandestin; or acesta nu a fost niciodată 
consacrat episcop. Ofiţerul de securitate care a întocmit documentul confundă calitatea 
de ordinarius substitut cu cea de episcop.  

Articolul lui Ciubăncan,Vasile T. – „Pagini din lupta anticomunistă a clerului 
Bisericii Greco-Catolice Române din Clandestinitate. Documenta“, in Studia t.c. 2006, 
nr. 4, p. 119-132 conţine trei documente reproduse în Vasile, Cristian – „Între Vatican 
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şi Kremlin. Biserica Greco-Catolică în timpul regimului comunist“, Bucureşti, Ed. 
Curtea Veche, 2003.  

Astfel:  
Doc. Ciubăncan  p. 120-122 este Doc. Vasile, op.cit. p. 324-326  
Doc. Ciubăncan   p. 122-123 este  Doc.Vasile   p.326-328,  
Doc. Ciubăncan    p. 125-127 este   Doc. Vasile   p. 329-332 
Rigoarea academică impune citarea riguroasă a surselor, articolul Dlui. 

Ciubăncan nemenţionând nici o referinţă bibliografică. Plagiatul nu este un semn 
al onorabilităţii intelectuale.  

asupra perioadei 1964-1989 sunt utile următoarele studii: 
Bota, Ioan M. –„Pagini din istoria persecuţiei Bisericii Greco-Catolice române 

în perioada 1964-1989“, in Studia t.c., 2002, nr. 2, p. 27-32.  
Articol cu greşeli de redactare, Iuliu Hirţea fiind scris Virgil Hirţea.  
Fernea, Vasile – „Câteva aspecte ale persecuţiei şi activităţii Bisericii Române 

Unite cu Roma, Greco-Catolice, între anii 1964-1989“, in Studia t.c., 2002, nr. 2, p. 
43-48. 

Ştirban, Marcel – „1964-1974. Un deceniu al luptei şi al speranţelor pentru 
recunoaşterea libertăţii Bisericii Române Unite“, in Studia t.c., 2002, nr. 2, p. 21-26. 

Vasile, Cristian – „Biserica Greco-Catolică în ultimele două decenii de 
clandestinitate“ în Analele Sighet 10 („Cronica unui sfârşit de sistem 1975-1989”; 
Fund. Ac. Civică, 2003), p. 836-849.  

dicţionare de persoane:  
Bota, Ioan; Ioniţoiu, Cicerone – „Martiri şi mărturisitori ai Bisericii din 

România (1945-1989).Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică; Biserica 
Romano-Catolică“, Ed. III, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creştină, 2001.  

Bota, Ioan M. – „Martyrs and Testifiers of the Church in România 
(1945-1989)“, Cluj-Napoca, Ed. Societăţii Dragoş Vodă, 2005.  

 Volumul reprezintă o traducere extrem de defectuoasă (mai ales în ce priveşte 
termenii rangurilor eclesiastice) a ediţiei Bota-Ioniţoiu. In mod inexplicabil, numele lui 
Cicerone Ioniţoiu, iniţiatorul lexicografiei detenţiei romaneşti, încă din Exil, a fost 
suprimat.  

Comşa, Nicolae; Seiceanu, Teodor – „Dascălii Blajului“, Bucureşti, Ed. 
Demiurg, 1994; volum util pentru reperul câtorva personalităţi blăjene active şi în 
clandestinitate. 

Gabor, Iosif; Simon, Iosif – „Necrolog 1600-2000“, Iaşi, Ed. Presa Bună, 
2001. Volumul este important pentru reperul preoţilor romano-catolici, dar şi 
greco-catolici care au avut raporturi cu dieceza Iaşilor, unii dintre ei fiind figuri ilustre 
ale clandestinităţii.  

despre consacrările episcopale efectuate de Ioan Dragomir: 
Marcu, Vasile – „Drama Bisericii Române Unite cu Roma (Greco- Catolică). 

Documente şi mărturii“, Bucureşti, Ed. Crater, 1997; în ciuda importanţei sale, volumul 
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a fost ignorat în istoriografie, inclusiv datorită unor epurări direcţionate de unii preoţi 
răuvoitori.  

Idem – „Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) încă în suferinţă. 
Vol. II“, Iaşi, tip. Multiprint, 2002.  

Mesaros, Simion – „Reflecţii şi dezvăluiri“, Cluj-Napoca, Ed. Risoprint, 2004.
 Idem – „Episcopul Ioan Dragomir. In memoriam“, Baia-Mare, Ed. 
Scriptorium, 2005.    

Cristescu, Maria Ionela – „In apărarea P.S. Ioan Dragomir şi a episcopilor 
consacraţi în clandestinitate: scrisoare replică la cartea Reflecţii şi dezvăluiri de Pr. 
Simion Mesaros“, Bucureşti, Ed. Congregaţiei Inimii Neprihănite, 2004.  

Birtz, Mircea Remus – „Episcopul Emil Riti...“ vezi nota 21).  
lucrări în limba maghiară, legate de activitatea catolică din România (selecţia 

unor texte reprezentative):  
Szöke, János – „Göröngyös ùton“, Kolozsvár – Budapest, Ed. 

Gloria-Keresztény Szo- Don Bosco, 1993.  
Idem „Márton Aron“, Nyiregyháza, ed episcopală, 1990.  
Virt, Lászlo – „Katolikus kisebbség Erdélyben“, Budapest- Luzern, 

Egyházfòrum, 1991.  
Jakab, Lászlò – „A mosolyo Egyház Erdélyben“, Csikszereda, Ed. 

Tipographic, s.a.   
Marton, Jòzsef; Jakabffy, Tamás – „Az erdély katolicizmus századai“, 

(Cluj-Napoca/ Alba-Iulia), Ed. Gloria, 1999.  
Hetényi Varga-Károly – „Papi sorsok a horogkereszt éz a vörös csillag 

árnyékában. II“, Abaliget, Ed. Lámpás, 1994.  
Bura, Lászlò – „Hüsegesen fáradhatatlanul: Scheffler János szatmári 

megyespüspök életutja“, Ujvidek, Ed. Agapé, 1991.  
Idem – „A második évszázad. 1904-2004. A szatmári Ròmai Katolikus 

Egyházmegye kislexikona“, Csikszereda, Ed. Status, 2003.  
Tempfli Imre; Sipos, Ferenc – „A szatmári ròmai katolikus egyházmegye irò 

papjai“, Szatmárnémeti, Europrint, 2000.  
A se vedea şi site -urile:   
http:// www.szatmariegyházmegye.ro (pt.dieceza latină de Satu-Mare) 
httpt: // www.varad.org/hist.htm (pt. dieceza latină de Oradea) 
O bună sinteză a problemei în: 
Deletant, Denis: „Ceauşescu şi securitatea. Constrângere şi disidenţă în 

România anilor 1965-1989“, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1995, p. 204-224, gr.-cat. 
213-215.  

„Rumänien. Die situation der katolischen Kirche im Kontext von Geschichte 
und aktueller Politik“ in Christentum in Osteuropa I, Kirche in Not/ Ostpriesterhilfe; 
Eichstädt, Funk-Druck,1991.  

Rance, Didier – „Roumanie. Courage et fidélité L’Eglise gréco-catholique 
unie“, Aide á L’Eglise en Détresse, Mareil-Marly,1994.  
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31) Trimişii speciali ai Sf. Scaun în România, Giovanni Cheli, Luigi Poggi, 
Francesco Colasuonno, Guido del Mestri, au acţionat ca delegaţi papali itineranţi: 

Cheli, Giovanni, n. 4.10.1918, Torino, preot din 21.06.1942, numit 
arhiepiscop titular de Santa Giusta (8.09.1978; hirotonit 16.09.1978), activ în 
diplomaţia pontificală, din 1978 delegat la ONU, din 1986 pro-prefect al consiliului 
pontifical pentru emigranţi şi îngrijiri pastorale, din 1989 preşedinte al aceluiaşi, 
cardinal de S. Cosma e Damiano (1998), pensionat din 1998.  

Poggi, Luigi, n. 25.11.1917 Piacenza, preot din 28.07.1940, hirotonit 
arhiepiscop titular de Forontonia (9.05.1965), pro-nuntiu în Camerun, Gabon, Peru 
(1966-1973), la dispoziţia Sf. Scaun, delegat apostolic în Polonia (1975-1986), nunţiu 
în Italia (1986-1992) din 1992 la Arhivele Secrete vaticane, cardinal de S. Maria in 
Domnica (26.11.1994) din 24.02.2005 cu titlul S. Lorenzo in Lucina, pensionat din 
1998.  

Colasuonno, Francesco, n. 2.0l.1925 in Grumo Appula, preot din 28.09.1947, 
consacrat arhiepiscop titular de Truentum (9.02.1975), delegat apostolic în Mozambic 
(1974-1981), pro-nunţiu (1981-1985) în Zimbabwe, pro-nunţiu în Iugoslavia 
(1985-1986), nunţiu în Polonia (1986-15.03.1990), delegat apostolic pentru Rusia 
(1990-1994), nunţiu pentru Italia (1994) şi S.Marino (1995), cardinal de S. Eugenio 
(21.02.1998) pensionat în 1998, decedat 31.05.2003. 

Bukovsky, John, n. 18.01.1924 în Cerova, Slovacia, preot din 3.12.1950, din 
18.08.1990 nunţiu în România, consacrat arhiepiscop titular de Tabalta (13.10.l990), 
din 1994 delegat apostolic în Rusia, pensionat în 2000. 

Pentru Guido del Mestri vezi nota 8) 
L. Poggi, J. Bukowsky, Fr. Colasuonno erau exponenţi ai orientărilor 

Ost-politik-ului patronat de cardinalii Agostino Casaroli şi Achille Silvestrini, orientări 
ce căutau un regim de conviventă, ba chiar de concordie cu statele comuniste. 

Agostino Casaroli, n. 24.11.1914 în Castel San Giovanni, preot în Piacenza 
(27.05.1937), din 1967 în Secretariatul Curiei Romane, din 16.07.1967 arhiepiscop 
titular de Cartagine, pro-secretar de stat al Curiei Romane (28.04.1979) şi preşedinte al 
administraţiei patrimoniului apostolic, din 30.06.1979 cardinal de XII Apostoli, din 
1.07.1979 secretar de stat, din 1985 cardinal de S. Rufina, pensionat in 1990, decedat în 
9.06.1998. 

Achille Silvestrini, n. 25.10.1923, Brisighella (Italia), preot din 13.07.1946, 
din 4.05.1979 secretar de stat, arhiepiscop titular de Novaliciana (27.05.1979), din 1988 
cardinal de S. Benedetto, din 1.07.1988 prefect al Signaturii apostolice, din 24.05.1991 
prefect al Congregaţiei Orientale, pensionat în 2000.  

Pro-nunţiul apostolic este echivalentul regentului nuntiaturii apostolice.  
32) Birtz, Mircea Remus – „Episcopul Emil Riti...“, p. 76-77 şi 78-82.  
33) Hossu, I. – „Credinţa noastră...“, p. 411 descrie altfel întrevederile cu Pr. 

Prunduş, numit „vrednic secretar al meu”; Hossu era preocupat de starea diecezei din 
prigoană, după cum vizitatorii săi erau preocupaţi de tentativele de reuşită a 
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demersurilor făcute pentru relegalizarea Bisericii. Orice abordare referitoare la 
eventuale funcţii, venită de la cei mici ar fi fost considerată ca o obrăznicie.  

34) Idem- p. 373-374 despre refuzul pensionării de către guvern. Toţi cei trei 
episcopi au acţionat sinergic la această ofertă. 

35) Punctul de vedere greco-catolic echilibrat, cu toate documentele la Bârlea, 
Octavian – „Dincolo de Balamand“, în „Perspective“, München, iul.1993-iun.1994, nr. 
61-64, p. 1-87. 

Punctul de vedere ortodox român:   
„Uniatismul metoda de unire din trecut şi căutarea actuală a deplinei 

comuniuni. Documentul de la Balamand. Text şi comentariu“, Sibiu, Arhiepiscopia 
Sibiului,1993.  

36) „Scrisoare către înaltul Pontif Papa Ioan Paul II“, în „Viaţa Creştină“ 
(Cluj-Napoca), an IV,1993, nr. 20 (90),p.1.  

37) a se vedea şi „17-23.0l.1994 Episcopatul Român Greco-catolic la Roma“, 
în „Viaţa Creştină“, an V, nr. 3 (97), 1994, p. 1.  

 Împotriva anumitor curente de hibridizare liturgică, ca şi împotriva trecerilor 
haotice de la un rit la altul, a se vedea „Scrisoare pastorală către toţi fiii şi fiicele 
Bisericii Române Unite cu Roma, Greco-Catolică“, în „Viaţa Creştină“ an V, 1994, nr. 
12-13 (106-107), p.1 dublate de-un „Pro memoria“ semnat de Tertulian Langa (Vicar 
General (Protosincel)) sintetizând reacţiile locale  la „prelucrarea“ Romei.  

38) Birtz – op.cit., p. 28 192.  
Marcu, Vasile – „Biserica Română... încă în suferinţă“ (vezi nota 30) despre 

episcopii hirotoniţi de Dragomir, p. 124-146, 233-240.  
 39) a se vedea de pildă: 
Prunduş, Silviu Aug.; Plăianu, Clemente/ „Biserica Română Unită cu Roma, 

Greco-Catolică, în contextul zilelor noastre“,  
I/ „Viaţa Creştină“ 1996, nr. 3 (145), p. 1  
II/ „Viaţa Creştină“ 1996, nr. 4 (146),p.1. 
40) Birtz- op.cit., p. 18-28, p. 95-105, 191, pl. II foto. nr. 13.  
Afirmaţiile lui Riti sunt sprijinite (mai ales pentru perioada 1948-1981) şi de 

logica rutinei canonice. 
Astfel pr.dr. Cosma Avram a ajuns canonic prebendat în 26.03.1940, iar 

canonic scolastic în 14.03.1947. Pr. Nicolae Pura nu avea doctoratul, iar promovarea lui 
în capitlu, împreună cu pr.dr. Ioan Chertes s-a făcut în 14.03.1947: Pura devenind 
canonic prebendat iar Chertes cartofilax.  

