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Fărâme din Prescura prigoanei... 
 

Dr. Manfred Dieter Kierein-Kuenring 
Dr. Mircea Remus Birtz 

  
De mai bine de cincizeci de ani unul din autorii acestui studiu a început să se ocupe 

de reconstrucţia succesiunilor apostolice ale episcopilor catolici (ajungându-se la o bază 
de date de aproape 10.000 de reconstituiri) pasiunea cercetării respective aducând şi o 
inestimabilă corespondenţă aferentă din partea diverşilor episcopi. S-a creat astfel o arhivă 
cu date esenţiale pentru istoria contemporană a Bisericii Catolice.  

Rezultatele cercetărilor au stat la baza mai multor lucrări de documentare, una 
dintre ele fiind site-ul cibernetic creat de Dl. Martin Wolters „Die Apostolische 
Nachfolge”. Mai mulţi publicişti austrieci sau germani au putut folosi aceste date pentru 
ulterioarele lor investigaţii.  

O atenţie deosebită a fost acordată ierarhilor episcopale clandestine din ţările unde 
Biserica a fost persecutată, reuşindu-se reconstituirea lor majoră. România a fost una din 
acele ţări, contactele epistolare cu anumiţi protagonişti marcanţi ai rezistenţei catolice 
începând în 1969.  

Mesajele primite de la diferiţii ierarhi greco-catolici români conţin date istorice 
fundamentale pentru istoria recentă a acelei Biserici Române Unite.  

Oferim cititorului posibilitatea de a consulta mesaje din partea episcopilor Iuliu 
Hossu, Ioan Dragomir, Alexandru Todea, Emil Riti, Octavian Cristian şi Justin Paven. O 
colecţie de circa 100 de scrisori primite de la P.S. Ioan Ploscaru va fi poate editată cu altă 
ocazie. Prezentarea corespondenţei provenite de la ierarhii uniţi, corespondenţă care a 
început să fie sporadic editată de diverşi cercetători (1) oferă accesibilitatea la documente 
fără de care o istorie a Bisericii nu poate fi scrisă în mod satisfăcător.  

Contextul politic sau diplomatic în care a supravieţuit Biserica Unită din România 
între 1968-1990 a fost analizat de câţiva cercetători prin lucrări de referinţă (2).  

Reacţia atipică a României în cadrul Tratatului de la Varşovia şi neimplicarea ei în 
invazia Cehoslovaciei din 1968 (3), precum şi aprecierea (la nivel declarativ public) a 
conducătorilor Primăverii de la Praga făcută de Nicolae Ceauşescu (4) au provocat un 
entuziasm în ochii multora care sperau într-o liberalizare a regimului comunist.  

Regimul liberal comunist ceho-slovac a permis reintrarea în legalitate a Bisericii 
Greco-Catolice din Cehoslovacia, interzisă în 1950, autorizată de guvern în 18.VI.1968 
(5), pe plan intern, românesc, speranţele erau deci îndreptăţite, cu atât mai mult cu cât în 
1.XII.1968 se serba Semicentenarul Unirii Transilvaniei, recuperat de istoriografia 
comunistă. Iuliu Hossu, personaj de prim-plan în 1918, a găsit de cuviinţă să-şi 
reintensifice demersul petiţionar, printr-un memoriu adresat factorului constituţional 
(29.X.1968), fără nici un răspuns. Corespondenţa lui din acea vreme este sub semnul 
speranţei şi a dorinţei de dreptate pentru Biserica lui (6). Demers pe care nu-l va vedea 
împlinit în viaţa pământească. Trecerea întru eternitate a cardinalului Hossu, ultimul 
episcop greco-catolic rezidenţial (diecezan) oficial, îi va obliga pe episcopii din gardă a 
II-a a rezistenţei greco-catolice la continuarea luptei.  

Deşi proiedria îi revenea de drept episcopului Ioan Ploscaru, titular de Trapezopo-
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lis, administrator apostolic clandestin al diecezei de Lugoj, ca cel mai vechi hirotonit în 
ordinul episcopal (30.XI.1948), acesta va refuza, funcţia întâi-stătătoare revenindu-i 
episcopului Ioan Dragomir, titular de Paleopolis, administrator apostolic clandestin al 
diecezei de Maramureş (7).  

Ioan Dragomir va continua calea petiţionară în sinergie şi în paralelism cu 
Alexandru Todea, în plus, faţă de ultimul, va avea o prodigioasă activitate consacratoare, 
prin numărul mare de hirotoniri sacerdotale (şi ulterior şi episcopale) asigurând 
perpetuitatea clerului greco-catolic (8). Urmăririle şi tracasările la care vor fi supuşi Ioan 
Dragomir şi Alexandru Todea, episcop titular de Cesaropolis, administrator apostolic 
clandestin al arhidiecezei, se vor reflecta şi în corespondenţa lor, mai ales în 
corespondenţa cu străinătatea.  

Pentru un occidental era greu de intuit la început dimensiunea represivă şi controlul 
poliţienesc exercitat de Securitate, în calitate de organism represiv. Demersul unui 
cercetător referitor la datele unor consacrări episcopale clandestine săvârşite în timpul 
regimului comunist, pentru care recipiendarii au plătit cu detenţii exterminante şi sentinţe 
de zeci de ani de încarcerare, până la munca silnică pe viaţă, stârnea un legitim sentiment 
de suspiciune adresanţilor. Tonul corespondenţei este eliptic, uneori telegrafic, şi doar în 
timp ajungându-se la exprimarea unor sentimente spontane.  

Pe de altă parte, existenţa unui corespondent occidental care se interesa cu 
regularitate de episcopii ostracizaţi oficial, le dădea acestora sentimentul unei ferestre spre 
libertate. Soarta lor nu era indiferentă în afara lagărului comunist, interlocutorul lor fiind 
în legătură cu alţi clerici apuseni (şi deci un contact util, la nevoie, cu Sf. Scaun). Poziţia 
socială a corespondentului apusean (funcţionar la Ministerul Federal al Economiei din 
Austria) îi asigura acestuia facilităţi în contactarea nu numai a unor factori ecleziastici 
importanţi, dar în caz de nevoie, şi a unor personalităţi politice sau a presei.  

Regimul comunist nu a putut bloca această corespondenţă, chiar dacă a şicanat-o.  
Felicitările cu ocazia feluritelor sărbători religioase sau aniversări erau un semn 

tangibil al penetrării, al străpungerii izolării la care protagoniştii erau expuşi oficial.  
Comunicarea personală s-a amplificat treptat, erudiţia protagoniştilor fiind un 

element stimulant al contactului epistolar. La fel şi elementul lingvistic, protagoniştii 
epistolari putând coresponda în 5 limbi.  

Un moment umoristic ne este sugerat de reacţiile eventuale ale cenzorilor epistolari 
obligaţi să citească misivele în limba latină scrise de Manfred Kierein, Ioan Dragomir sau 
Alexandru Todea. Autorii sunt convinşi că acest moment umoristic a fost trăit cu 
intensitate maximă de episcopii corespondenţi.  

Această corespondenţă s-a desfăşurat şi ocolind serviciul poştal. Nevoile unor 
medicamente greu accesibile pe piaţa internă românească, ajutoarele pecuniare sau 
stabilirea unor contacte cu alţi clerici sau organizaţii de într-ajutorare catolice au constituit 
un element dinamic fundamental al acestei corespondenţe.  

Din corespondenţă rezultă eleganţa caracterului lui Ioan Dragomir, concizia şi 
sobrietatea lui Justin Ştefan Paven, fermitatea, erudiţia dar şi pasiunea lui Alexandru 
Todea.  

Cel mai comunicativ, mai locvace, dar şi mai pragmatic se va dovedi însă Emil 
Riti. Dar totodată şi cel mai subiectiv şi mai inconstant în propriile opţiuni.  
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Corespondenţa cu Î.P.S. Dr. Ioan Dragomir s-a sfârşit prin decesul acestuia, cea cu 
Alexandru Todea (şi cu Ioan Ploscaru, de altfel) în 1988 în urma refuzului lui Manfred 
Kierein de a accepta doar versiunea lor asupra consacrării episcopale efectuate de Ioan 
Dragomir. Cu P.S. Octavian Cristian relaţia epistolară s-a sfârşit tot prin decesul acestuia 
(13.II.1989), cu Justin Ştefan Paven a continuat până în 1996, când acesta şi-a văzut 
realizat visul său cel mai important: recunoaşterea Congregaţiei Inimii Neprihănite (9).  

Relaţia cu Emil Riti, după ce acesta a beneficiat de ajutoare şi de găzduire oferită 
cu generozitate de unul din autori, s-a întrerupt brusc în 1993. Transformarea unei relaţii 
de amiciţie într-o relaţie pur pragmatică de către episcopul clujean, relaţie pragmatică în 
care ierarhul nu şi-a onorat propria ofertă de a scrie nişte memorii asupra activităţii sale 
din clandestinitate (lucrare niciodată realizată) a dus la încetarea unilaterală a corespon-
denţei din partea lui Emil Riti, acesta preferând investiţiile de pe... fosta stradă a Amur-
gului. Dr. Manfred Kierein deşi l-a contactat epistolar pe cardinalul Iuliu Hossu (docu-
ment I 13) nu a primit nici un răspuns. Prin intermediul unor colecţionari sau al unor 
mesageri proveniţi din România s-a reuşit salvarea unor epistole ale ierarhului unit 
adresate preoţilor sau confraţilor săi Dr. Ioan Dragomir sau Ioan Ploscaru. Cardinalul 
comunică date recente din activitatea lui (suprimarea domiciliului obligatoriu, opţiunea 
pentru adresa din Cluj a fostei episcopii, înştiinţează despre memoriul înaintat în 
29.X.1968), date însoţite de speranţa eroică a restaurării dreptului Bisericii sale.  

Un element comun al scrisorilor este semnătura. „episcop Iuliu de Cluj – Gherla”, 
ceea ce dovedeşte exercitarea jurisdicţiei diecezane până la moarte. Teoria ternarelor 
diecezane sau ideea vehiculată în istoriografia comună a Bisericii Române Unite (mai ales 
în lucrările Pr. S.A. Prunduş, Clemente Plăianu şi cele tributare lor) cum că din 1948 Iuliu 
Hossu ar fi renunţat la jurisdicţie, sau că ar fi fost deposedat de ea capătă astfel o 
zdrobitoare infirmare, chiar prin pana ierarhului unit. Epistolarul provenit de la episcopul 
Ioan Dragomir reflectă natura prudentă şi elegantă a emitentului. Un element important 
oferit cercetărilor este cel legat de titlul său: titular de Paleopolis. (document II 6). Titlul 
lui Dragomir a fost ignorat în istoriografia unită până în 2007.  

Prudenţa lui Ioan Dragomir era perfect explicabilă, datorită repetatelor tracasări din 
partea Securităţii, la care a fost supus (10); evoluţia epistolară trădează însă o apropiere 
sufletească între cei doi protagonişti. Emoţionante sunt secvenţele epistolare legate de 
procurarea unei fotografii a ierarhului unit, acesta neputându-şi permite frecvent 
realizarea unor fotografii proprii (document II2 şi II3). (11). Memoriul trimis autorităţilor 
de Dr. Ioan Dragomir este însoţit de trimiteri bibliografice care urmăresc sublinierea 
activităţilor patriotice, de redeşteptare naţională, realizate de Biserica Română Unită. 
Tipul acesta de memoriu va influenţa stilul petiţionar al episcopilor români uniţi, fiind 
preluat şi de Alexandru Todea, sau de corul episcopal greco-catolic după 1971. Din 
nefericire, ca atâtea alte memorii similare şi acesta a rămas fără răspuns, regimul comunist 
din România neavând niciodată intenţia de a reda libertatea Bisericii Unite. (12). 
Scrisoarea provenită de la episcopul Octavian Cristian (III 1) exprimă condensat 
elementele biografiei sale sacerdotale. Ierarhul unit suferea de artrită reumatoidă aşa 
explicându-se caligrafia sa greu descifrabilă.  

Cu eleganţă episcopul Octavian refuză să menţioneze tulburările survenite în 
Biserica Română Unită, imediat după decesul episcopului Dragomir. Problema accederii 
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lui Ioan Dragomir la cardinalat a circulat cu o anumită insistenţă (13); dacă acest fapt a 
avut loc, mai probabil el s-a întâmplat sub pontificatul Papei Ioan Paul al II-lea, în 
consistoriul din 1979. Dragomir decedând în 1985, locul său a rămas vacant, astfel încât 
Papa a putut numi in pectore pe altcineva (în cazul de faţă pe episcopul erou din China, 
Ignaţiu Kung Pi Mei (1901-2000), episcop de Sochow (1949) şi Shanghai, în detenţie 
între 1955-1987) (14). Prin scrisoarea din 18.IV.1981 episcopul Alexandru Todea cerea şi 
numirea unui cardinal român (15), în acest caz numirea lui Dragomir putea veni în 1983. 
Dar în 1983 nu s-a anunţat numirea unui cardinal în pectore. Pentru a stabili cu certitudine 
dacă Ioan Dragomir a fost sau nu cardinal, sunt necesare indicii suplimentare.  

Epistolarul provenit de la Alexandru Todea reflectă nu doar precauţia episcopului 
de la Reghin, ci şi erudiţia sa şi excelentul talent lingvistic al episcopului, care a fost un 
latinist de forţă.  

Dacă în 1973 la o primă luare de contact epistolară (IV 1) episcopul este mai mult 
decât prudent, ulterior corespondenţa va emana un aer mai degajat. Extrem de valoroase 
sunt informaţiile pe care ierarhul le dă despre propria familie (IV 3, IV 6) sau despre 
debutul sacerdoţiului (IV 3, IV 5). Rândurile lasă ă se întrevadă şi mulţumirea ierarhului 
când numele şi situaţia sa erau făcute cunoscute altor confraţi străini întru episcopat (IV 
11, IV 13). Apropierea sufletească dintre cei doi corespondenţi devine emoţionantă când 
îşi împărtăşesc date legate de propria familie sau de durerile pe care le suferă. Cu toate 
acestea viitorul mitropolit îşi păstrează prudenţa. La o intenţie ipotetică (nerealizată) a 
destinatarului de a veni în România, acesta este rugat să-l evite (IV 6), Todea ştiindu-se 
atent supravegheat de Securitate. Mai mult, printr-un prieten comun din detenţie Pr. 
Johannes Baltheiser (IV 7) destinatarului vienez i se atrage franc atenţia asupra naturii 
reale a regimului comunist din România. Deznodământul epistolar va veni brusc, în ciuda 
disponibilităţii corespondentului austriac. Finalul anului 1987 şi anul 1988 îl vor găsi pe 
ierarhul blăjean preocupat de impunerea propriei sale autorităţi (16), extrem de contestată 
în mediile catolice, fie ele din străinătate, fie din ţară. Ultimele două documente epistolare 
provenite de la ierarhul român unit (IV 19, IV 20) reflectă o persoană iritată de 
îndrăzneala prin care cineva i-ar putea contesta punctul de vedere. Tonul categoric din 
ultima scrisoare (IV 20) prin care relaţiile epistolare sunt condiţionate de asumarea de 
către destinatarul austriac al punctului de vedere al episcopului Ioan Ploscaru, şi de 
interzicerea (!) de către acesta de a-şi continua investigaţiile proprii, aceasta tocmai în 
urma unui ajutor caritativ medical primit, a avut desigur darul de a-l descumpăni pe 
corespondentul vienez. Acesta din urmă se bucura de un alt grad de libertate decât ierarhii 
români, fiind liber să acceadă la informaţiile vehiculate liber în Apus, şi să verifice 
anumite momente descrise de protagoniştii săi epistolari. Răspunsul lui Manfred Kierein 
(IV 21) este cel potrivit în asemenea situaţii, acesta fiind ferm, dar căutând cu orice preţ 
evitarea oricărei jigniri aduse ierarhului blăjean. Este semnificativ faptul că Alexandru 
Todea nu va semna nici o scrisoare în calitate de mitropolit. Cercetătorul austriac fusese 
interesat de validitatea consacrărilor episcopale ale lui Cristian Octavian, Justin Paven şi 
Emil Riti, şi nu de liceitatea lor.  