 Cf. „Şematismul Eparhiei Greco-Catolice de Cluj – Gherla pe anul mântuirei 
1947“, Cluj, Tip. Diecezana. 1947, p. 82. Vechimea în funcţie îi dădea precedenţă lui 
Avram înaintea lui Pura, ca şi studiile sale.  

Cosma Avram a scăpat nearestat în 1948, cerându-şi pensionarea. Din 1949 
s-a dus la Timişoara, unde nu era cunoscut, beneficiind de colaborarea sacramentală cu 
romano-catolicii şi exercitând munci civile (infirmier etc.); la începutul anilor ’60 va 
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reveni la Cluj, Baia-Mare şi Năsăud, unde avea rude, implicându-se activ în afacerile 
diecezane (informaţie oferită de la Emil Riti).  

41) Pentru cronologia detenţiei a se consulta şi 
Ştirban, Codruţa Maria; Ştirban, Marcel – „Din istoria Bisericii...“ (vezi nota 

10)), p. 296-303. 
42) A se vedea actul capitular din 24.04.1987, semnat de preoţii: Silvestru A. 

Prunduş, Tertulian Langa, Gh. Neamţu, Sabin Dăncuş, Nicolae Plăian, Romulus 
Gorcea şi Matei Boilă, publicat în Birtz- op.cit., p. 159-161.  

43) A se vedea Comunicatul diecezan din 31.07.1987, publicat în Ibidem, p. 
162; diferite comunicări sau circulări diecezane asumate de pr. Prunduş în dubla 
calitate, în Ibidem, p.101-102, 113, 126-129, 131 etc.  

 Ni se pare util a furniza câteva date despre protagoniştii marcanţi cu rol 
conducător în dieceza de Cluj – Gherla. 

 Can. dr. George Vidican s-a născut în 9.05.1886, în Căianul Mic (BN), 
absolvent al liceului năsăudean, doctor în teologie la Budapesta (1914), hirotonit preot 
în 27.09.1914, profesor la liceul de băieţi din Gherla, funcţionar în administraţia 
diecezană, canonic prebendat din 2.05.1924, prepozit capitular din 26.03.1940, vicar 
general episcopal din 24.04.1947, prelat papal din 29.04.1947, pensionat înaintea 
autorităţilor statului în 1948, activ clandestin, decedează la Cluj-Napoca în 6.08.1971. 

Cf. Bojor Victor – „Canonicii diecezei gr.cat. de Gherla acum: Cluj – Gherla 
1857-1937“, Cluj, Imprimeria Fondul cărţilor funduare, 1937, p. 269-270. 

„Şematismul... l947“, p. 81.   Pr. Vasile Ilea, n. 1.03.1914 în com. Lita (CJ), 
studii la Turda, la Roma (De Propaganda Fide), din 1943 reîntors la Cluj; din ianuarie 
1949 fuge în Iugoslavia, iar de aici în Italia (toamna 1949). Intrat în Ordinul Carmelitan 
cu numele Tereziu al Crucii. A lucrat la Radio Vatican şi a fost econom la Colegiul S. 
Giovanni Damasceno.  

A decedat la Roma, la 1.09.1975. cf. „Vasile Ilea“ la rubrica Cronici în 
„Buna-Vestire“ (.Roma), 1975, 14, nr. 3-4, p. 190-191.   

Pr.dr. Vasile Aştilean, n.14.03.1914, studii la Cluj şi la Roma, doctor în 
teologie, paroh la Biserica Bob/ Cluj II, propus ca viitor ordinariu substitut, are o 
tentativă nereuşită de a fugi peste graniţă în 1950, este prins de grănicerii iugoslavi şi 
returnat în Ţară. Refugiat la Sibiu, închis între 1955-1954, acceptă să facă pastoraţie în 
Moldova, în ritul latin. Datorită unor probleme morale este respins, iar în 1958 va 
negocia cu Emil Bodnăraş trecerea sa la Ortodoxie. Din 1962 episcop vicar patriarhal, 
între 1969-1973 episcop vicar al Mitropoliei Sibiului, din 1973 episcop de Arad. 
Decedează la Arad în 6.08.1984. (informaţii oferite de Emil Riti).  

Cf. şi „Romanian Orthodox Church News“, „In Memoriam“, 1984, nr. 3, p. 
69-79.  

Despre trecerea sa la ortodoxie în „Sărbătorirea a zece ani de la Reîntregirea 
Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal“, în „Biserica Ortodoxă Română,“ 1958, nr. 
11-12, p. 904-928.  
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Bozgan, Ovidiu: „Biserica Română Unită între rezistenţă şi „unificare 
religioasă. Contribuţii documentare“, în vol. „Studii de Istoria Bisericii“, Bucureşti, Ed. 
Universităţii, 2000, p.125-184; despre Astilean, p. 158, p. 166, nota 57 bis).  

Despre can. Nicolae Pura (n. 14.09.1913 Căşeiu – dec. 10.08.1981, Mărgineni 
(BC), preot din 19.03.1958, licenţa în teologie la Roma, a se vedea vol. Prunduş, S.A.; 
Plăianu.,C. – „Canonicul Nicolae Pura“, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creştină, 1996.  

Can. Dr. Cosma Avram (n. 2.06.1906, Mintiu (BN) – dec. 17.11.1976 Salva 
(BN), înhumat în Baia-Mare), studii la Năsăud, Blaj, Roma doctor în teologie, preot din 
6.01.1930, profesor de dogmatică la Academia de Teologie Cluj.  

Canonic din 1940. Arestat administrativ între 1953-1955. Rearestat din 1955, 
în detenţie până în 1961, activ la Timişoara, Baia-Mare, Cluj.  

Cf. Băinţan, Vasile – „Martiri şi mărturisitori ai Bisericii Române Unite cu 
Roma din Eparhia Greco-Catolică a Maramureşului (1948-1989). Baia-Mare, Ed. 
Gutinul, 1999, p. 214-215.  

Plăianu, Clemente – „Canonicul dr. Cosma Avram – 90 de ani de la naştere şi 
20 de ani de la deces“, în „Viaţa Creştină“, Cluj-Napoca, 7, nr. 17 (159), p. 3. 

Despre Pr.dr. Prunduş, Silvestru Silviu Augustin – (n. 3.05.l915 Căşei (CJ) – 
dec. 25.09.2004, Cluj-Napoca), a se vedea nota 28);  

Ştirban, C.M.; Ştirban, M. 6 „Din istoria Bisericii...“, p. 300-303. 
Despre Pr.dr. Eugen Popa (n. 26.02.1913, Hăşdate Gherla – dec. 30.03.2005; 

Cluj-Napoca), studii la Turda, Roma, doctor în teologie, preot din 21.12.1935, activ ca 
paroh, profesor, autor de studii la Blaj. Deţinut din 28.10.1948 Neamţ, Căldăruşani, 
Sighet, Braşov, eliberat în iulie 1955, se stabileşte la Cluj. În clandestinitate lucrează ea 
registrator la Centrul de Transfuzii Cluj. 

 cf. Ştirban, M.C.; Ştirban,M.- op.cit., p. 303-305.  
Pr.can. Tertulian Langa (n. 26.10.1922, Târgu Mureş), studiază filosofie/ litere 

la Bucureşti, obţinând şi o licenţă în psihologie. Din 1946 asistent universitar la 
Universitatea din Bucureşti. Politic activ pe linia Horaţiu Comăniciu. E1ev spiritual al 
Mons. Vladimir Ghika, este arestat în primăvara lui 1948, deţinut până în 1964. Stabilit 
la Cluj din 1964, se încadrează ca traducător la Institutul Oncologic, ulterior psiholog 
industrial.  

Cf. Ştirban, M.C.; Ştirban, M. – op.cit., p. 305-309 (cu inexactităţi). A se 
vedea şi articolele autobiografice. Langa, Tertulian: „Trăind şi supravieţuind sub 
ateismul comunist“, in „Memoria“ (Bucureşti) nr. 50, p. 70-76.  

 Idem – „Spicuiri dintr-o biografie sfântă“, in „Memoria“, nr. 47-48, p. 28-38.  
Idem – „Maraton 1948 (cu o autobiografie) în „Memoria”nr. 21, p. 118-125,  
Idem – „Aspecte puţin cunoscute din viaţa de catacombă a Bisericii Române 

Unite (Greco-Catolice)“, in Studia t.c. 2002, nr. 2, p. 131-134. Ceea ce este intrigant în 
articolele autobiografice ale pr. T. Langa este faptul că niciodată nu face referire la data 
şi episcopul care l-a hirotonit preot...  

Despre can. Gheorghe Neamtu (n. 27.12.1919 Toltiur/ Someş) a se vedea 
Bota, Ioan; Ioniţoiu, Cicerone – „Martiri şi mărturisitori...“ (vezi nota 30), p. 96-97.  
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Despre can. Sabin Dăncuş (22.11.1930, Ieud MM-†13.07.2000 Cluj-Napoca), 
vezi Idem- p. 65-68.  

A fost hirotonit preot în clandestinitate în 2.01.1967, de Iuliu Hossu la 
Căldăruşani. Încă o probă că Iuliu Hossu era activ în dieceza lui, chiar dacă fizic nu 
putea să se deplaseze la Cluj.  

Pr. Liviu Ceaca (n. 9.05.1926, Ileanda, SJ – 26.04.1995, Cluj-Napoca) vicar 
general numit de Emil Riti în 1981, a fost întemniţat pentru credinţă, cu „stagii“ în 
minele de plumb de la Baia-Sprie. cf. Birtz, M.- op.cit., p. 40.  

44) a se vedea Ploscaru, Ioan – „Lanţuri şi teroare“, op.cit., p. 107, 129, 285, 
288, 384 Vasile, Cristian – „Intre Vatican şi Kremlin“, op.cit., p. 253-255, 332-335. 

Pentru activitatea unora din protagoniştii conducerii diecezane, a se vedea şi: 
Prunduş, Silvestru Augustin; Plăianu, Clemente – „Cei 12 Episcopi martiri ai 

Bisericii Române Unite cu Roma“, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creştină, 1998.  
Pentru Ioan Bălan (n. 11.02.1880, Teiuş – 4.08.1959 Ciorogârla), op. cit., p. 

67-81.  
 vezi şi Moisin, Anton – „Episcopul Român Unit Ioan Bălan“, s.l. (Victoria), 

2001.    
Pt. Ioan Ploscaru (n. 11.11.1911 Frata CJ-31.07.1998, Lugoj), vezi Prunduş 

S.A.; Plăianu, C. – op.cit., p. 183-208.  
Pt. Pr.dr. can Nicolae Brânzeu (n. 17.08.1883, Vulcan, în jud. Hunedoara – 

30.12.1962 Hunedoara); studii la Orăştie, Budapesta şi Viena. Doctor în teologie, 
canonic al diecezei de Lugoj din 1921. În 1948 era deja prepozit capitular.   

cf. Ioniţoiu, Cicerone, Bota, Ioan M. – „Martiri şi mărturisitori...“, Ed. III, vol. 
cit., nota 30), p. 51. Fürtös, Andrea „Preoţi şi episcopi...“, op.cit., nota 30, p. 34.  

Stoica Iosif – „Canonicul Nicolae Brânzeu (1883-1962)“, în „Viaţa Creştină“, 
Cluj-Napoca, 1997, nr. 7 (173), p. 5. 

Pt. pr. Borda Vasile (n. 2.04.1902, Bistriţa – dec. 1978 Timişoara) vezi Vasile, 
Cristian, op.cit., p. 332-335.  

Ioan Ploscaru... – op.cit., p. 418.  
Pt. pr. Vasile Tiut († în 25.03.1983, Lugoj) a se vedea Sălăgean Grigore – „Un 

adevărat apostol“ in „In Memoriam Arhiepiscopul Ioan Ploscaru...“, vol.cit., vezi nota 
25), p. 203-211, p. 208.  

 Pt. mons. Dumitru Sălăgean (29.10.1913, com. Vişinel, j. Mureş – 
22.03.2002, Lugoj), a studiat la Blaj; sfinţit preot în 8.03.1936, paroh în Bucium şi 
Copăcel (lângă Făgăraş), din 1947 la Lugoj, întemniţat între 19.07.1950-27.09.1955, 
trecut şi la Sighet. Din 1955 stabilit la Lugoj, unde a desfăşurat munci de contabilitate.  

Cf. Bota, Ioan M. „Martyrs and testifiers...“, vezi nota 30), p. 170-171.  
A se vedea şi site-ul httpt// www.viata-crestină.ro/index/ (la rubrica 

personalităţi.) 
45) Pr. Vasile Andercău (n. 1919, Valea Vinului, SM – 2004:?) a studiat la 

Satu-Mare şi la academia teologică din Oradea. Consacrat preot în 1947. Activ în 
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clandestinitate. Arestat în 2.01.1953, condamnat la 10 ani de închisoare, va fi eliberat în 
1962; D.O. în Valea Călmăţui până în 1964. Activ apoi la Satu-Mare şi Oradea.  

 cf. Băinţan, Valentin – „Martiri şi mărturisitori...“, p. 72-73 
46) a se vedea de pildă,  
Enache, George – „Ortodoxie şi putere politică în România contemporană“, 

Bucureşti, Ed. Nemira, 2005, p. 198, 201-202, notă. Vasile, Cristian –„Între Vatican şi 
Kremlin...“, p. 225, 226-227  

 Idem – „Istoria Bisericii...“, p. 86-87, 113.  
Documentul reprodus în ultimul volum citat, redactat în 11.07.1951, afirmă că 

Stan a fost consacrat episcop de către Nunţiatura împreună cu Alexandru Todea. Lucrul 
este puţin probabil, întrucât Todea a fost hirotonit episcop în 19.11.1950 de către 
episcopul Iosif Schubert, iar regentul O’Hara a fost expulzat în 4.07.1950. Nu putem 
exclude însă o altă consacrare.  