Reacţia episcopilor Ploscaru şi Todea îl va determina să studieze însă şi acest 
aspect.  

Epistolarul provenit de la episcopul Justin Ştefan Paven trădează eleganţa şi 
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sobrietatea emitentului. Acesta furnizează date legate de biografia sa sacerdotală (V 4), a 
eventualului său blazon episcopal (V 2), ulterior a biografiei generale (V 8). Deşi şicanat 
şi tracasat de Securitate ca şi de unii confraţi în intenţia sa de a-şi prelua succesiunea 
jurisdicţională lăsată de Octavian Cristian (17), în corespondenţa sa nu acuză pe nimeni. 
Mai mult această atitudine o va menţine şi după 1990, dovedind o eleganţă 
comportamentală neatinsă la alţi confraţi de-ai săi. Cu prilejul permanenţei sale italiene 
episcopul Justin Paven va avea aceeaşi rectilinearitate, preferând să scrie despre 
problemele studenţilor trimişi la studii (V 12), sau despre preocupările sale de studiu (V 
9), mărginindu-se să-l informeze pe prietenul austriac de demersurile sale în vederea 
recunoaşterii beneficiului său episcopal, fără blamarea altora.  

La Roma episcopul Justin Paven a reuşit să devină diplomat al S. Congregaţii 
pentru Canonizări, fiind primul român după Î.P.S. Traian Crişan (acesta a decedat în 
octombrie 1990, dar l-a cunoscut şi l-a susţinut pe episcopul Justin) care s-a bucurat de 
această onoare. Ultima scrisoare a episcopului Justin Paven exprimă cu eleganţă 
sentimentul de amărăciune faţă de neloialitatea demonstrată de Emil Riti (V 13), care nu 
numai că i-a ascuns principalele demersuri făcute în vederea recunoaşterii sale episcopale 
(deşi erau în aceeaşi situaţie, iar Justin Paven a fost animat întotdeauna de sentimente de 
solidaritate cu episcopul clujean) dar mai mult, a răspândit şi zvonuri denigratoare la 
adresa confratelui său clandestin (VI 25). Cel mai comunicativ corespondent dintre 
episcopii clandestini a fost însă Emil Riti. Epistolarul provenit de la acesta transbordă de 
jovialitatea comunicării. Preocuparea pentru asigurarea beneficiului său episcopal va 
străbate întreaga sa corespondenţă, în ciuda unor trăiri afective aparent contrare acestei 
dorinţe. Corespondenţa are o valoare istorică deosebită, reflectând pe măsura producerii 
evenimentelor punctul de vedere al unui ierarh „opoziţionist”, şi contribuind în mod 
decisiv la întregirea informaţiilor referitoare la istoria diecezei de Cluj – Gherla între 
1987-1993.  

Corespondenţa lui Emil Riti oferă date inedite despre anumiţi episcopi clandestini 
(Alfred Eröss, Victor Gyözö Maczalik, Ioan Chertes – VI 7, VI 14) sau cu caracter 
biografic sacerdotal (VI 1, VI 13, VI 23, VI 25). Aflăm adevăratul titlu episcopal al lui 
Ioan Chertes („Campania in Macedonia” – VI 14), cel de Cantano fiindu-i atribuit în 
martie 1990. Solicitarea intervenţiilor lui Riti pe lângă diferiţi episcopi occidentali sau 
funcţionari ai Curiei Romane (VI 8, VI 9, VI 11, VI 20, VI 25), demonstrează 
preocuparea lui pentru recunoaşterea propriului beneficiu episcopal, în ciuda clamării 
intenţiei contrare, intenţie exprimată de-a lungul întregii sale corespondenţe. Deşi 
raporturile conflictuale cu episcopii Todea, Ploscaru şi ulterior George Guţiu nu sunt 
stinse (VI, 5, VI 14, V 15, VI 18, VI 31), episcopul clujean face o tentativă elegantă de a-l 
apăra pe noul mitropolit al Bisericii Române Unite de acuza unei eventuale colaborări cu 
Securitatea (VI 15, VI 18). Acest fapt nu îl împiedică pe ierarhul Riti de a avea opinii 
extrem de subiective nu doar la adresa episcopilor Todea sau Ploscaru (VI 9, VI 31), dar 
şi la adresa episcopului Justin Paven, confrate de suferinţă (VI 25), deşi acesta din urmă a 
fost întotdeauna solidar cu Emil Riti. Speranţele lui Emil Riti într-o eventuală vizită a 
corespondentului său austriac în 1988, cu o recomandare din partea lui Marin Ceauşescu, 
reprezentant comercial al României la Viena la acea dată, fratele lui Nicolae Ceauşescu 
(VI 4) demonstrează dorinţa sa ascunsă de a-şi epata colegii dintre episcopat cu ajutorul 
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organelor de Stat (fapt impensabil la episcopii Ploscaru, Todea, Justin Paven, Octavian 
Cristian) pledând pentru o colaborare ocultă cu organele Statului (la fel călătoria sa în 
Occident din 1985). Invitarea lui Manfred Kierein de a veni însoţit cu o video-cameră în 
anul 1988 (anul nu doar al unor extreme penurii alimentare, dar şi a unei extreme stări de 
alarmă a aparatului represiv, după evenimentele de la Braşov – 1987, a intensificării 
acţiunilor de protest a Dnei Doina Cornea) a primit astfel un caracter provocator. De altfel 
această vizită nu a avut loc, austriacul fiind perfect informat asupra relaţiilor româneşti.  

Una din gafele majore făcute de episcopul Emil Riti se referă la cazul Franz 
Gansrigler. Profitând de vizita sa în Austria (în luna iulie 1991), după ce afirmase cu tărie 
intenţia de a nu avea contacte cu presa, cu personalităţile ecleziastice sau publice (VI 18, 
VI, 19), Emil Riti va face o vizită la domiciliul Dr. Franz Gansrigler, teolog şi în acel 
moment redactor al săptămânalului vienez catolic „Furche” („Brazda”), care se 
documenta asupra situaţiei şi tendinţelor doctrinare ale Bisericii Tăcerii din Europa 
Orientală. Conversaţia avută cu redactorul vienez, în limbile engleză şi germană, a fost 
înregistrată audio cu acordul lui Emil Riti (altfel acesta s-ar fi putut retrage sau evita 
discuţiile despre acest subiect), urmând ca datele oferite să-l stimuleze pe jurnalistul 
austriac în investigarea realităţilor catolice din România.  