 Mărturia episcopului Vasile Hossu, arestat în 31.12.1952, inclus în lot cu dr. 
Stan Gavrilă, arată cum acesta a fost torturat (i s-a pus mâna pe jar) pentru a recunoaşte 
că este episcop clandestin; în cele din urmă a semnat acest lucru.  

La proces a retractat acest lucru, instanţa stabilind că nu există suficiente 
dovezi că ar fi fost consacrat ca episcop. Nu este exclusă şi folosirea unei stratageme, 
pentru a uşura soarta viitorilor condamnaţi, Hossu şi Stan fiind condamnaţi pentru 
„omisiune de denunţ“ şi nu pentru „spionaj”. 

cf. Potra, Simona-Aurora – „Despre viaţa şi activitatea Episcopului Vasile 
Hossu (1919-1997)“, U.B.B. Fac.Teol.Gr.Cat., lucrare de licenţă, p. 64-80, p. 67-69. 
Hossu şi Stan au fost eliberaţi în 1.01.1955.  

Stan Gavrilă (n. 5.04.1903, Zogăreşti, SM-?), studii la Roma (De Propaganda 
Fide, Russicum) între 1922-1927, doctor în teologie, cleric militar, rector al Academiei 
Teologice de la Oradea, fusese arestat în 1948 şi eliberat în octombrie acelaşi an, 
ocupându-se cu reorganizarea clandestinităţii, având şi relaţii frecvente cu Nunţiatura. 
Era activ şi în 1971.  

47) Vasile Hossu (17.05.1919, Carei-†9.06.1997, Oradea), a studiat la Oradea, 
sfinţit preot în 4.02.1945, licenţiat în teologie. Seminarul Pedagogic absolvit în 1946, 
licenţa în filologie în 1956, numit episcop de Oradea Mare în 13.93.1990, consacrat în 
27.05.1990. În clandestinitate profesor la Traniş, sat lângă Valea Drăganului; pensionat 
în 1979; din 1984 stabilit la Oradea.  

 cf. Potra, Simona-Aurora- op.ci.t, p. 13-21, 130. 
48) Vasile, Cristian – „Istoria Bisericii...“, op.cit., p. 18, nota 1. După Enache, 

George -op.cit., p. 202, Augustin Maghiar era foarte activ în toamna lui 1949. Acesta a 
fost arestat în 1950, în 10.07.1950 ajungând la Sighet, unde a decedat în 16.08.195l (cf. 
Raţiu, Alexandru – „Persecuţia Bisericii..“, op.cit., p. 76). 

După Fürtös Andrea – „Preoţi şi episcopi...“, cit., p. 59, can. dr. Augustin 
Maghiar (n. Sanislău, 1880-Sighet, 1951) ar fi decedat în 16.07.1951, fiind arestat din 
1948, lucru infirmat de alte documente.  
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49) Can. dr. Coriolan Tămâian (16.12.1904, Fărcaşa, SM-2.05.1990, Oradea), 
studii la Beiuş şi Roma (Propaganda), din 1928 preot, doctor în teologie; profesor la 
Academia teologică din Oradea, rector al acesteia; vicar diecezan (1940-1944) pentru 
partea românească a diecezei Orăzii, împărţită de Diktatul de la Viena. Promovat 
canonic. Arestat în 1947,1948, trece pe la Sighet; eliberat în 1955, rearestat în 1958, 
eliberat în 1964. Ordinarius diecezan între 1978-1989.  

cf. Ştirban, C.M., Ştirban. M. – „Din istoria Bisericii...“, p. 311-313; 
„Canonicul Dr. Coriolan Tămâian“ în „Vestitorul“ (Oradea), 2004, 13, nr. 2-3, accesibil 
şi pe site-ul: http:// vestitorul.egco.ro Data morţii este 2.05.1990.  

 Despre activitatea P.S. Iuliu Hirţea:  
 Prunduş, S.A.; Plăianu, C. – „Cei 12 Episcopi Martiri...“, p. 119-129. Nu este 

precizat titlul episcopului 
50) Prunduş, S.A. – „In memoriam: Pr. Iosif Sabău“, în „Vestitorul“, Oradea, 

2001, 10, nr. 2-3, p. 14-15.  
51) de pildă  
Prunduş, S.A.; Plăianu, C. – „Catolicism şi ortodoxie....“, p. 171-172  
Idem – „Cei 12 Episcopi martiri...“, p. 130-140.  
Ştirban, M.C.; Ştirban, M. – „Din istoria Bisericii...“, p. 313.  
 52) Moisin, Anton – „O gravă lovitură dată neamului românesc: calomnierea 

Bisericii Române Unite cu Roma, Greco- Catolică“, s.1, s.ed., 1996.  
Idem – „Martirologiul românesc. Volumul I. Seria Martirologiul 

Transilvănean“, Sibiu, Ed. Imago, 2004.  
53) Ceilalţi membri ai Capitlului erau: can. Ilieş Ştefan, Sabău Alexadru, 

Grigore Balea, Simion. Man.  
În 9.06.1986 Alexandru Todea, la Baia-Mare, a declarat că Octavian Cristian 

este necanonic, obligând capitlul diecezan să aleagă un alt ordinarius.  
Pe 9.08.1986, Todea a revenit la Baia-Mare, aducând in Capitlu şi pe pr. 

Lucian Mureşan, Simion Mesaroş, Alexandru Mesian (Mesaroş) şi Augustin Mare 
(sporind astfel un număr de electori, procedura fiind dubioasă canonic), fiind ales 
Lucian Mureşan. Intronizarea solemnă a lui Cristian Octavian la Baia-Mare 
(29.03.1987) a fost urmată de un comunicat, emis în 2.04.1987 semnat de ordinarii 
diecezani: Alexandru Todea, Ioan Ploscaru, Coriolan Tămâian, S.A. Prunduş şi Lucian 
Mureşan, prin care se declara că preotul Cristian nu era recunoscut nici de Sf. Scaun, 
nici de conducerea B.R.U. Era.prevăzută şi semnătura pr.can. Gheorghe Marian („De 
acord: Marian Gheorghe”) care a preferat să scrie „am luat la cunoştinţă“ şi să semneze. 
cf. Mesaroş, Simion – „Reflecţii şi dezvăluiri“, p. 98-101. Canonicii Alexandru 
Chindriş şi Gheorghe Marian din demnitate au refuzat să mai participe la şedinţele 
capitulare. cf. Băinţan, V. – „Martiri şi mărturisitori...“, p. 286. Este reprodus un 
document din 23.02.1989, un document al noului capitlu, compus din ordinariul Lucian 
Mureşan, can. Alexandru Mesian (vicar general) canonicii Ştefan Ilieş, Paul Sever, 
Simion Mesaroş, Grigore Balea, Alexandru Sabău, fiind cooptaţi şi can. Eusebiu Fătu şi 
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Augustin Mare. Se reitera invitaţia lui Marian şi lui A. Chindriş de a participa la 
şedinţele capitulare.  

Despre conducătorii precedenţi:  
Can. Vasile Szabo (n. 1884 – dec. 1952, penitenciar SM, înhumat în SM) cf. 

Moisin, A. – „Martirologiul românesc...“, p. 210-213; p. 232.  
 BăinţanV, -op. cit., p. 70-72 
Vasile, Cristian – „Intre Vatican şi Kremlin...“, p. 219 
Idem – „Istoria Bisericii...“, p. 18, 
Can. Ludovic Vida (n. 13.10.1885, Carei-1969, Tăuţi Măghieruş, MM) 
Cf. Băinţan, V. – op.cit., p. 67-70;  
 Can. Gheorghe Marian (n. 13.08.1903, Sanislău; numele precedent al familiei 

era Nagy; 9.10.1990, Baia-Mare) 
Cf. Băinţan,V. – op.cit., p. 129-144. Memoriul nepotului acestuia, Adrian 

Marian, care îl confunda pe Justin Paven cu Justinian Chira, dorindu-se un atac la 
succesiunea Dragomir, este lipsit de credibilitate.   

Pt. can. Dumitru Pop (4.01.1906, Fereşti MM- l2.12.1978?) 
cf. Vasile, Cristian – „Intre Vatican şi Kremlin...“, p. 219.  
 Fürtös, A. – „Preoţi şi episcopi...“, p. 41.  
Botiza, Ioan Vasile – „Patruzeci de ani (1948-1988) „Contribuţii 

memorialistice la o istorie a Bisericii Catolice de rit bizantin roman“, 167 p. dactilo, p. 
152.  

Pt. Episcopul Octavian Cristian (n. 28.05.1920, Lăscud/ Mureş-13.02.1989 
Baia-Mare), cf. Birtz – op.cit., p. 26-27, foto 39 

Episcopul Justin Ştefan Paven (n. 1.06.1925 Bucureşti-20.11.1999, Bucureşti), 
sfinţit episcop în 10.07.1984 de Ioan Dragomir şi Octavian Cristian.  

cf. Birtz – op. cit., p. 184-189.  
Marcu, Vasile – „Drama Bisericii Române Unite...“, p. 197-204  
Idem – „Biserica Română Unită...“, p. 162-175.  
Cristescu, Maria-Ionela – „În apărarea PS Ioan Dragomir...“, p. 14-30.  
54) Despre episcopul Vasile Aftenie de Ulpiana (1899, Lodroman – 

10.05.1950 Văcăreşti, penitenciar) a se vedea 
Prunduş, S.A.; Plăianu, C. – „Cei 12 Episcopi martiri...“, p. 95-107.  
Pentru episcopul Tit-Liviu Chinezu, idem – p. 108-118.  
A se vedea şi Moisin, Anton – „Episcopul român unit Vasile Aftenie“, I, s1. 

(Victoria), s.ed. 2001; II, s1. (Victoria), s.ed. 2002. 
55) Despre Zenovie Pâclisanu (n. 1886, Straja, AB – nov.1958, Jilava) 
a se vedea o bio-bibliografie de  
Timbus, Ioan – „Notă asupra ediţiei“ în vol. Pâclişanu, Zenovie –„Biserica şi 

românismul“, Tg.Lăpuş, Ed. Galaxia Gutenberg, 2005, p. 5-15  
Idem – Prefaţă la vol. Pâclişanu, Zenovie – „Istoria Bisericii Române Unite“, 

Tg.Lăpuş, Ed. Galaxia Gutenberg, 2006, p. 5-14.  
56) Informaţia este oferită de două surse antagonice:  
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 Ploscaru, Ioan: „Lanţuri şi teroare“, p. 102  
 Marcu, Vasile – „Drama Bisericii Române...“, p. 194.  
 Dr. Vasile Marcu vorbeşte de un Vicariat Apostolic de Bucureşti, P.S. Ioan 

Ploscaru doar de Vicariatul de Bucureşti. Diferenţa este doar aparent minoră: dacă este 
vicariat apostolic, este o structură canonică independentă cu regim de dieceză. 
Vicariatul simplu este o structură canonică dependentă de dieceza mamă.  

Cert este că Ioan Dragomir a fost investit cu conducerea acestei formaţiuni 
canonice.  

57) Vasile, Cristian – „Istoria Bisericii Greco- Catolice...“, p. 156, 193. 
Pretenţia preotului Vasile Mare, prin care afirmă că el, cu preoţii Natanael 

Munteanu şi Gheorghe Radu au preluat iniţiaţiva ordinarială, renunţând în favoarea lui 
Pâclisanu este bizară, pentru oricine înţelege mecanismul piramidal, strict ierarhizat, al 
Bisericii Catolice din acele timpuri. vezi şi Moisin, Anton – „Martirologiul 
românesc...“, p. 193-197.  

58) Marcu, Vasile – „Drama Bisericii Române...“, p. 217-238; p. 332-335 
59) Moisin, A. – „Episcopul Român Unit Vasile Aftenie“, cit., I, p. 2 
60) Idem – op.cit., I, p. 3 
Raţiu, Alexandru – „Biserica furată“, Ed. cit., p. 21-22. Tocmai în toamna lui 

1949 le-au venit aprobările episcopilor din partea Nunţiaturii, Al. Raţiu corelându-le 
corect cu consacrările lui Chertes şi Tit Liviu Chinezu.  

61) despre activitatea lui Alexandru Todea (n. 5.06.1912, Teleac, Mureş-
22.05.2002 Reghin): 

Ştirban, Marcel – „Drumul spre oameni şi închisori“, Cluj-Napoca,1992, 12 p. 
dactilo, Bibl..Inst. Istorie Cluj, F.3570 

Prunduş, S.A.; Plăianu C. – „Cardinalul Alexandru Todea“, Cluj-Napoca, s.ed. 
(Unitas,1992)  

Idem – „Cei 12 Episcopi martiri...“, p. 159-182 
Borda, Valentin; Borda, Mircea – „Cardinalul Alexandru Todea“, 

Târgu-Mureş, Ed. Petru Maior, 1999.  
Petărlecean, Alexandru; Moldovan, Ion – „Cardinalul Alexandru Todea. În 

memoriam“, Blaj, Ed. Buna-Vestire, 2002 
Borda, Valentin – „Răstigniri“ (roman dedicat lui Todea, prezentat sub numele 

Liviu Branea) s.l. (Bucuresti, s.a. (1999), Ed. proprie. 
Keul, Maria – „Alexandru Todea, protopop al Reghinului“, în „Calendarul de 

la Blaj 2007“, Blaj, Ed. Buna Vestire, 2007, p. 213-223.  
Todea, Alexandru – „Luptele mele. Un strigat în pustiu vreme de un pătrar de 

veac“, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 2003 
Despre activitatea P.S. Ioan Suciu, episcop titular de Moglena, câteva titluri: 

(4.12.1907 Blaj – 27.03.1953 Sighet)  
Prunduş, S.A., Plăianu, C. – „Cei 12 Episcopi...“, p. 82-94 
Hancu, Aurel – „Episcopul martir: Ioan Suciu (1907-1953). Indice 

cronologic“ în „Cultura creştină“, Blaj, 1997, 3, nr. 1, p. 60-65  
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Pădurean, Mia – „Spini şi aureolă. Viaţa episcopului martir Ioan Suciu“, 
Cluj-Napoca, Ed. Napoca-Star, 2001.  