Dr. Franz Gansrigler a editat o carte controversată, „Jeden war ein Papst. 
Geheimirchen in Osteuropa” („Fiecare era un papă. Biserici clandestine în Europa 
Orientală”), Salzburg, 1991, Otto Müller Vlg., scrise de pe poziţii moderniste. Capitolul 
dedicat realităţilor româneşti (p. 160-183) este de fapt sinteza conversaţiilor avute cu Emil 
Riti la Viena. Episcopul român a adus acuze grave nu doar lui Alexandru Todea şi Ioan 
Ploscaru, dar şi episcopilor romano-catolici Antal Jakab, Ioan Robu şi Petru Gherghel, pe 
care i-a prezentat în mod nejustificat ca pe nişte colaboraţionişti de ultimă speţă. 
Informaţia tendenţioasă fiind făcută publică cu operativitate (cartea a fost lansată în 1991), 
ea a ajuns la cunoştinţa nu doar a episcopilor din România, dar şi a ierarhilor apuseni care 
aveau un cuvânt greu de spus în soluţionarea cazului Riti. (VI 25, VI 29). Tot tendenţios 
era prezentată şi activitatea episcopului Justin Paven (VI 25). Efectul devastator al acestor 
afirmaţii l-a speriat pe Emil Riti, care nu doar a insistat ca această carte să fie secretizată 
în România (VI 24, VI 26a, VI 29), dar a făcut presiuni ca de ea să nu afle nici episcopul 
Paven (VI 25) şi a insistat ca Manfred Kierein să dea dezminţiri formale în scris (VI 26). 
Aceasta din urmă a publicat un articol (VI 26 a), limitându-se la linia generală a cărţii, la 
oportunitatea publicării unor informaţii sau la mici erori formale. Dr. Gansrigler fiind în 
posesia înregistrărilor audio, o dezminţire a unui interviu dat liber, înregistrat cu 
încuviinţarea protagonistului, ar fi fost oricum lipsită de fundament.  

Ulterior, la câţiva ani buni de la eveniment, Emil Riti se va referi elogios la 
lucrarea Dr. Gansrigler (VI 33) confirmând propria responsabilitate asupra afirmaţiilor 
preluate cu acurateţe de jurnalistul austriac.  

Prin episodul Gansrigler Emil Riti a contribuit la propria sa dezavuare. Solicitările 
unor ajutoare materiale sau ale unor intervenţii în favoarea unor persoane bolnave sau 
refugiate politic (VI 7, VI 8), demonstrând o caritate autentic sacerdotală vor fi substituite 
de solicitările unor ajutoare în beneficiul propriu (VI 25, VI 27, VI 32). Circumstanţele 
atenuante ale unui asemenea demers (boala episcopului, pensia mizeră) sunt estompate 
însă de cererea unor ajutoare în vederea elaborării unor memorii asupra persecuţiei 
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Bisericii Române Unite (VI 32), memorii niciodată redactate. Acuzele aduse P.S.  Ioan 
Ploscaru, care a scris asemenea memorii încă în clandestinitate („Lanţuri şi teroare”, 
Timişoara, 1993, ed. Signata) sau preoţilor dr. S.A. Prunduş şi Clemente Plăianu (lucrarea 
lor dedicată cardinalului Alexandru Todea apărând în 1992), cum că ar fi „fairy tales”/ 
„poveşti cu zâne, poveşti de adormit copiii” (VI 31) sunt categoric nefondate. Memoriile 
P.S.  Ioan Ploscaru dau dovadă de o mare acurateţe, iar lucrările preoţilor Prunduş şi 
Plăianu, în ciuda unor prezentări unilaterale ale evenimentelor istorice şi a introducerii 
noţiunii de „ternare diecezane”, totalmente nefondată canonic (18), conţin informaţii 
esenţiale despre istoria B.R.U. din clandestinitate, având meritul fundamental că ele 
există.  

Totalul dezinteres al lui Emil Riti în perpetuarea legăturii epistolare cu prietenul 
austriac, începând cu anul 1993, probabil şi în urma neacordării de ajutoare imediate 
(memoriile sale rămânând niciodată redactate) aruncă o legitimă îndoială asupra 
comportamentului său moral.  

Inactivitatea lui Emil Riti pe plan episcopal (spre deosebire de Octavian Cristian, 
Justin Paven, Ioan Ploscaru, Alexandru Todea), lipsa unei literaturi de sertar pe care 
episcopii Ploscaru, Paven sau Alexandru Todea au avut-o (ultimul prin memorii şi 
pastorale) precum şi refuzul unei pastoraţii sacerdotale independente de recunoaşterea 
beneficiului său episcopal (cum o desfăşura episcopul Justin Paven şi după 1990), când 
necesităţile Bisericii o solicitau cu insistenţă, induc următoarea concluzie: nu intră în 
discuţie faptul că Emil Riti a fost episcop, ci faptul dacă Emil Riti a înţeles ce înseamnă să 
fii episcop cu adevărat.  

Emil Riti ar fi avut mai multe modalităţi de a-şi fructifica talanţii în sânul Bisericii.  
a) în cazul în care dorinţa sa de a renunţa la beneficiul episcopal era sinceră, ar fi 

ajuns o declaraţie clară din partea lui de supunere la noua structură ierarhică a Bisericii, 
numită în martie 1990, eventual înaintea mitropolitului Alexandru Todea, şi solicitarea 
posibilităţii de activare pe plan sacerdotal, acolo unde interesele ecleziastice ar fi cerut-o.  

b) în cazul în care dorinţa sa de triumfare a adevărului (cu care îşi justifica 
insistenţa în recunoaşterea beneficiului episcopal) ar fi fost reală, episcopul Riti ar fi 
publicat, independent de opinia celorlalţi, propria versiune a faptelor trăite, sub formă 
memorialistică, însoţită de documente anexe. În acest caz poziţia sa ar fi fost una activă, 
combatantă, în favoarea adevărului.  

c) Un luptător din prima linie nu-şi cerşeşte drepturile, el le pretinde. Spre 
deosebire de emisarii Sf. Scaun, Emil Riti a executat 14 ani de detenţie grea pentru 
credinţa catolică. Conştient de caracterul său episcopal, ar fi acţionat nestingherit, pentru 
promovarea propriei sale linii de conduită ecleziastică, hirotonind alţi preoţi, sau dacă 
nemulţumirea sa faţă de noul curs al politicii ecleziastice era pregnantă, chiar şi episcopi. 
Ori episcopul Riti nu a adoptat nici una din acest linii de conduită. Fiind cunoscut în 
detenţie cu un comportament exemplar (19), iar după 1970 extrem de activ şi de ingenios 
în a favoriza contactele din rezistenţa greco-catolică sau dintre ierarhii catolici şi 
reprezentanţii Sf. Scaun ori ai organizaţiei „Charitas” (20), conduita sa după 1985 
stârneşte legitime semne de întrebare.  

Documentul emis de Direcţia I a DSS, cu nr. 001590/30.VIII.1989 conţine un 
fragment care, coroborat cu alte date arhivistice, ne-ar putea furniza explicaţia cuvenită:  
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„... Asupra «grupului extremist» constituit din cei doi episcopi nerecunoscuţi 
(Paven Justin şi Riti Emil), susţinuţi de Chindriş Alexandru din Satu Mare, Marian 
Gheorghe şi Miclăuş Vasile din Baia Mare, la care se adaugă anturajul călugăriţei 
Maria Cotoi, zisă şi Ionela din Bucureşti, organele de securitate au acţionat cu 
fermitate pentru destrămare şi neutralizare, scop în care a fost utilizată o gamă diversă 
de mijloace ale muncii...” (21).  

Din cei menţionaţi, Chindriş Alexandru, Miclăuş Vasile, grupul sorei Ionela erau 
cu toţii susţinătorii lui Paven Justin, acesta fiind cel urmărit şi tracasat de Securitate, cum 
de altfel documentul o şi recunoaşte în pasajul imediat următor fragmentului citat. Emil 
Riti, spre deosebire de toţi cei citaţi în document, inclusiv cei apropiaţi de linia impusă de 
securitate (S.A. Prunduş, C. Tămâian), nu apare calificat cu vreo apreciere sau un 
comentariu.  