Man-Nicolae, Victoria – „Episcopul Ioan Suciu“, Cluj-Napoca, Ed. II, Ed. 
Viaţa Creştină, 2003.  

Gavrilă, Ogoranu, Ion – „Episcopul Ioan Suciu în faţa furtunii“, Cluj-Napoca, 
Ed. Viaţa Creştină, 2006.  

Despre can. Victor Macavei (1882, Şercaia – 13.01.1964, Ohaba Făgăraş) în 
Comşa, N.; Seiceanu T. – „Dascălii Blajului“, cit. nota 30, p. 133-34 (anul naşterii este 
greşit 1877) şi Moisin, A. „Istoria marii prigoane...“, p. 37.  

63) Ploscaru, I. – „Lanţuri şi teroare“, cit., p. 94. 
Cheţan, Iuliu – „Iuliu Moga – preot, pictor şi om al Blajului“ în „Cultura 

Creştină“, Blaj, 1995, 1, nr. 1, p. 36-39 
Tatai-Baltă, Cornel – „Iuliu Moga (1906-1976)“, ASTRA, 2004. Surprinzător 

este că monografia lui Tatai-Baltă ignoră activitatea clandestină a lui Moga.  
Despre activitatea canonicului Gheorghe Dănilă (1880-1950):  
Ştirban, C.M.; Ştirban, M. – „Din istoria Bisericii...“, cit., p. 284-285. Dănilă 

(n. 1887, Cheta Turda –m. 25.04.1950, Alba-Iulia), doctor în teologie la Budapesta, 
capelan militar, paroh la Bucureşti, canonic din 1932, din 1945 rector al academiei 
teologice din Blaj. La pag. 284 este o greşeală. Dănilă nu putea conduce arhidieceza 
până în 1952, odată ce a murit în 1950.  

Florea, Călin – „Biserica Română...“, vol.cit., p. 115.  
În cimitirul Central din Alba Iulia se află mormântul can. Gh. Dănilă, având 

inscripţionat milesimele 1890-1950 
64) Opriş, Ioan – „Istoricii şi Securitatea I“, vol.cit. (nota 29), p. 393.  
65) Despre can. Dumitru Neda (n. 1893, Necrincea, Severin – 1956, Craiova, 

în DO), a se vedea Moisin, A. – „Istoria marii prigoane...“, p. 37 (a fost arestat în 
februarie 1952, întemniţat şi eliberat în 1954, primind DO în Craiova); şi Idem – 
„Martirologiul românesc...“, p. 174-178, 230-231.  

66) Despre activitatea pr. Ioan Pinca (n. 19.02.1922, Blaj) a se vedea Vasile, 
Cristian – „Istoria Bisericii Greco-Catolice...“, p. 85-86.  

Florea, C. – „Biserica Română Unită...“, p. 202; ulterior Ioan Vesa a trecut la 
Ortodoxie.  

Despre succesiunea lui Arieşanu, Moisin, A. – „Istoria marii prigoane...“, p. 
34 (numele Eugen este greşit); din amintirile episcopului Emil Riti, Todea a preluat 
jurisdicţia de la can. Arieşanu.  

68) Florea C. – op.cit., p. 116, 141, 163 etc. 
69) despre Simion Crişan (1915-1969; a se vedea  
 Marcu, Vasile – „Biserica română... încă în suferinţă“, p. 147-161  
Comşa, N.; Seiceanu, T. – „Dascălii Blajului“, p. 224-225.  
Datele anagrafice sunt greşite la toţi autorii; într-o vizită făcută în data de 

12.08.2006 în com. Beldiu, jud. Alba, autorul acestor rânduri a putut vorbi cu ultima 
cumnată a lui Simion Crişan, Ecaterina Crişan („a lui Istrate”), n. Radu. Pe piatra 
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tombală a lui Simion Crişan din cimitirul din Beldiu sunt date milesimele corecte: 
1915-1969. 

70) Simion Crişan a fost arestat în 1952, eliberat în 1955, rearestat în 1958, 
fiind eliberat în 1964. Apoi s-a angajat în Alba-Iulia, la un atelier de produse ceramice.  

 Despre a doua arestare a lui Simion Crişan a se vedea şi  
Bozgan, Ovidiu – „Biserica Română Unită între rezistenţă şi unificare 

religioasă. Contribuţii documentare“, în „Studii de Istoria Bisericii“, Bucureşti, Ed. 
Universităţii, 2000, p. 125-167, p. 159.  

Din copia cererii de recurs a lui Simion Crişan, cu data de 23.10.1959, în 
cauza  

Dosar Penal 429/1959 Tribunalul Suprem, Colegiul Militar, 
Dosar Penal 958/ Tribunalul Reg. III Militară – Sentinţa Penală 1270/1959 
Aflăm că Simion Crişan a fost condamnat în 1959 la 10 ani închisoare, pe 

baza art. 193/1 C.P. – activitate contra clasei muncitoare, fiind în 1943 colaborator 
ocazional al SSI, şi pe baza art. 209-2, a – rezistenţă greco-catolică din 1948, 
distribuind enciclici papale şi materiale interzise, fiind vicar clandestin al Blajului. 

Recursul a fost respins, sentinţa fiind confirmată în 23.10.1959. 
Mama lui Simion Crişan, Gheorghina Crişan (domiciliată în com. Beldiu AB), 

a depus un Memoriu către Tribunalul Suprem,  respins şi acesta. 
Simion Crişan a fost eliberat în 1964. A fost încadrat ca merceolog la Fabrica 

de prefabricate din Aiud, apoi la cea de produse ceramice din Alba Iulia. 
Se aduc respectuoase mulţumiri Dnei Prof. Gabriela Ureche (Cluj), care ne-a 

permis consultarea celor două documente. 
71) Ştirban, M./ „Episcopul Iuliu Hossu în notele de informare...“, art.cit., p. 

259-260, vezi nota 29.  
72) vezi nota 70) 
73) Opris, Ioan – „Istoricii şi Securitatea. I“, p. 394-397 
74) Moisin, A. – „Istoria marii prigoane...“, p. 58 
Idem – „Vicarul de Fier: Protopop Onofreiu Pompeiu Prelat Papal“, s.l. 

(Victoria), 2002, p. 21. Pompei Onofrei s-a născut în 24.06.1909, com. Sărata, BN, 
preoţit la Cluj în 1934, refugiat la Sibiu în noiembrie 1940, decedat în 5.05.1998 Sibiu. 

75) Mărturie a sr. Maria Ernesta Oancea (n. 1924, sat. Dumitra, Alba) primită 
în 29.09.2006, la Cluj, în Mănăstirea CMD. Dna Maria Oancea a absolvit Şcoala 
Normală de la Blaj în 1943, a cerut începerea noviciatului în OMD în 1943; din 
1944-1948 a funcţionat ca institutoare la Bucureşti. Profesiunea temporară de 3 ani a 
depus-o în iunie 1948, înaintea P.S. Ioan Suciu. Între 1948-1949 infirmieră la Cluj, la 
Cl. Chirurgie I. Apoi se reîntoarce acasă, în familie, nefiind admisă în învăţământ. 
Arestată în martie 1950, anchetată la Cluj de Sigy Beiner, originar din Alba-Iulia, pe 
care-l ştia „de când mergea la sinagogă”. Acesta neavând nici o probă a activităţii ei 
clandestine, dispune punerea ei în libertate în aug. 1950. Între ian-septembrie 1951 este 
angajată ca pedagogă la liceul comercial din Alba-Iulia, iar din 1952 va fi angajată ca 
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învăţătoare la Teleac AB; între 1954-59 termină cursurile de 5 ani a Facultăţii de 
Biologie din Cluj.  

Va preda biologie la Teleac, Galda de Jos, Teiuş (1962-77) şi la Lic. nr. 3 din 
Alba-Iulia (1977-1979), apoi se va pensiona. Profesiunea solemnă o va depune în 1970, 
înaintea M. Sofia, superioara CMD. Se ocupă de cateheza clandestină a copiilor, fiind 
sprijinită şi de preoţi romano-catolici. 

Colaboratoare apropiată a lui Alexandru Todea, mai ales când acesta avea de 
rezolvat probleme în Alba.  

Sr. Ernesta a asistat personal la discuţia dintre Todea şi Crişan. La un moment 
dat Todea şi Crişan s-au retras într-o încăpere separată, singuri, unde au stat cca. 30’, 
apoi ieşind afară Todea l-a desemnat oficial pe Crişan ca succesor al său. 

Simion Crişan fusese contrariat că Todea ajunsese episcop, întrucât P.S. Ioan 
Suciu îl desemnase pe el ca episcopabil. Prietenia lui cu Ioan Suciu şi Tit-Liviu 
Chinezu era de notorietate. Despre faptul că Simion Crişan era episcop clandestin sunt 
câteva indicii (în afară de mărturiile unor credincioşi la care acesta se destăinuise, ex. 
Ing. Mircea Todor, câteva rude apropiate).  

Cf. Băcanu, Petre Mihai: „Cum erau turnaţi nereveniţii?“, în „România 
Liberă“, Bucureşti,13.07.2001, p. 8-9   

Este publicată nota 10030/1965 către departamentul Cultelor, semnată de 
Visarion Ploieşteanul, vicar patriarhal (dr. Vasile Astilean) în care acesta îl considera pe 
Crişan drept episcop. 

Bozgan, O. – „Cronica unui eşec previzibil...“, cit., p. 92, nota 94. Dacă ofiţerii 
de Securitate puteau face confuzie între ordinari, ordinari substituţi şi episcopi, acest 
lucru era imposibil la dr. Vasile Aştilean, el însuşi activ în clandestinitatea 
greco-catolică. 

Rămâne o problemă: cine şi când l-a hirotonit episcop pe Simion Crişan? 
Consacrările Nunţiaturii sunt cunoscute; putea să o facă un episcop, având mandatul 
implicit al Nuntiaturii. Între 1955-56 hirotonia putea fi săvârşită la Curtea de Argeş, iar 
după 1964, de oricare episcop clandestin.  

A se vedea şi Bota, I.; Ioniţoiu, C. – „Martiri şi mărturisitori...“, p. 64; datele 
anagrafice sunt eronate, S. Crişan decedând în 1969.  

76) vezi nota 69) 
77) Birtz – op.cit., p. 23; mărturii în acest sens şi de la Sr. Ernesta Oancea. 
78) Bula de numire a lui Alexandru Todea este publicată în traducere, în 

„Viaţa Creştină“ Cluj-Napoca, 1990, 1, nr. 18 (octombrie), p. 1. fiind datată 
12.03.1990. nu se face nici o referinţă la termenul confirmare, ci doar de numire. Vezi 
şi Prunduş,S.A.; Plăianu,C. „Cardinalul Alexandru Todea“, cit, p. 49-50. 

79) vezi şi nota 29) 
 Bozgan, Ovidiu – „Biserica Română Unită între rezistenţă şi unificare...“, 

art.cit., p. 181-182. 
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Memoriul din 18.08.1956 de la Mănăstirea Cocoş este semnat doar de 
Alexandru Rusu, în calitatea sa de „ales şi confirmat de Sfântul Scaun al Romei, 
mitropolit al provinciei bisericeşti de Alba-Iulia şi Făgăraş”.  

Alexandru Todea semna în mod corect statutul Congregaţiei de Surori a Inimii 
neprihănite, în 25.12.1950, ca „Alexandru Todea, Episcop de Cezaropolis, substitutul 
ordinariului al Arhidiecezei de Alba-Iulia şi Făgăraş, În timpul prigoanei contra 
Bisericii greco-catolice, fiind ascuns la Reghin...“.  

cf. Cristescu, Maria Ionela – „În apărarea P.S. Ioan Dragomir...“, op.cit., p. 32.  
80) Prunduş, S.A.; Plăianu, C. – „Cardinalul Alexandru Todea“, op.cit., p. 37. 

Idem – „Catolicism şi Ortodoxie...“, vol. cit., p. 167-168. Se recunoaşte şi opoziţia din 
străinătate la alegerea din 14.03.1986. La un moment dat se afirmă că alegerea 
respectivă a pus capăt „vacanţei mitropolitane din 1941“, ceea ce desigur este fals.  

81) La nota precedentă a se vedea şi 
Andercău Vasile – „Adevăruri trăite“, op.cit., p. 137-139.  
82) Pentru episcopii Duma şi Boros a se vedea şi 
Bozgan, O. – „Cronica unui eşec previzibil...“, p. 41-42. 
Referinţe utile se găsesc şi pe enciclopedia internet Wikipedia.. 
83) Pentru episcopul Alfred Imre Eröss referinţe în Marton, Jozsef; Jakabffy 

Tamás – „Az Erdélyi katolicizmus...“ (vezi nota 30), p. 118. şi pe site-ul 
http://.ro.wikipedia.org 

84) Pentru episcopul Bogdánffy 
Hetényi Varga, Károly – „Papi sorsok....II“ (vezi nota 30), p. 521-522. 
85) Pentru Iosif Schubert, Bozgan,O. – „Cronica unui eşec previzibil...“, p. 42. 
Menges, Hieronymus- „Joseph Schubert 1890-1969“, Ensdorf/ Oberpfalz, 

Tip. Salesiană, 1971. 
86) Pentru episcopul Gyözö Victor Macalik, în Hetényi Varga, Károly, op.cit., 

p. 444-445.  
87) O excelentă sistematizare a episcopilor catolici clandestini din ţările 

est-europene a realizat-o cercetătorul Martin Wolters, pe site-ul: http:/ 
www.apostolische-nachfolge.de în secţiunea Geheime. Sunt oferite date anagrafice, 
fotografii, reproduceri de documente. 

88) Bota, Ioan M. – „Istoria Bisericii Universale...“ (vezi nota 10) p. 506-507. 
89) Informaţii oferite de pr.dr. Jozsef Denderle (1911-2002), sr. Maria Ernesta 

Oancea OMD, pr.dr. Camil Pavel Peteu, OSBM Despre activitatea prepozitului Lajos 
Eröss a se vedea şi Hetényi Varga, K.- op.cit., p. 379-389. 

Soòs, Károly – „Bùcsù Eröss Lajostol, în rev. „Uj Ember“, Budapesta, 
12.12.2004, ediţie on-line: http://ujember.katolikus.hu/ Archivum/ 2004.12.12/060l/htm  

90) Despre Fiedler István, a se vedea Bozgan, O. – „Cronica unui eşec 
previzibil...“, p. 43.  

91) vezi nota 87. 
Pe sistemul de paginare landscape, a sub-site-ului Geheime, Rumänien, 

documentul este reprodus la p. 13/16, 
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92) câteva articole mai semnificative în limba română: 
Marina, Vasile (Ujgorod): „Lichidarea Bisericii Greco-Catolice din 

Transcarpatia (Ucraina) în „Analele Sighet 6. Anul 1948. Instituţionalizarea 
Comunismului“, cit., p. 703-705. 

Pentru activitatea preoţilor: Ioan şi Laurenţiu Marina, din Slatina (MM 
istoric), cf. Băinţan, V. – „Martiri şi mărturisitori....“, p. 145-147. 

Pentru biografia pr. Simion Daniel Popp din Apşa Inferioară,  
Tătaru, Teresia B. (coord.) – „Maramureş – Mândria şi durerea noastră“, II, 

Baia-Mare, Ed. Gutinul, 2001, p. l75-177.  
93) Pentru istoricul persecuţiei bisericii Unite din Karpatalia (Ucraina 

Carpatică) a se vedea:  
 „First Victims of Communism“, Rome, Ed. Analecta 0SBM,1953, p. 49-56. 
Boysak, Basil – „The Fate of the Holy Union in Carpatho –Ucraina“, Toronto 

New York, s.ed.,1963, p. 212-219. 
Botlik, Jòzsef – „Hármas Kereszt alatt“, Budapest, Ed. Uj Mandatum, 1997, p. 

271-298. 
Se pot consulta şi site-urile: 
http:// www.ichistory.org/churchex/ pentru biografiile unor episcopi ucraineni. 
http:// www.byzantines.net/saints/ bishopChira.htm 
Episcopul Romja a fost ridicat la onoarea altarelor, ca martir, în 27.06.2001, 

fiind beatificat. (n.b. pronunţia fonetică este Romja; apare ortografiat şi Romzha) 
Episcopul Chira are deschisă cauza de beatificare. Episcopul Chira deşi este 

privit ca un erou naţional ucrainean, provenea dintr-o familie românească. Th. Romja 
era ucrainean, Murányi Miklos se considera maghiar, la fel şi episcopul Peter Orosz, 
ceea ce nu i-a împiedicat să coopereze eficient pentru binele Bisericii.  

Semnificativ mai este faptul că procesul de beatificare al episcopului Chira 
este sprijinit de Biserica Greco-Catolică Ucraineană, de Biserica Romano-Catolică din 
Kazahstan şi de Conferinţa episcopală maghiară.  

A se vedea câteva numere din revista editata de pr. János Szöke postulator al 
cauzelor de beatificare maghiare, 

 „Vértanùink – Hittvallòink“, Budapesta, 2001, 7, nr. 25, p. 2-5; 2001,7, nr. 
24, p. 2-5; 2004, 10, nr. 36, p. 2-4. 

Pentru situaţia din U.R.S.S. şi demersurile Bisericii Greco-Catolice Ucrainiene 
privind legalizarea acesteia, a se vedea: 

Bârlea, Octavian – „1000 de ani de la Botezul poporului rus“, în 
„Perspective“, 1988, 11, nr. 42, p. 1-84. 

Idem – „Fenomenul Moscovei şi Sfântul Petru“ (unde este analizat contextul 
istoric şi eclesiologic al vizitei lui M.S. Gorbaciov la Sf. Scaun, în 1.12.1989) în 
„Perspective“, 1989, 12, nr. 45-46, p. 1-92.  

94) Gherman, Pierre – „L’âme roumaine ecartélée“, vol.cit., nota 7) 
Léstyan, Ferenc – „Erdélyi Szibéeria...“, vol. Cit., nota 7), p. 7-49.  
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Cu detalii riguroase, ad abundantiam, Bozgan, O. – „Cronica unui eşec 
previzibil...“, vol. cit. 

95) Despinescu, Anton – „Episcopia Catolică de Iaşi...“, art.cit, vezi nota 9), p. 
34. 

 96) Bozgan, O. – op.cit., p. 51. 
Moraru Alois; Răchiteanu, Iosif – „Pastorii diecezei de Iaşi şi rectorii 

Seminarului diecezan“, Iaşi, Ed. Sapientia, 2004, p. 23, 27-39. 
Despre Msgr. Anton Durcovici: 
Ciobanu, Leonard. – „50 de ani de la moartea episcopului Anton Durcovici“, 

in „Pro memoria“ (Bucureşti), 2002, nr. 1, p. 41-43 Despinescu, Anton – „Mons. Anton 
Durcovici, aşa cum l-am cunoscut“, in „Pro Memoria“, 2002, nr. 1, p. 51-56.  

Doboş, Dănuţ; Despinescu, Anton – „Episcopul Anton Durcovici. O viaţă 
închinată lui Dumnezeu şi Bisericii“, Iaşi, Ed. Sapientia, 2002.  

Ferenţ, Eduard – „Martirul iubirii lui Cristos“, Bucureşti. Arhiep. Rom. Cat., 
2000.  

97) Bozgan, O. – op.cit., p. 371-390. 
Doboş, Dănuţ – „Pr. Egon Xaveriu Haider. Harul de a muri în închisoare“, in 

Pro Memoria, 2004, nr. 3, p. 164-175. Preotul Haider avea numele complet Egon 
Francisc Xaveriu, de aceea poate fi întâlnit fie Egon, fie Francisc Xaveriu.  

98) Pretenţiile părintelui Gonciu nu pot fi considerate exagerate. Se pare că Pr. 
Hieronymus Menges (devenit în Germania Prelat Papal, a fost consacrat episcop 
clandestin de către Iosif Schubert (a se vedea analiza de la p. 52).  

Menges, H – „Bischof Joseph Schubert“, cit. (nota 85).  
 Schubert a păstorit şi în satul Caramurat, de unde era originar Menges. 
Menges a mărturisit de altfel unui co-deţinut, Karl Dendorfer, condamnat în 

„Lotul Bisericii Negre“ (Braşov, 1958) că este episcop. A se vedea memoriile acestuia. 
„Procesul politic „Biserica Neagră. IX“ pe site-ul: http:// www.agonia.ro/inex.php/ 
personals/94964/ print.htm, prelucrate de Schuster – Cărăruşă, Gabi.. Un material 
extrem de preţios pentru reconstituirea istoriei arhidiecezei latine de Bucureşti este cel 
al lui Cosmovici, Emanuel – „Mărturia Pr. Hieronymus Menges despre Monseniorul 
Vladimir Ghika la Uranus şi la Jilava (1952-1954)“, 34 p. pe site-ul http:/ www. 
culturapersoanei.ro/ index.php?actionmarturiighika.  

Menges a reuşit să părăsească România în 1965, episcopul Schubert în 1969. 
Acesta îi putea conferi în mod valid delegaţia de ordinar substitut pr. Gonciu (nu 
Gunciu, cum scrie Cosmovici), cu atât mai mult cu cât a făcut parte din lotul 
Menges-Haider, deci cu fidelitate probată. 

99) Bozgan, O. – op.cit., p. 49-50; 56-59. 
Totok, William – „Episcopul, Hitler şi Securitatea“, vezi nota 30).  
100) Bozgan, O. – op.cit., p. 44-48; 365-371. Bura Lászlò – „Hüségesen 

fáradhatlanul. Scheffler János szatmári megyéspüspök életùtja“, Ujvidek, Agape,1991 
a se vedea şi site-urile diecezane:  
http:// www.varad.org/hist.htm – pentru Oradea  
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 http:// www.szatmariegyhazmegye.ro – pentru Satu-Mare.  
101) a se vedea „A Nagyváradi Egyhásmegye történelmi sematizmusa 2003“ 

pe site-ul http://www.varadorg/hist.htm, p. 21. 
102) Acest fapt l-a explicat clar pr. Iosif Gonciu, ordinariu clandestin al 

arhidiecezei latine de Bucureşti, care primise jurisdicţia de la episcopul Schubert. Deşi 
pr. Gonciu a căutat să rezolve problema jurisdicţiei în mod deschis cu Francisc 
Augustin, acesta a tergiversat-o. După moartea lui Augustin, Gonciu şi-a expus situaţia 
înaintea canonicilor, demisionând oficial din funcţia de ordinariu clandestin legitim, 
făcând posibilă alegerea canonică a dr Ioan Robu drept ordinariu diecezan. 

Cf. Cosmovici, Emanuel „Mărturia Pr. Hieronymus Menges...“, cit. (vezi nota 
98), p. 32-34.  

103) Marton, Jòzsef; Jakabffy, Tamás – „Az erdélyi katolicizmus..“, vol.cit., p. 
117-118. 

Pentru datele deceselor preoţilor diecezani ai episcopiei latine de Alba-Iulia, a 
se vedea Direktorium – a zsolozsma és szentmise rendje“, cu apariţie anuală, unde 
rubrica fiecărei zile calendaristice conţine pe lângă prevederi liturgice şi numele 
preoţilor decedaţi din sec. XX-XXI în ziua respectivă. 

Léstyan; Ferenc – „Erdélyi Szibéria..“, vol. cit., p. 88-89.  
104) Bozgan, Ovidiu – „Cronica unui eşec previzibil...“, p. 50-55. 

Documentele Adunărilor de la Tg. Mureş, Gheorgheni şi Cluj au circulat şi în forma 
şapirografiată.  

A se vedea şi „Almanahul Catolic pe anul 1951“, Bucureşti, Comitetul Catolic 
de Acţiune, 1951, p. 38-55.    

Textele au un. mesaj capitulant înaintea autorităţilor, de raliere la politica 
acestora.  

Léstyan, Ferenc – „Erdélyi Szibéeria“, p. 91-195.  
105) Câteva titluri orientative:  
Bucur, Ioan Marius – „Limitele Ost-Politikului Vatican; cazul României“ in 

Studia t.c., 2002, nr. 2, p. 35-42. 
Turcus, Serban – „Papa Paul al VI-lea şi Biserica Română Unită“, în Studia 

t.c., 1998, nr. 1, p. 101-109.    
Périsset, Jean Claude – „Sfântul Părinte Papa Ioan Paul II, vector ai Crucii 

victorioase împotriva comunismului ateu“, în „Analele Sighet 10. Anii 1973-1989. 
Cronica unui sfârşit de sistem“ F. Ac.Civică, 2003, p. 836-849.  

Baciu, Nicolae – „Noul Papă Ioan Paul II“, în „Europa şi Neamul Românesc“, 
Roma, 1978, 7, nr. 77, p. 1-4, 7, un studiu excelent prin clarviziunea demonstrată.  

Moraru, Constantin – „Ceauşescu la Sfântul Scaun“, în „Dosarele istoriei“, 
2006, 11, nr. 1 (113), p. 39-48. 

Bozgan, O. – „Cronica unui eşec...“, vol.cit., p. 214-245.  
Din păcate, tratatul secret între cardinalul Eugéne Tisserant şi mitropolitul 

Nikodim Rotov al Leningradului (Bozgan – op.cit. p. 217, nota 5) a fost o tristă 
realitate. Este vorba de faimosul acord de la Metz din august 1962, prin care Patriarhia 
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Moscovei accepta trimiterea unei delegaţii la Conciliul Vatican II dacă se refuza expres 
condamnarea comunismului.  

Pentru liniile deviante ale politicii Sf. Scaun sub pontificatele lui Ioan XXIII şi 
Paul VI a se vedea: 

Bellegrandi, Franco – „Nichitaroncalli. Controvita di un Papa“, Roma, Ed. 
International Eiles,1994. 

Villa, Luigi – „John XXII „Blessed“, Too?“, Brescia, Chiesa Viva, 2001. Text 
englez şi pe site-ul http:// www.novusordowatch.org 

Bellegrandi, Franco – „Il portone di piombo. Il Vaticano della riforma 
montiniana“, Milano, Sugar Co, 1975. 