Deschiderea arhivelor CNSAS a făcut accesibilă o cantitate mare de informaţii, 
permiţând şi identificarea circumstanţială a informatorilor. Unul din cei mai activi 
informatori pe linia cultului greco-catolic din Cluj-Napoca a fost „Nicolae Popescu”; 
acesta şi-a început activitatea după 1967, fiind îndrumat şi trasându-i-se sarcini de lucru 
din partea ofiţerilor de securitate: Ioan Medeşan, T. Muntean şi Liviu Lăpuşan.  

 
Informatorul „Nicolae Popescu”   Emil Riti  
1. preocupat de structurile de conducere ale     da (23) 
diecezei de Cluj – Gherla (22)  
2. serviciul în domeniul medical, în cadrul       da. Asistent radiolog, la 
Policlinicii nr. 1, Cluj-Napoca (24)            aceeaşi Policlinică (25)  
3. domiciliat la surorile călugăriţe            da. Îngrijit de ele până spre sfârşitul vieţii (27) 
Silaghi (26)         
4. posesor al unui automobil              da. Primit cadou de la Mons.  
Volkswagen 600 (28)             Nischbach (29)  
5. urma să plece în RFG în 1973,             da A făcut o călătorie în RFG, în 
pentru tratament medical (30)             1973, pe motive medicale (31).  
 
La aceasta se adaugă şi ameninţările pe care episcopul Emil Riti le făcea agitând 

spectrul Securităţii (32) sau faptul că era recomandat ca episcop chiar de maiorul Liviu 
Lăpuşan (33).  

Dacă încă nu posedăm proba formală (i.e. angajamentul scris manu-propria de 
colaborare cu Securitatea), probele circumstanţiale îl acuză în mod zdrobitor pe Emil Riti 
ca fiind informatorul Nicolae Popescu, mai mult, numele conspirativ „Nicolae Popescu” 
l-a „împrumutat” de la cumnatul său, Nicolae Popescu, inginer (34), care probabil 
niciodată n-a bănuit câte rapoarte informative s-au dat în numele său.  

Aceasta în timp ce episcopul Justin Paven era expulzat cu Miliţia din Baia Mare în 
20.XI.1989 şi arestat de ofiţerul Cionca (35), iar Alexandru Todea între anii 1985-1989 a 
refuzat cu obstinaţie să călătorească în străinătate, de teama de a nu i se permite 
reîntoarcerea în Ţară (36). Inconstanta comportamentală a lui Emil Riti, tăcerile sale şi 
inactivitatea sa publică au avut astfel o explicaţie extrem de simplă: şantajul din partea 
celor care l-au monitorizat.  

Epistolarul Riti-Kierein demonstrează şi anumite disfuncţionalităţi în cadrul Curiei 



 84

Romane.  
Astfel dacă validitatea unei consacrări episcopale (împlinirea corectă a formei, 

materiei, intenţiei, de către o persoană abilitată prin succesiune apostolică) este verificată 
şi declarată ca atare (în caz de dubiu) de către Congregaţia pentru Doctrina Credinţei (un 
caz notoriu fiind cel al hirotonirilor anglicane), liceitatea acestora (cauzată de respectarea 
sau eludarea normelor canonice) poate fi validată sau invalidată de alte dicasterii, în 
primul rând de Secretariatul de Stat. La vârful acestui dicasteriu, unde converg cele două 
secţiuni, ale afacerilor generale şi ale afacerilor externe, deciziile pot fi condiţionate de un 
anumit interes politic.  

Cu alte cuvinte ne aflăm înaintea binomului doctrină/cerinţe politice, binom extrem 
de solicitat după 1958 (finalul pontificatului Papei Pius al XII-lea).  

Faimosul Ostpolitik lansat de Secretariatul de Stat începând cu Ioan XXIII şi Paul 
VI, continuat sub pontificatul lui Ioan Paul II a presupus sacrificarea rezistenţei catolice 
anticomuniste şi favorizarea unei linii ecleziastice care accepta concordia cu regimurile 
comuniste. Papa Ioan Paul al II-lea a avut meritul de a dubla diplomaţia Ostpolitikului cu 
una paralelă, a se proprie, vizând înlăturarea totalitarismului comunist. Dar acest fapt nu 
s-a putut face brusc, ci progresiv, aparatul Secretariatului de Stat fiind o redută 
inexpugnabilă (37).  

Aşa se şi explică recunoaşterea consacrării lui Emil Riti la Roma în 1985 (şi a 
celorlalţi doi confraţi sfinţiţi de Ioan Dragomir) de figuri proeminente ca Achille 
Silvestrini, John Bukowsky, Guido del Mestri, recunoaşterea privată a aceloraşi hirotoniri 
de către diferiţii oficiali ai Sf. Scaun şi după 1990 (V 7, VI 8, VI 9, VI 13, VI 18, VI 20 a, 
VI 21). Diplomaţii Sf. Scaun recunoşteau indubitabil caracterul valid al consacrărilor 
episcopale, dar au tergiversat la maxim recunoaşterea liceităţii acestora, preferându-se 
implementarea unei ierarhii care şi-a demonstrat rodajul colaborării cu regimul comunist.  

Confuzia dintre validitate şi liceitate, cu impact major asupra credincioşilor sau 
cercetătorilor nefamiliarizaţi cu anumite subtilităţi teologice au dus la derutarea acestora, 
liceitatea fiind pârghia prin care diplomaţii Sf. Scaun au jonglat în Răsăritul Europei 
pentru a-şi implementa linia lor ecleziastică.  

Dacă în România atitudinea faţă de acest joc a fost de capitulare din partea celor 
rezistenţi, spre deosebita satisfacţie a liniei selectate şi tolerate anterior de către Stat, în 
alte ţări rezistenţii au continuat (şi continuă şi azi) respingerea acestei linii şi o activitate 
pastorală extrem de eficientă, independentă de pretenţiile Secretariatului de Stat, acesta 
fiind „pus la respect” de atitudinea demnă a episcopilor rezistenţi (Cehia, Slovacia, 
Ucraina, China) (38).  

Se explică astfel şi informarea tendenţioasă făcută prin intermediul Secretariatului 
de Stat a Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei (V 12, VI 18, VI 20 a, VI 21), cardinalul 
Josef Ratzinger (pe atunci Prefect al acelei Congregaţii) fiind tributar selecţiei informative 
făcute de subordonaţii lui Agostino Casaroli sau Angelo Sodano.  

Odată cu pensionarea sau cu dispariţia de pe scenă a protagoniştilor Ostpolitikului 
(Agostino Casaroli, Angelo Sodano, Achille Silvestrini), actualul Pontif, Papa Benedict al 
XVI-lea a putut inaugura un alt curs diplomatic al Secretariatului de Stat.  

Corespondenţa cu episcopii români a fost dublată şi de o corespondenţă cu 
Ambasada Austriei la Bucureşti, prin care Dl. Manfred Kierein solicita verificarea prin 
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intermediul Ambasadei a sosirii şi livrării la destinatari a ajutoarelor umanitare sau a 
siguranţei acestora (exemplu schimbul epistolar cu Dr. Andreas Berlakowitsch, 
ambasador al Austriei la Bucureşti, în perioada 18.02.1989-24.05.1989).  

Imaginea generală rezultată din parcurgerea corespondenţei cu episcopii 
greco-catolici români impune drept concluzie generală fidelitatea acestor episcopi nu doar 
faţă de doctrina catolică, ci şi faţă de sugestiile diplomatice ale Sf. Scaun, chiar cu riscul 
perturbării activităţilor pastorale, misiune şi aşa viciată de sistemul comunist sau de 
mentalităţile post-comuniste.  