Mindszenty, Jòzsef card. – „Memorie“, Milano, Ed. Rusconi,1975. 
Wyszynski., Ştefan card. „Appunti dalla prigione“, Bologna, CSEO, 1982. 
Cavaterra, Emilio – „Il Prefetto del Sant Offizio. Le opere e i giorni del 

cardinale Ottaviani“, Milano, Ed. Mursia, 1990.  
Villa, Luigi – „Paolo VI beato?“, Brescia, Ed. Civiltà, 1998. 
Pentru acordurile cu marxiştii:  
Rupp, Jean – „Lumiére á l’Est“, Monte Carlo, Ed. Pastorelly, 1969. 
Kalužny, Tadeusz – „Nikodim. Una ecclesiologia vissuta“, Roma, Pont. 

Instituto Orientale, 1995, p. 238-256.  
Madiran, Jean – „The Vatican – Moscow Agreement“, in „Fatima Crusader“, 

(New York), 1984, nr. 16, p. 5-10. 
Idem – „It is True: The Vatican Silenced by Moscow“, in „Fatima Crusader“, 

1985, nr. 17, p. 4-9. 
accesibile şi pe site-ul: http // www. fatimacrusader.com  
Guimaräes, Atila Sinke – „The Pact of Metz“, pe site-ul  
 http://www. traditioniaction.org 
Asupra lui Giovanni Battista Montini plana şi suspiciunea că furniza 

informaţii sovieticilor începând cu 1942. 
Acest lucru a fost descoperit de Pius al XII-lea în 1954, alarmat de o scrisoare 

primită de la arhiepiscopul luteran de Uppsala, J. Brilioth, prin care acesta atrăgea 
atenţia Papei de arestarea trimişilor clandestini luterani şi catolici din Ţările Baltice. Cu 
ajutorul col. Arnauld, fost funcţionar al lui II-éme Bureau, Pius a descoperit scurgerile 
de informaţii provenind de la pro-secretarul său de stat. Astfel acesta a fost îndepărtat 
din Vatican, trimis ca simplu episcop la Milano, fără a beneficia de o promovare la 
cardinalat.  

cf. Villa, L.- „Paolo VI „beato”?“, p. 203-210. Este publicat şi un raport al 
OSS JR-1022/ A-39313 din 28.08.1944, vizând raporturile lui Montini cu Palmiro 
Togliatti.   

Un informator cert al sovieticilor din anturajul lui Montini a fost preotul iezuit 
Alighiero Tondi, care în 1952 a abandonat sacerdoţiul, şi a ajuns profesor de marxism 
în Germania Democrată. Ulterior, după moartea soţiei, s-a reîntors la Roma, fiind 
reprimit în cler de Paul VI.  
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Cf. rev. Angelus On-line, pe http.// www.angelusonline.org; comentariu din 
ian. 1981 

Minaev, V. – „Taina a fost dezvăluită“, Bucureşti, Ed. Militară, 1960, p. 
334-355; despre -Tondi p. 339-341; numele îi este ortografiat Aliguero Tondi. Acesta 
(n. 1908) a scris şi câteva lucrări „demascatoare“:”I Gesuiti: Nella storia di una crisi di 
coscienza“, Firenze, Stampa, 1953; „La potenza segreta dei gesuiti.“, Roma,1953; „La 
Chiesa del Silenzio“, Ed. di Cultura Sociale, s.1, 1954 . 

Despre infiltrări ale K.G.B- ului la Vatican vezi şi  
Mitrokhin, Vasili – „Arhiva Mitrokhin. KGB în Europa şi în Vest.I“, 

Bucureşti, Ed. Sirius; Orizonturi, 2003, p. 488-506. 
Cinismul lui Montini referitor la bisericile persecutate din Est surprins de 

diplomaţii francezi, devine astfel uşor explicabil: cf. Bozgan, O. –  „România versus 
Vatican: Persecuţia bisericii Catolice din România comunistă în lumina documentelor 
diplomatice franceze“, Bucureşti, Ed. Sylvi, 2000, p. 64.  

Atitudinea politică de concordie şi cooperare internaţională adoptată de Curia 
Papală după 1961 (momentul doctrinar poate fi localizat prin enciclicile Mater et 
Magistra din 15.05.1951 şi Pacem in Terris din 11.04.1963) se înscrie perfect în linia 
doctrinară adoptată de Comitetele de Acţiune catolice create în Europa Răsăriteană 
după 1949. Pius al XII-lea a condamnat aceste comitete, ca de altfel şi doctrina 
concordiei cu regimurile comuniste, iar ordinarii clandestini au fost întemniţaţi tocmai 
pentru refuzul de a coopera cu organele de stat socialiste de pe asemenea poziţii. Curia 
Romană a optat în 1961 pentru o soluţie care anula teologic şi moral toată rezistenţa 
catolică din Răsăritul Europei. Într-o situaţie jenantă au fost puşi teologii catolici 
români din exil, aceştia fiind obligaţi să justifice o anumită poziţie, pe care anterior o 
combătuseră.  

Revista „Buna-Vestire“ (Roma) oferă un traiect semnificativ: cronica I nr. 4, 
1962 este dedicat cererii de condamnare a comunismului exprimate de sinodul 
greco-catolic ucrainean din exil, cerere condamnată de Secretariatul Pentru Unitatea 
Creştinilor (p. 32). În 2, nr. 1, 1963 (p. 35) este menţionată sosirea la Roma a 
arhiepiscopului Iosif Slipii, eliberat din Gulag. Pr. Bonaventura Moraru are un 
comentariu „Enciclica Pacem in Terris“ (nr. 2, 2, 1963, p. 5-9).  

 Gherman, Petru „Raportul Ilitchev sau noua „Cartă”a propagandei religioase 
comuniste“ (B.V., nr. 2-3, 3, 1964, p. 14-16) şi Cădaru, Petru – „Lupta contra religiei în 
U.R.S.S.“ (Ibidem, p. 27-29) sunt scrise pe linia doctrinară veche. Cronica 6, nr. 1-2, 
1967,p.69 este ocupată cu descrierea vizitei la Roma a lui Nikolai Podgornîi şi 
întâlnirea acestuia cu Paul VI. Cronica 9, nr. 1, 1970, p. 108-109 este ocupată cu 
dezbinările din Biserica catolică din Ceho-Slovacia, iar cronica nr. 4, 9, 1970 p. 
135-137 evidenţiază roadele Ost-Politikului în Iugoslavia, Ungaria şi Ceho-Slovacia.  

106) Pr.Aurel, Leluţiu, doctor la Roma (Urbaniana), profesor la Academia de 
Teologie din Blaj, deţinut între 1951-1964, a fost spiritualul Congregaţiei Inimii 
Neprihănite ei a Sr. Maria Ionela. Prieten şi sfătuitor de încredere al episcopilor Todea 
şi Dragomir.  

 128

Cf. Cheţan, Iuliu – „Preot profesor dr. Aurel Leluţiu – un erou şi un martir 
uitat“, „Unirea“ (Blaj), I, 1995, 6, nr. 6 (47); II,1995, 6, nr. 7 (48).  

Birtz, R.M.- „Episcopul Emil Riti...“, p. 21, 41. 
http://www.geocities.com/ aurel_lelutiu, site creat de nepotul său, Prof. Ing. 

CosteaVasile.  
107) Birtz – op.cit., p. 21. 
108) despre diferitele întâlniri dintre ordinarii greco-catolici clandestini şi 

trimişii Sf. Scaun, 
Marcu,Vasile – „Drama Bisericii Române...“, p. 197-198 . 
Birtz- op.cit., p. 23.  
Emil Riti a fost un curier de bază în activitatea clandestină, nu numai între 

1949-1950 ci şi după 1964. A fost de faţă la multe asemenea întâlniri, el fiind şi cel care 
gestiona problema „Charitas“ după 1975.  

Cf. Szöke János – „Göröngyös Úton“, vol.cit. (nota 30), p. 235-243.  
109) Textul scrisorii în Marcu, Vasile – op.cit., p. 201-204. 
110) Tentativa de romano-catolicizare a.Bisericii Române Unite a fost ideată 

de gl. Nicolae Pleşiţă, în urma unor consultări cu Ştefan Andrei, pentru a creşte 
ponderea romano-catolicilor români în defavoarea celor maghiari. 

cf. Patrichi, Viorel „Ochii şi urechile poporului. Convorbiri cu generalul 
Nicolae Pleşiţă“, Bucureşti, Ed. Ianus Inf. SRL, 200l, p. 148. 

Bozgan, O. –  „Cronica unui eşec...“, p. 279-287.  
Chelaru, Rodica – „Culpe care nu se uită. Convorbiri cu Cornel Burtică“, 

Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2001, p. 70-75.  
Ideea fusese sugerată din Exil, de către mons. Aloisie Ludovic Tăutu. 
cf. Tăutu, Al.L. – „Trei soluţii“ în B.V., 1965, 4, nr. 2-3, p. 10-15.  
Tăutu analiza trei soluţii repunerea în drepturi a B.R.U., puţin probabilă, 

datorită opoziţie B.O.R.; o „convenţie de pace“ între B.R.U. şi B.O.R.– şi mai puţin 
probabilă; trecerea greco- catolicilor în ritul latin nou, cu folosirea limbii vernaculare. 
Tăutu recunoaşte apariţia posibilă a unor fricţiuni interetnice, celibatul obligatoriu şi 
sacrificarea liturghiei bizantine putând fi obţinute prin disciplina eclesiastică.  

Prin implicarea omului de afaceri Iosif Constantin Drăgan în propaganda 
acestei idei, s-a căutat cucerirea celor din Exil pentru realizarea acestui demers. 

Cădaru, M.P. – „Români Catolici şi „Exilul Românesc“, în „Europa şi neamul 
Românesc“, Roma, 7, I, nr.76, p. 4-5, II, nr. 77, p. 5-6. Comitetul Catolicilor Români- 
„Către toţi catolicii români“ în „Europa şi Neamul Românesc“, 1984, 13, nr. l40, p. 5-6. 
Este o scrisoare apel din 30.10.1983, de câţiva pelerini veniţi din România cu ocazia 
beatificării lui Ieremia Valahul. Apelul este violent anti -maghiar.  

 Ungureanu, V.M. – „Avem dreptul de a ne apăra“, în Idem, 1984,13, nr. l44, 
p. 10-12. Un articol împotriva maghiarizării (?) ceangăilor.  

Bădescu, T.V. – „Cultură şi Ecumenism. Convorbire cu Iosif Constantin 
Drăgan“, in idem, 1987, 16, nr. 185, p. 13-16. Sugestia includerii greco-catolicilor în 
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romano-catolici este menţionată explicit, în pag..16. La. această campanie va răspunde 
mons. Octavian Bârlea, cu o suită de articole: 

– „B.R.U. Situaţia ei de azi şi perspectivele ei de mâine“, in Perspective, 
München, 1979, 1, nr. 4, p. 3-21.  

–  „False dialoguri“, in eadem, 1980, 3, nr. 2 (10), p. 8-16. 
– „Proclamarea de Fericit a lui Ieremia Valahul“, in eadem, 1983, 6, nr. 2 (22), 

p. 2-4.  
– „Urare de Anul Nou 1984“, in eadem, 1984, 6, nr. 3 (23), p. 1.  
– „Din pragul anului 1985“, in eadem, 1985, 6 (7), nr. 5 (27), p. 1-4  
– „La deschiderea anului 1986”, in eadem, 1986, 9, nr. 33, p. 1-5  
Tătaru, Teresia B. – „Din viata Bisericii Române Unite“, in eadem, 1985, 7, 

nr. 30, p. 6-13. 
 Mons. Octavian Bârlea a reuşit ca în presă să demaşte diversiunile 

confesionale intra-catolice. Revista lui a fost o tribună constantă pentru susţinerea 
identităţii bizantine a B.R.U., refuzul integrării acesteia în diferite experimente cu 
caracter diversionist, pledând şi pentru un ecumenism echilibrat, bazat pe respect 
reciproc, cu B.O.R. De altfel el a reuşit acest lucru în Occident cu preoţi şi comunităţi 
ortodoxe anti-comuniste.  

Prin diversiunea romano-catolicizării B.R.U., cu acordul tacit al Sf. Scaun, 
regimul ar fi câştigat succese remarcabile: 

– o îndatorare sporită a B.O.R. prin înlăturarea concurentului clandestin şi 
definitivarea actelor din 1948  

– o cuvenită îndebitare a ierarhiei catolice române 
– un succes diplomatic extern, împărtăşit cu Sf. Scaun, finalizat printr-un 

agrement diplomatic, poate chiar a unui eventual concordat. 
– exacerbarea conflictelor etnice româno-maghiare, excelent pretext pentru 

ulterioare diversiuni   
– erodarea bastioanelor culturale şi spirituale ale minorităţilor (mai ales cea 

maghiară) 
– disensiunile intra-catolice, de valorificat convenabil ulterior. 
Terenul doctrinar prin care atât bisericile greco- catolice cât şi cele 

româno-catolice erau tributare unui reviriment naţionalist (fie ele româneşti, maghiare, 
croate, slovace, ucrainene) se datorează febronianismului implantat în urma reformelor 
iosefine. (sec. XVIII)  

Cf. Birtz – op.cit., p. 41-42.  
111) Întrucât departamentul Cultelor era favorabil menţinerii unui status-quo 

eclesiastic, fără nici o intenţie de a relegaliza B.R U., iar calea petiţionară s-a dovedit 
infructuoasă, singura instituţie a statului dispusă să asculte doleanţele greco-catolice 
(valorificându-le în scopuri convenabile regimului) a fost Departamentul Securităţii 
Statului.  

Printr-o atitudine amabilă, ce nu mai amintea de anchetele anilor 1948-1970, 
ofiţerii delegaţi cu investigarea şi analiza problemei greco-catolice au reuşit să afle un 
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cumul de date greu accesibil în alte condiţii, şi să influenţeze politica bisericească a 
multor ordinari diecezani. 