 

Observaţii asupra documentelor  
 

I 1. Scrisoare a lui Iuliu Hossu (M. Căldăruşani, 12.VI.1970) către Pr.Dr. Coriolan Sabău. 
Scrisoarea aminteşte de pelerinajele făcute la M-tirea Lupşa din Apuseni, înainte de 1948, de 
primirea pe cale epistolară a datelor despre preoţii supravieţuitori, precum şi speranţa eroică a 
ierarhului într-o dreptate constituţională. Pr. dr. Coriolan Sabău a studiat la Roma, iar înainte de 
1948 a fost directorul Orfelinatului Greco-Catolic din Turda. Arestat în 1949, a făcut detenţie 
pentru credinţă. Apoi s-a retras în satul natal, Lupşa, unde a decedat la sfârşitul anilor 70 (39). 
Mănăstirea Lupşa are o biserică datată 1429; în 1760 egumenul Procopie trecea la ortodocşi, 
mănăstirea redevenind greco-catolică în 1762. În 1774 era pomenit vieţuitor monahul Silvestru. 
Din 1786 biserica a fost păstorită de preoţi de mir. Ulterior de administratori parohiali din Turda. 
Din 1931 episcopul Iuliu Hossu a iniţiat pelerinaje anuale în data de 8.IX, până în 1948. Cf. 
„Şematismul Eparhiei greco-catolice române de Cluj-Gherla pe anul mântuirii 1947”, Cluj, 1947, 
Tip. Diecezana, p. 121-124. 

I 2. Scrisoarea lui Iuliu Hossu către Dr. Ioan Dragomir (M. Căldăruşani, 22.XII.1968). Iuliu Hossu 
îl înştiinţează pe corespondent de înaintarea memoriului său din 29.X.1968 către N. Ceauşescu. 
Aminteşte cu nostalgie de Adunarea de la Alba-Iulia, dar şi de sinistra dată de 1.XII.1948.  

I 3. Scrisoare a lui Iuliu Hossu către Pr. Gabriel Ivaşcu, din Trenton, New Jersey, SUA, din 
25.IV.1969, de la M. Căldăruşani. Documentul a fost publicat în Ivaşcu, Gabriel – „Episcopul 
Iuliu Hossu”, în „Buna-Vestire”, Roma, 1970, 9, nr. 4 p. 72-73. Despre activitatea pr. Gabriel 
Ivaşcu (†1983), a se vedea: Marinescu, Aurel Sergiu – „O contribuţie la istoria exilului 
românesc. VIII”, Bucureşti, 2008, ed Vremea, p. 48,79. Scrisoarea este plină de nostalgie pentru 
vremurile apostolatului de odinioară, episcopul dând date despre eliberarea din domiciliul 
obligatoriu şi despre demersul său petiţionar.  

I 4. Scrisoare a lui Iuliu Hossu către Pr. Liviu Trufaşiu, de la M. Căldăruşani, din 6.IV.1967. 
Despre activitatea Pr. Liviu Trufaşiu (1902-1991) fost protopop de Zalău, trecut la ortodocşi şi 
revenit după pensionare în B.R.U, în detenţie sub regimul horthyst dar şi sub cel comunist a se 
vedea Bota, Ioan, Ioniţoiu, C – „Martiri şi mărturisitori...”, vol. cit., p. 163.164. „Reîntregirea 
Bisericii Româneşti din Ardeal, 3”, Bucureşti, 1949, ed. Ministerului Cultelor, p. 80.  

I. 5. Scrisoare a aceluiaşi către acelaşi destinatar, din 26.II.1968.  
I 6. Scrisoare a aceluiaşi către Pr. Trufaşiu, din 17.III.1970. Surprinde tonul cald către un preot 

„defectat” şi întors la credinţa greco-catolică.  
I 7. Scrisoare către episcopul Ioan Dragomir, M. Căldăruşani, din 10.II.1968, prin care îi răspunde 

felicitării aceluia cu ocazia aniversării a 50 de ani de episcopat.  
I 8. Scrisoarea lui Iuliu Hossu către episcopul Dragomir, din 5.V. 1968, prin care-l înştiinţează de 

ridicarea domiciliului obligatoriu şi de noi demersuri petiţionare. Este emoţionată speranţa eroică 
a cardinalului Hossu în restaurarea drepturilor Bisericii sale.  

I 9. Scrisoare a lui Hossu către Ioan Dragomir din 6.II.1969. Hossu îi sumarizează lui Dragomir 
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conţinutul memoriului depus în toamna lui 1968, sperând în reabilitarea Bisericii.  
I 10. Scrisoare din 20.V.1969 către Ioan Dragomir, pe care Iuliu Hossu aştepta să-l revadă cu 

plăcere.  
I 11. Scrisoare din 24.II.1970 către Ioan Dragomir prin care Iuliu Hossu îi comunică despre 

felicitarea pontificală trimisă la împlinirea vârstei de 85 de ani.  
I 12. Scrisoare a lui Iuliu Hossu către Ioan Dragomir, din 9.IV.1970, din M. Căldăruşani. 

Răspunzând unei felicitări pentru cei 60 de ani de preoţie, cardinalul Îşi face un scurt bilanţ al 
vieţii sale. Peste 7 săptămâni va trece în Eternitate.  

I 13. Scrisoare a lui Iuliu Hossu către episcopul Ioan Ploscaru, datată 3.X.1969. Scrisoarea îl 
pomeneşte pe unul din autorii acestui studiu, Iuliu Hossu fiind dispus să-i trimită lui Manfred 
Kierein datele consacrărilor episcopale solicitate. Demersul nu va fi împlinit, în urma unei 
scrisori a episcopului Ioan Ploscaru, care a considerat trimiterea unor asemenea date extrem de 
imprudentă. Într-o nouă scrisoare, din 20.II.1970 către Ioan Ploscariu, cardinalul Hossu va fi de 
acord asupra neoportunităţii unui asemenea demers, ferindu-se de orice provocare. Cf. 
Corespondenţă Ioan Ploscaru – Iuliu Hossu pe site-ul http://www. popian.it, scrisoarea a IX-a. 
Site-ul prezintă 10 scrisori destinate lui Ioan Ploscaru, în intervalul 17.IV.1968-16.IV.1970.  

I 14. Iuliu Hossu către Pr. Nicolae Pura (1913-1981), din 21.IV.1970. Pr. can. Nicolae Pura (40) a 
fost privit ca un om de încredere de către ierarhul exilat. Can. Dr. George Vidican (1886-1971) a 
fost vicarul general al diecezei de Cluj – Gherla până în 1969, când a fost înlocuit la cerere cu 
can. Dr. Cosma Avram (41). Încă o dezminţire categorică a poveştii ternarelor.  

II 1. Episcop Dr. Ioan Dragomir – Memoriu către Nicolae Ceauşescu, din 20.IV.1970. Memoriul 
este dactilografiat, având 17 pagini + 4 pag. anexe. Pe pag. 4 verso a anexei, scris de mână de 
Ioan Dragomir: Şt. Manciulea, Frasinului 4, Blaj. Este deci un exemplar care a fost trimis spre 
consultare ilustrului preot prof. Ştefan Manciulea. Memoriul este menţionat şi în studiul Pr.Dr. 
Mitrofan Ioan – „Gânduri împărtăşite ale episcopului Ioan Dragomir în corespondenţa trimisă 
preotului profesor Ştefan Manciulea din Blaj”, în „Flori de crin”, Şimleul Silvaniei, 2005, 5, nr. 
3 (16), p. 16-24, p. 21 Este un model petiţionar care se va impune ulterior în activitatea 
revendicativă a ierarhilor greco-catolici.  

II 2. Scrisoare din Ariniş (MM) a episcopului Ioan Dragomir către Manfred Kierein, 11.II.1969. 
Este o primă luare de contact între cei doi protagonişti. Pe moment episcopul nu avea fotografii 
proprii la dispoziţie. Istoricul obţinerii unor fotografii din partea episcopului Dragomir a fost 
descris de Pr. Mesaroş, Simion – „Episcop Dr. Ioan Dragomir, In memoriam”, Baia Mare, 2005, 
ed. Scriptorium, p. 23-28.  

II 3. Scrisoare de la Ioan Dragomir către Manfred Kierein, din Ariniş (MM) 28.X.1972. Episcopul 
a reuşit să-i trimeată corespondentului său o fotografie. Fotografiile primite de Manfred Kierein 
sunt prezentate pe site-ul realizat de Martin Wolters http:www.apostolische-nachfolge.de, în 
secţiunea Geheime.  

II 4. Scrisoarea lui Ioan Dragomir către Manfred Kierein, din 10.IV.1974, din Ariniş, prin care îi 
mulţumeşte pentru urările cu ocazia a 25 de ani de episcopat al tăcerii.  

II 5. Scrisoare a lui Ioan Dragomir către Manfred Kierein, din Ariniş, 29.IV.1974. Este o 
confirmare a scrisorii precedente.  

II 6. Scrisoare a lui Ioan Dragomir către Manfred Kierein, din Ariniş, 10.XII.1974, în care acesta îi 
aminteşte de lipsa unei fotografii recente. Episcopul îi precizează titlul său: de Paleopolis.  

II 7. C.P. ilustrată expediată de Ioan Dragomir din Ariniş, din 5.I.1976. Este un răspuns la 
felicitarea pentru Anul Nou, trimisă de Manfred Kierein. Dragomir îşi precizează data de naştere: 
11.X.1905.  

II 8. Ioan Dragomir îi scrie lui Manfred Kierein în 5.XI.1977, pentru a-i mulţumi pentru urările pe 
care acesta i le-a făcut cu ocazia împlinirii vârstei de 72 ani.  

II 9. Ioan Dragomir îi scrie lui Manfred Kierein din Baia Mare, 10.III.1979, ca răspuns la o 
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felicitare în cinstea a 30 de ani de episcopat.  
II 10. Ioan Dragomir îi scrie lui Manfred Kierein din Baia Mare, 12.X.1982, trimiţându-i o 

fotografie recentă. Prudenţa l-a determinat pe Ioan Dragomir să nu facă prin scris cunoscute 
datele altor consacrări episcopale.  

II 11. Ioan Dragomir răspunde lui Manfred Kierein cu o frumoasă felicitare de Crăciun, din 1982, 
trimisă din Baia Mare.  

II 12. Ultima scrisoare, dictată de Ioan Dragomir pentru Manfred Kierein, trimisă în luna ianuarie, 
din Bucureşti. Episcopul se exprimă elegant de cei doi confraţi ai săi întru episcopat, Alexandru 
Todea şi Ioan Ploscaru, deşi aceştia din urmă erau deja incomodaţi de poziţia constantă, 
inflexibilă, a episcopului Dragomir (42).  

II 13. Mesaj din partea familiei (nepoata Lia Dragomir) către Manfred Kierein, expediat din 
Bucureşti, 19.VII.1985, Se aduce la cunoştinţă decesul episcopului Ioan Dragomir şi câteva 
detalii de la înmormântarea acestuia, la Ariniş. Data cunoscută a funeraliilor este cea de 30.IV. 
Familia precizează data de 1.V. Despre tristul eveniment au lăsat menţiuni: Bârlea, Octavian 
„Moartea Episcopului Român Unit din Maramureş Ioan Dragomir”, în Perspective, München, 
1985, 7, nr. 30, p. 14-18. „Cuvântul la înmormântarea Episcopului Ioan Dragomir” (Alexandru 
Todea) în Perspective, München, 1986, 9, nr. 33, p. 6-10. Emil Riti, cel care împreună cu Simion 
Mesaroş i-au dus trupul de la Bucureşti la Ariniş, în Gansrigler, F. „Jeder war ein Papst...”, p. 
177. Mesaroş, Simion – „Reflecţii şi dezvăluiri”, Cluj-Napoca, 2004, ed. Risoprint, p. 95-97.  

II 14. Dna Lia Dragomir îi scrie lui Manfred Kierein din Bucureşti, 6.I.1986 trimiţându-i ultima 
fotografie portret a episcopului.  

III 1. Scrisoare de la episcopul Octavian Cristian către Manfred Kierein, din Bucureşti, septembrie 
1986. Este un document important, cu referire la data şi locul consacrării sale episcopale. O 
problemă ridicată de acest document este cea a cardinalatului lui Ioan Dragomir. Numirea unui 
cardinal român a fost cerută de scrisoarea lui Alexandru Todea, din 18.IV.1981. Papa Ioan Paul 
al II-lea a ţinut consistorii în 1979 (30.VI.), când a anunţat crearea unui cardinal în pectore, în 
1983 (2.II), în 1985 (25.V, când Dragomir era deja decedat), în 1988 (28.VI.) şi în 1991 (28.VI.) 
– pentru perioada în care suntem interesaţi, în conclavul din 1991 fiind anunţat numele 
cardinalului în pectore creat în 1979: Ignaţiu Kung Pi Mei. Crearea unui cardinal în pectore este 
la libera alegere a Suveranului Pontif; acesta decide când îi face numele public. Dacă respectivul 
papă decedează înainte de publicarea numelui, acesta se pierde. Dacă cel numit în pectore 
decedează înaintea publicării numelui său, este dreptul papei să-l anunţe post-mortem (cazul Iuliu 
Hossu) sau nu, numind pe altcineva în loc. Ignatius Kung Pin Mei a fost eliberat din închisorile 
chinezeşti în 1987, fiind lăsat să plece în Statele Unite, Numele său putea fi publicat în 
consistoriul din 1988; cu toate acestea el a fost făcut public doar în 1991. Să fi fost numit Ioan 
Dragomir cardinal în 1979, dar survenind decesul său în 25.IV.1985 papa a considerat oportun, 
ca în locul său să fie numit un alt erou al credinţei? La această întrebare nu putem deocamdată da 
răspuns. Numirea de către Paul VI-lea era mult mai puţin probabilă (v. Supra). Cert este că Ioan 
Dragomir s-a întâlnit cu Mons. Luigi Poggi la Satu Mare, în 27.IX.1984, fapt care i-a îngrijorat 
pe episcopul Ioan Ploscaru şi pe Pr. Silvestru Prunduş (43). Scrisoarea prezentă precum şi dorinţa 
lui Manfred Kierein de a aprofunda problema cardinalului lui Ioan Dragomir a fost analizată 
într-un document Cum s-a ajuns la schisma actuală?, din 14.VI.1987 (44) al P.S. Ioan Ploscaru. 
Caligrafia greu descifrabilă a episcopului Octavian Cristian este datorată bolii reumatoide de care 
acesta suferea.  

IV 1. Scrisoarea de la Alexandru Todea din Reghin, 8.V.1973 către Manfred Kierein, prin care 
acesta îi dă de înţeles că nu-l poate ajuta cu anumite date istorice (datorită supravegherii sale). 
Este un prim contact epistolar între cei doi.  

IV 2. Scrisoare a lui Alexandru Todea, din Reghin, 13.XII.1975, către Manfred Kierein, un frumos 
exemplu al erudiţiei episcopului român (sunt citaţi Dante, Goethe). De această dată ierarhul 
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român era convins de caracterul pur documentar, ştiinţific, al corespondentului austriac, fiind 
dispus să-i trimeată nişte fotografii.  