Contactele şi colaborarea, cu D.S.S. a unor ierarhi sau ordinari diecezani au 
fost evidenţiate în câteva studii:  

 Patrichi, Viorel – op.cit., p. 141, 148 (Prunduş şi Todea).  
Gudea, Nicolae – „Preotul dr. Silvestru Augustin Prunduş între rescriptul 

împăratului Traianus privind pe creştini şi recomandarea generalului C. Ioana privind 
pe greco-catolici“, in Studia t.c., 2004, nr. 1, p. 317-322.  

Borda,Valentin; Borda, Mircea – „Cardinalul Alexandru Todea“, op.cit., p. 
118-123. Todea a afirmat după 1990, spre plăcerea mr. Băţagă că „el nu era ce este, 
dacă nu ar fi fost Securitatea”.  

Prunduş, Silvestru Augustin; Birtz, Mircea – „Caietele OBSS II”: 
„Corespondenţa P.S. Ioan Ploscaru (1998) şi Pr.dr. Silvestru A. Prunduş“, 
Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2001, p. 211-238.  

Mesaros, Simion – „Ep. Dr. Ioan Dragomir. In memoriam“, vol.cit., p. 31-36. 
Fragmentul testamentar atribuit lui Ioan Dragomir, în care este acuzat nemijlocit 
Coriolan Tămâian nu este semnat de Justin Paven, ci de Bruder Justin Nohai (Fraţii 
Şcolilor Creştine). Testamentul conţine date istorice veridice.  

112) despre transmiterea scrisorii la Papă, a se vedea  
 Birtz, R.M.- „Episcopul Emil Riti...“, p. 23-24, 43-44. 
113) vezi p. 16-17. 
114) Ibidem; Birtz – op.cit., p. 36-37. 
115) Ploscaru Ioan – „Lanţuri şi teroare“, vol.cit., p. 100-101. 
116) Szöke, János – „Györöngyös Uton“, p. 240-241. 
117) Scrisoare personală a Pr. Simion Mesaros, din Baia-Mare, către autor, din 

24.06.2006.  
118) Este vorba de raportul din 10.10.1985, trimis la Roma prin Coriolan 

Tămâian, publicat în Birtz- op.cit., p. 137-139. 
119) Vasile, Cristian – „Între Vatican şi Kremlin...“, p. 506. 
120) Despre activitatea Sr. Ionela a se vedea 
Birtz, Mircea „Din arhiva unui preot greco-catolic „nerevenit“, in „Caietele 

OBSS III“, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2002, p. 357-367. 
Idem – „Episcopul Emil Riti...“, p. 29-31, 37-38. 
Volumul „Teologia Patimilor. Calea Crucii“, Bucureşti, Ed. Adoremus C.I.N, 

1999, cuprinde meditaţii redactate de sr. Ionela în 1980.  
Este prevăzut cu o binecuvântare a episcopului Dragomir din 26.10.1980 şi o 

postfaţă a episcopului Justin Paven (p. 199-201) 
Câteva citate sunt semnificative:  
„Azi, Biserica, adică Eu, în trupul Meu Mistic, cunoaşte cu durere pe Iuda în 

atâţia şi atâţia, care sub diferite forme consumă crima de înaltă trădare pactând cu 
duşmanii Mei de moarte, fie direct, fie indirect...“ (p. 14). 
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 „Ai aderat vreodată la judecătorii nedrepţi ai acestei lumi mai în anii de 
prigoană, când eşti chemată să mărturiseşti pe Dumnezeu, Euharistia, Biserica, credinţa 
şi viaţa ta călugărească? Pentru că în plină prigoană ai rămas fidelă iubirii Mele, te 
binecuvânt.“ (p. 23).  

„Biserica, Papa. Episcopii, Preoţii şi credincioşii trebuie să asculte de Mine şi 
să Mă urmeze... şi să nu se amestece în treburile mamonei, ca să nu adauge un pretext 
în plus ca Biserica să fie prigonită şi suprimată. Dar nici nu trebuie să se aservească, să 
slugărească şi să se robească puterii lumeşti. Prin aceasta se arată întreaga Mea biserică 
şi adevăraţii ei conducători şi credincioşi, ca atunci când trebuie să aleagă între 
Dumnezeu şi oameni, ea Mă urmează în condamnare şi răstignire...“ (p. 25) 

„Cea mai tristă figură o fac arhiereii, preoţii, cei consacraţi Inimii Mele, care 
într-o formă sau alta trec în tabăra duşmanilor Mei. Rătăcirea si trădarea lor potenţează 
la maximum ura împotriva Mea şi constituie acel „Răstigneşte-L, Răstigneşte-L“ care 
mai mult îmi sfâşie Inima şi.biserica“ (p. 32)  

„În anii de propagare a ateismului de către popoarele atee, şi în prigoana mare 
a Bisericii Mele, eşti alături de Mine sau te alături duşmanilor şi prigonitorilor Mei?“ 
(p. 61).  „Ai avut şi tu, şi are şi Biserica Tăcerii, Pilaţi care vă condamnă la ani de robie, 
vă reduc la tăcere şi inactivitate... Dacă Preoţii, Călugării şi toate Călugăriţele, Miresele 
Mele în unire cu toată creştinătatea, ar fi tari în credinţă şi nici unul dintre voi nu aţi fi 
trădători, aţi pune pe gânduri pe cei ce conduc omenirea şi lucrează din răsputeri să 
reducă Biserica la inexistenţă, la inactivitate, cu un cuvânt, la tăcere...“ (p. 136).  

„Cugetă la călcarea în picioare a demnităţii omului, la lipsirea lui de cele mai 
elementare drepturi: libertate, munca, gândire şi cuvânt, conştiinţă şi religie, familie, 
patrie şi naţiune; Înfioară-te de închisorile cele mai teribile, pline de nevinovaţi, de 
prigoanele cele mai crude, de procesele şi execuţiile infame, de deportările şi exilul 
milioanelor de oameni, de transformarea în robi a unor naţiuni întregi, de impunerea cu 
forţa a unor concepţii şi a unor sisteme de guvernare tirană, pentru satisfacerea 
orgoliului, a ambiţiei şi măririi deşarte a unor erijaţi în idoli prin silnicie şi crime de tot 
felul...“ (p. 158).  

„Plângeţi rătăcirea de la credinţă a părinţilor, fraţilor şi surorilor voastre, a 
nepoţilor şi tuturor rudelor, a prietenilor şi cunoştinţelor, nestatornicia Preoţilor, a 
Călugărilor şi Călugăriţelor... Plângeţi pe toţi cei ce pactează cu adversarii Mei, pe cei 
ce colaborează cu negatorii Mei în detrimentul Meu şi al Bisericii Mele“ (p. 163) 

Mesajul transmis este evident anti-comunist, de pe poziţii de rezistenţă 
spirituală şi morală; nu este surprinzător deci abandonarea acestui mesaj de către cei 
care au dorit o soluţionare a problemelor eclesiastice prin intermediul autorităţilor.  

 Sr. Maria Ionela a redactat numeroase volume de meditaţii, rugăciuni, care au 
circulat în samizdat atât printre membrii congregaţiilor care se revendicau de la Opera 
De Adorare Euharistică, cât şi în rândurile simpatizanţilor ei, numeroşi de altfel, 
stârnind o legitimă îngrijorare autorităţilor. Securitatea a dorit cu prioritate neutralizarea 
grupului ei, şi compromiterea episcopilor Justin Paven şi Emil Riti (Cristian a decedat 
în 13-02.1989). 
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cf. Doc. nr. 001590/30.08.1989 emis de Direcţia I D.S.S. reprodus în Vasile, 
Cristian  – „Istoria Bisericii Greco-Catolice...“, vol.cit., p. 128-133.  

121) vezi p. 27-28. 
122) Ibidem; Birtz, M.R.- „Episcopul Emil Riti...“, p. 163. 
În Plăianu, Clemente – „Pr.Dr. Silvestru Augustin Prunduş“, în „Caietele 

OBSS III“, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2002, p. 184-185 este furnizată data de 
11.07.1987. Mai probabil că atunci „depunerea mandatului“ s-a făcut verbal, Todea 
cerând ulterior un act în scris. 

123) Afirmaţie făcută personal de Pr. Liviu Pandrea către autor. 
124) vezi nota 122. 
125) reprodus în Birtz- op.cit., p. 137-139. 
126) comunicat reluat şi la date ulterioare, inclusiv în 25.08.1986. Primul este 

reprodus în Mesaros, Simion – „Reflecţii şi dezvăluiri“, vol.cit., p. 100.   
127) reproduse facsimilat în Birtz –- op.cit., p. 134-136. 
128) vezi despre aceasta Birtz – op.cit., p. 26-27. 
129) Problema Sr. Ionela constituie subiectul unei scurte, dar necesare 

digresiuni teologice. Este perfect adevărat că Biserica nu se conduce după revelaţii 
particulare, ci după Scriptură, S. Tradiţie şi Magisteriu.  

Cazul sr. Ionela a fost exploatat eclesiastic, P.S. Ioan Suciu, P.S. Tit-Liviu 
Chinezu, P.S. Iuliu Hirţea, P.S. Ioan Dragomir, P.S. Alexandra Todea, pr.dr. Aurel 
Lelutiu fiind adepţi convinşi ai Sr. Ionela. Ulterior ea a fost acceptată şi de P.S. Iuliu 
Hossu. Cazul ei era notoriu în închisori. Singurul care a avut o opoziţie constantă a fost 
pr.dr. Rafael Haag. SI.  

Presupunând:  
a) autenticitatea fenomenelor: atunci atitudinea de încurajare episcopală era 

normală, cazul fiind de altfel luat în studiu de Nunţiatură. Implicit, condamnarea ei 
după 1985 este un act imoral, descalificant.  

b) autenticitatea fenomenelor nu se constată: atunci exponenţii de marcă ai 
acestui curent (toţi doctori în teologie) au fost beneficiarii unor studii care nu au valorat 
mare lucru, şi deci au plătit tribut propriei naivităţi, ei şi cei ce i-au urmat. 

c) autenticitatea demonică: la fel sunt invalidate competenţele academice, 
teologice şi pastorale ale susţinătorilor ei.  

În cazurile b) şi c) există şi păcatul temerarităţii şi al nechibzuinţei, care 
inabilitează pe cei ce le practică de la orice funcţie cu caracter pastoral.  

Congregaţia sr. Ionela a fost recunoscută prin directa intervenţie pontificală în 
1995 (istoria dând dreptate maicii Maria Ionela). 

Cf. Cristescu, Maria-Ionela – „În apărarea PS Ioan Dragomir...“, p. 1-21.  
Marcu, Vasile – „Biserica Româna Unită... încă în suferinţă“, cit., p. 10-48; 87-111.  

130) Acest fapt dovedeşte o liberalizare a regimului în ceea ce priveşte 
B.R.U., unii corifei ai acestora beneficiind de facilitaţi prohibite cetăţenilor obişnuiţi din 
R.S.R., care nu îşi puteau permite luxul să călătorească liber nici măcar în ţările 
socialiste.  
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131) Acesta a fost unul din motivele pentru care Î.P.S. Teofil Herineanu, 
arhiepiscop ortodox al Clujului (†1992) şi pr.dr. Carol Pop, ultimul având un rol activ 
în 1948, au refuzat să revină în B.R.U. având o atitudine rezervată faţă de aceasta. De 
asemenea majoritatea preoţilor uniţi trecuţi în B.O.R. au rămas credincioşi acesteia. 

132) Acesta este şi motivul pentru care, la un moment dat, Alexandru Todea a 
renunţat la folosirea titlului mitropolitan. 

cf. Andercău, Vasile – „Adevăruri trăite“, vol.cit., p. 138-139. 
133) Semnificativ este faptul că intensa activitate petiţionară a lui Alexandru 

Todea se opreşte în 1982, fiind reluată doar în 1989, noiembrie.   
 cf. Todea, Alexandru – „Luptele mele. Un strigăt în pustiu vreme de un pătrar 

de veac”, C1uj-Napoca, Ed. Dacia, 2003.  
134) Justin Paven afirma în scris că Securitatea (care l-a şicanat până în 

19-20.11.1989) îi cerea să-l recunoască pe Todea drept mitropolit, urmând ca şi cei trei 
să fie recunoscuţi ca episcopi. Refuzând acest fapt, au urmat intervenţii ale forţelor de 
ordine în diferite date, până în 1989.  

 cf.Birtz – op. cit., p. 184-189.  
135) Cornea, Doina – „Faţa nevăzută a lucrurilor (1990-1999). Dialoguri cu 

Rodica Palade“, Cluj-Napoca, Ed. Dacia, 1999, p. 274-275.  
Eadem – „Scrisori deschise şi alte texte“, Bucureşti, Ed. Humanitas, 1991, p. 

74-88.  
D-na Cornea va ridica problema B.R.U. în „Scrisoare adresată Preşedintelui 

Consiliului de Stat“ (aug. 1988), altă scrisoare către Acelaşi (sept. 1988), „Scrisoare 
adresată sanctităţii Sale Papei Ioan Paul al II-lea“ (toamna lui 1988).  

136) 
Annuario 1963      Annuario 1988 

date diecezane suprimate 
Cluj – Gherla (p. 113)     idem (p. 153-154)  
e menţionat episcop  
rezidenţial Iuliu Hossu, 
 împiedicat 
 Lugoj (p-247)   ...   ... nu (p. 349)  
Maramureş (p.259-269)  ...    nu  (p. 368) 

 e menţionat episcop 
rezidenţial Alexandru 
Russu, întemniţat,  
împiedicat  
Oradea (p. 312)   ...   ...  nu (p. 436) 
Făgăraş şi Alba Iulia (p.146) ...   ...  nu   (p. 200)  
Cantano: David John Cashmann (p. 540)  ...  nu (p. 733)  
(Chertes) 
Cesaropolis  (p. 549)    ...  nu (p. 744)  
(Todea)  
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Ceramusa  (p. 547)   ...   decedat  
 (Schubert)  
Iuliopoli  (p. 593)    ...    decedat  
 (Duma)  
Nebbi  (p. 627)   ...    decedat  
 (Hirţea)  
Paleopoli (p. 637)   ...    decedat  
 (Dragomir)  
Ressiana (p. 649)   ...   nu  (p. 846)  
 (Boros)  
Trapezopolis (p. 686)  ...   nu (p. 888)  
 (Ploscaru)  
 
Nici un episcop din generaţia a II-a (clandestină) consacrată de Nunţiatură, sau 

cu acceptul ei, implicit sau explicit, nu a fost trecut în Anuarele Pontificale, până în 
1990. Ca urmare episcopii sfinţiţi de Ioan Dragomir aveau aceleaşi şanse, ca şi cei 
titularizaţi anterior. După 1990 Sf. Scaun a insistat mereu pentru recunoaşterea 
beneficiilor episcopale ale celor doi (Paven, Riti), calitatea episcopală nefiind niciodată 
pusă în discuţie. Opoziţia a venit din partea episcopilor uniţi locali.  
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SIGLE  
 
Pe parcursul acestui studiu au fost folosite următoarele sigle pentru 

publicaţii: 
 
reviste: 
 
B.V.   – revista, „Buna Vestire“, Roma, 1962-1978. 
Studia t.c.  – Studia Universitatis Babes-Bolyai, Theologia Catholica  
 
pentru termeni eclesiastici: 
 
can.  – canonic; canon (din context) 
CIN   – Congregaţia Inimii Neprihănite 
CMD   – Congregaţia Maicii Domnului 
I.   – ieromonah 
Î.P.S.  – Înalt Preasfinţitul, titlu acordat arhiepiscopilor,  

proiedrilor, mitropoliţilor 
Mons.  – monsenior 
Msgr.  – monsenior 
OSBM  – Ordo Sancti Basilii Magni, Ordinul Sf.Vasile cel  

Mare 
Ord. subst.  – ordinariu substitut 
P.S.   – Prea Sfinţitul, titlu acordat episcopilor 
S.S.   – Sfinţia Sa  
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EXCURS ASUPRA UNOR PUNCTE DE VEDERE 
REFERITOARE LA BIOGRAFIA 

EPISCOPULUI EMIL RITI (1926-2006) 
 
Apariţia volumului „Episcopul Emil Riti (1926-2006). Tentativa 

unei recuperări istoriografice“ (Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2006) a 
generat semnalări în presă (a) şi o amabilă recenzie semnată de dl. Dan 
Ruscu în Studia UBB. Theologia Catholica, 2006, nr. 4, p. 171-174. Dacă 
volumul sus-menţionat a avut menirea „să spargă o tăcere penibilă“, 
recenzia Dlui. Ruscu face acelaşi lucru în mediul academic clujean, pentru 
care autorul acestor rânduri îi este recunoscător.  

Cu această ocazie sunt utile anumite observaţii: „Tăcerea penibilă“ 
a fost însoţită şi de o atmosferă de suspiciune referitoare la argumentul 
discutat, obţinerea unor date de interes istoric fiind extrem de anevoioasă în 
cazul episcopului Riti. Episcopul însuşi şi Pr.dr. S.A. Prunduş au fost cei 
care au dorit o clarificare a evenimentelor trecute legate de acest subiect, 
amândoi fiind dispuşi şi la o reconciliere reciprocă, obstacolată de boala 
care i-a afectat.  

Suspiciunea a provenit chiar şi din partea unor persoane aparţinând 
grupului spiritual călăuzit de Episcop, care nu manifestau iniţial o deosebită 
grabă pentru a valorifica intelectual moştenirea lăsată de Emil Riti. Lipsa 
sau ocultarea unor referinţe bibliografice facilitante demersului biografic la 
instituţiile de resort (eclesiastice sau academice), în mod cert nu a stimulat 
cercetarea în cauză. Lucrarea menţionată de Dl. Ruscu: Siegler, F. – „Jeder 
war ein Papst. Geheimkirchen in Osteuropa”, Salzburg, 1991 este eronat 
indicată; este vorba de:  Gansrigler, Franz – „Jeder war ein Papst. 
Geheimkirchen in Osteuropa“, Salzburg, Otto.Müller Vlg., 1991, nouă 
deocamdată inaccesibilă, dar menţionată în spaţiul cibernetic. Acelaşi 
spaţiu cibernetic a oferit informaţii atât referitoare la ierarhia secretă din 
ţările Europei Orientale, cât şi referitoare la decesul Episcopului Riti (b).  

Asupra activităţii pastorale a mons. Riti, după ieşirea din închisoare 
nu s-a insistat dintr-un motiv foarte simplu: această activitate este extrem 
de greu cuantificabilă câtă vreme nu se desfăşoară în spaţii eclesiastice 
canonice, cu o fizionomie bine definită (parohii, episcopii, institute de viaţă 
consacrată, congregaţii sau ordine monahale, sau prin lăsarea unor 
succesori eclesiastici).  
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După consacrarea sa episcopală din 18.04.1985 episcopul Riti avea 
de optat între supunerea necondiţionată deciziilor eclesiastice emise de 
ordinarii conduşi de Alexandru Todea, sau de unire a activităţii sale cu a 
celorlalţi doi confraţi hirotoniţi de P.S. Ioan Dragomir. Nu a făcut-o.  

Odată cu certitudinea confirmării sale avute în 1985, în urma unei 
vizite la Sf. Scaun, ar fi trebuit să-şi manifeste puterea ordinarială (inclusiv 
prin hirotoniri) în mod decis, energic. NU a făcut-o. Abolirea stării de 
necesitate în martie 1990 pentru B.R.U. a dus la numirea unei ierarhii 
eclesiastice pe considerente pragmatice, ierarhie ostilă recunoaşterii 
beneficiului episcopal celor doi episcopi rămaşi în viaţă proveniţi din linia 
Dragomir (Riti şi Paven). Odată starea de necesitate sfârşită, episcopul 
Emil Riti putea opta, în spiritul autentic al umilinţei catolice, la acceptarea 
unui post sacerdotal în dieceza de Cluj – Gherla (urmând la o recunoaştere 
ulterioară a beneficiului său ierarhic). PP.SS. Ioan Duma, OFMCap şi 
Adalbert Bela.Boros au funcţionat ca preoţi parohi la Tg. Jiu respectiv 
Timişoara, fără a face mult caz de condiţia lor episcopală, cu un apostolat 
eficient şi profund. Episcopul Emil Riti nu a făcut-o.  

După tentativa eşuată de a obţine funcţia de vicar mitropolitan sau 
de episcop auxiliar la Blaj, în primăvara lui 1992, încercare eşuată datorită 
îmbolnăvirii cardinalului Todea, Riti a refuzat o ofertă similară făcută de 
P.S. Vasile Hossu al Orăzii Mari, în 1994, deşi această chemare i-ar fi 
deschis porţile unei recunoaşteri ulterioare a condiţiei sale.  

Dacă a refuzat integrarea sacerdotală în dieceza de Cluj – Gherla, 
sau cea într-o funcţie vicarială la Oradea, putea să-şi concerteze eforturile 
cu P.S. Justin Ştefan Paven, şi el într-o situaţie similară. Acesta a preferat să 
lase în urma sa „literatură de sertar“, traduceri teologice, precum şi să-şi 
canalizeze eforturile în obţinerea recunoaşterii canonice a Congregaţiei 
Inimii Neprihănite (CIN), fapt pe care a avut fericirea de a-l trăi, în 
1995-1996. Mai mult, Paven a fost un colaborator activ al fundaţiei 
„Memoria“ şi al „Memorialului Sighet“ (la Muzeul închisorii Sighet există 
înregistrări fonice provenite de la P.S. Justin Ştefan Paven) (c). Episcopul 
Emil Riti nu a făcut-o, necooperând cu Justin Paven.  

Episcopul Emil Riti a făcut parte din vârfurile rezistenţei 
greco-catolice, fiind unul din protagoniştii principali în anumite momente 
fundamentale din istoria clandestinităţii acestei.biserici. Memoriile sale ar fi 
putut conţine un tezaur de date şi documente legate de trecutul recent 
eclesiastic. În ultimii ani de viaţă nu l-a mai preocupat acest aspect. (E 
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îndoielnic că şi-ar fi redactat în final memoriile.) Astfel încât este greu să se 
facă referinţe la o activitate pastorală neînscrisă în căile ei normale.  

Grupul agregat în jurul său are misiunea morală de a publica 
mărturii din care să transpară figura îndrumătorului spiritual. Cu excepţia 
Dnei. Dr.Victoria Tatu, inimos implicată în perpetuarea memoriei 
Episcopului Emil Riti, autoarea unui forum cibernetic dedicat Ierarhului (d) 
şi care se îngrijeşte activ şi de rânduielile religioase cuvenite celor dispăruţi, 
alţi membri ai grupului se lasă invitaţi la o evocare a memoriei fostului lor 
părinte duhovnic.  

NOTE LA EXCURS  
a) Hossu, Valer – „Tentativa unei recuperări istoriografice: episcopul Emil 

Riti“, în „Adevărul de Cluj“, Cluj-Napoca, 2006, 17, nr. 4826, 9-10.09.2006, p. 4.  
Tatu, Victoria – „Precizări necesare“, in Idem 2006, 17, nr. 4832, 

16-17.09.2006, p. 4. 
„Dosarele Istoriei“, 2006, 11, nr. 8 – semnalări.  
b) a se vedea site-ul cercetătorului Martin Wolters 
http:// www.apostolische-nachfolge.de, secţia Geheime; Rumänien. 
Decesul lui Emil Riti a fost anunţat de Radio Vatican, secţia germană:  
http://www.radiovaticana.org/tedesco/tedarchi/2006/Maerz06/ted28.03.06.htm 
şi de Agenţia de presă germană KNA 
KNA – Informationsdienst, 1-8.04.2006, p. l4 
În România ştirea a trecut neobservată. 
c) din activitatea publicistică a lui Paven: 
Paven, Justin Ştefan – „Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Reeducări- camera 

4 spital Piteşti – şi trei sonete închinate autorului de Mihai Rădulescu“, Bucureşti, Ed. 
Ramida, Majadahonda, 1996 apărute şi în serial, în rev. „Memoria“, Bucureşti, nr. 21, 
p. 82-87; nr. 22, p. 64-72; nr. 23, p. 66-74; nr. 24, p. 62-67.  

Rădulescu Mihai, Martinescu Pericle, Paven Justin „Un viitor călugăr 
greco-catolic din preajma „Rugului Aprins”: Agenor (Bob) Danciu“, Bucureşti, Ed. 
Ramida, 1996.  

Traduceri:  
Lelotte, Fernand: „Problemele vieţii“, Bucureşti, Ed. Universal Pan, 1996, un 

voluminos tratat de apologetică. 
a mai publicat postfeţe la volumele de meditaţii ale Sr. Ionela („Ora de 

adoraţie“, „Teologia patimilor“ etc.).  
evocări literare în:   
Rădulescu, Mihai – „Chemarea lui Dumnezeu în temniţele comuniste“, 

Bucureşti, Ed. Ramida, 1998, p. 82-89. Rădulescu, Mihai – „Lotul tuberculoşilor“, în 
revista internet: Agero Stuttgart, http://www.agero-stuttgart.de, secţia Revista Agero, 
Istorie. 

d) http: / / groups.yahoo.com/ group/ grup-ue/  
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SUMMARY 

THE GREEK-CATOLIC ORDINARIES CHRONOLOGY: 
A PROPOSED RECONSTRUCTION 

 
This study, starting with the „De nominatione substitutorum“ 

Decree (1948), less known in the Romanian historical literature, and 
analising the state of canonical necessity, is trying to reconstruct the 
chronology of the secret substitute ordinaries of the Romanian 
Greek-Catholic Church. Some misinterpretations and misunderstandings 
are analised according to canon law and the common experience shared by 
the Roman-Catholic dioceses. The evolution of the internal context in 
Romania, in synchronism with the Ost-politik option, created some 
confusion between the ordinaries, some of them accepting the authorities 
offert, other resisting it. The first were tolerated, and later nominated by the 
Roman Curia, due to a pragmatical option, the others were denigrated. 

Despite all the ecclesiastical political options, the secret ordinaries 
were those who saved the Church structure during its persecution.  

 140

CUPRINS 

 
O scurtă prefaţă ...................................................................................................... 5 

Câteva precizări...................................................................................................... 6 

Dieceza de Cluj – Gherla.......................................................................................30 

Dieceza de Lugoj...................................................................................................41 

Dieceza Orăzii Mari...............................................................................................42 

Dieceza de Maramureş...........................................................................................45 

Vicariatul Vechiului Regat.....................................................................................47 

Arhidieceza de Alba Iulia şi Făgăras.....................................................................49 

Dieceza de Muncaci (gr.-cat.)................................................................................56 

Dieceza Iaşilor (lat.) ..............................................................................................59 

Arhidieceza de Bucureşti (lat.) ..............................................................................60 

Dieceza Timişoarei (lat.)........................................................................................62 

Diecezele de Oradea şi Satu Mare (lat.).................................................................63 

Dieceza de Alba Iulia (lat.)....................................................................................65 

Documentul nr. l................................................................................................... 70 

Documentul nr. 2.................................................................................................. 74 

Documentul nr. 3.................................................................................................. 77 

Documentul nr. 4.................................................................................................. 88 

Concluzii .............................................................................................................. 96 

Note şi observaţii.................................................................................................. 98 

Sigle ................................................................................................................... 135 

Excurs asupra unor puncte de vedere referitoare  

a biografia Episcopului Emil Riti (1926-2006) .................................................. 136 

Summary ............................................................................................................ 139 


	coperta Cronologia.pdf
	Page 1