VI 3. Alexandru Todea către Manfred Kierein, din Reghin, 23.I.1976. Episcopul dă câteva date 
biografice preţioase. Fumasoni Biondi, Pietro card. (1872-1960), din 1916 episcop tit. de 
Dioclea, candinal din 1933, prefect al Congregaţiei pentru propagarea credinţei între 1933-1960. 
Alexandru Evreinov (1877 Skt. Petersburg-1959, Roma), preot din 1913, din 6.XII.1936 episcop 
tit. de Pionia, din 1947 arhiepiscop tit. de Parium.  

IV 4. Alexandru Todea, printr-o c.p. ilustrată trimisă din Reghin, 13.II.1976, confirmă primirea a 
trei scrisori din partea lui Manfred Kierein.  

IV 5. Alexandru Todea, prin scrisoarea din 17.II.1976 din Reghin corectează unele date legate de 
biografia sa sacerdotală (IV 3). Marchetti Selvaggiani, Francesco card. (1871-1951), din 1918 
episcop titular de Seleucia, din 1930 cardinal, a fost ceremonier papal, prefect al Basilicii Sf. 
Giovanni in Laterano, secretar al Sf. Oficiu, prefect al Congregaţiei pentru ceremonii.  

IV 6. Scrisoare cu importante date biografice scrisă de Alexandru Todea din Reghin, 28.III.1976. 
Alexandru Todea a fost un poliglot desăvârşit, exersarea diferitelor limbi fiindu-i una din 
exerciţiile sale intelectuale predilecte. Ştiindu-se supravegheat de Securitate, este nevoit să refuze 
o eventuală vizită a lui Manfred Kierein (care de altfel nu a mai avut loc, acesta refuzând să 
viziteze România în timpul regimului comunist).  

IV 7. Scrisoare din partea Pr. Johannes Baitheiser, din Ruhpolding RFG, fără dată (1976), prin care 
Manfred Kierein este atenţionat asupra realităţilor comuniste. Sunt oferite şi importante date 
biografice. Persoana de legătură dintre Alexandru Todea şi Pr. Baltheiser a fost Emil Riti (45).  

IV 8. O erudită felicitare trimisă de Alexandru Todea din Reghin, 3.V.1976, ca răspuns la una 
pascală trimisă de Manfred Kierein.  

IV 9. Scrisoare de condoleanţe din partea lui Alexandru Todea (Reghin, 7.IV.1978) către Manfred 
Kierein, la decesul mamei acestuia. Scrisoarea indică o apropiere sufletească între cei doi 
corespondenţi, cel austriac neezitând să-i ceară sfaturi duhovniceşti episcopului român.  

IV 10. Felicitare din partea lui Alexandru Todea către Manfred Kierein, Reghin, 29.VI.1976.  
IV 11. Scrisoare de la Alexandru Todea (Reghin, 1.XII. 1976) prin care acesta mulţumeşte pentru 

felicitările trimise cu ocazia aniversării consacrării episcopale. Manfred Kierein făcea cunoscută 
situaţia episcopilor români altor episcopi din lumea liberă, astfel că situaţia lor să nu fie uitată. 
Adrian Mkoba (1926, Mgeta, Tanzania – 1995 Morogoro, Tanz.), preot din 1953, între 
1967-1992 episcop de Morogoro, iar între 1968-1973 şi administrator apostolic al Zanzibarului şi 
Pembei.  

IV 12. Felicitare din partea lui Alexandru Todea, din 22.XII.1978, către Manfred Kierein (IV 9), 
fiindu-i alături după pierderea mamei acestuia.  

IV 13. O frumoasă scrisoare din partea lui Alexandru Todea (Reghin, 17.XII. 1980) către Manfred 
Kierein. Todea se dovedeşte un latinist de forţă, reuşind traducerea unor cântări mineale.  
Este vorba de Troparul Casianei (Vecernia din 25.XII): „August ajungând sigur stăpânitor pe 
pământ, a încetat mulţimea stăpânirii oamenilor...” şi de Sedealna g1.5. (utrenie din 25.XII). „Să 
se bucure cerul, să se veselească pământul. Că s-a născut pe pământ Mielul lui Dumnezeu...” Cf. 
Minei pe luna Decembrie – Bucureşti, 2005, IBMBOR, p. 427 (a Casianei) şi p. 439 (sedealna).  
Manfred Kierein a stabilit o legătură între P.S.  Alexandru Todea şi nunţiul apostolic din Austria, 
Mons. Mario Cagna, legătură extrem de importantă pentru Alexandru Todea şi contactele lui cu 
lumea liberă. Mario Cagna (1911-1986), preot din 1934, din 1962 episcop tit. de Heracleea, 
nunţiu apostolic sau pro-nunţiu în Japonia (1962-1966), Iugoslavia (1966-1976), Austria 
(1976-1984).  

IV 14. Felicitare din partea lui Alexandru Todea (30.XII.1980, Reghin) pentru Manfred Kierein, cu 
ocazia aniversării acestuia de 40 de ani. Se demonstrează relaţiile cordiale stabilite între cei doi.  

IV 15. Mesaj din partea lui Alexandru Todea, din 15.XII.1981, Reghin, prin care confirmă primirea 
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unei scrisori de felicitare cu ocazia aniversării episcopatului său. Felicitare pentru Crăciun.  
IV 16. Confirmare – felicitare din partea lui Alexandru Todea, din Reghin 23.III.1983, către 

Manfred Kierein.  
IV 17. Felicitare trimisă de Alexandru Todea din Reghin, 16.XII.1983, către Manfred Kierein  
IV 18. Scrisoare a lui Alexandru Todea din Reghin, 28.IV.1986, către Manfred Kierein. Sunt 

sugerate problemele comune ale episcopului din Reghin cu colegul său lugojean, probleme 
cauzate de consacrările lui Ioan Dragomir. P.S.  Ioan Chertes (1911-1992) consacrate episcop de 
către Valeriu Traian Frenţiu la Căldăruşani, în noaptea dintre 24/25.XII.1949, cu titlul de 
Campania in Macedonia; în martie 1990 a fost numit arhiepiscop titular de Cantano în Creta.  
Bogdanffy, Szillard Constantin (1911-3.X.1953, Aiud) a fost sfinţit episcop în 2.II.1949 de 
regentul apostolic Gerald P. O’Hara, ca şi episcop coadjutor al episcopului János Scheffler (46).  

IV 19. Scrisoare a lui Alexandru Todea din 15.VII.1987, Reghin, către Manfred Kierein. Acesta a 
aflat de cazul celor 3 episcopi sfinţiţi de Ioan Dragomir şi a cerut date asupra consacrării 
acestora. Alexandru Todea este categoric împotriva recunoaşterii celor 3 episcopi, acuzând-o pe 
vizionara din spatele lor (M. Maria Ionela Cotoi), fapt care putea fi imputat cel mult lui Octavian 
Cristian şi lui Justin Paven, nici într-un caz lui Emil Riti. Todea doreşte ca eventualii emisari din 
partea celor trei episcopi care ajung în Occident să fie dezavuaţi. Desigur nu este amintită deloc 
scrisoarea din 18.IV.1981, semnată de Alexandru Todea, trimisă Papei, prin care sunt propuşi ca 
episcopi George Guţiu, Vasile Hossu, Octavian Cristian, Emil Riti şi Justin Paven, Dumitru 
Sălăgean ca ordinariu lugojean, nefiind amintită nici propria telegramă din 8.XI.1985: „Implor 
pe Sanctitatea Voastră ca începând de acum să nu mai recunoască nici o altă 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 mizerabil şi nu-l mai 
putem accepta” (47). Anton Durcovici (1888-11.XII.1951, Sighet) episcop ordinariu de Iaşi din 
30.X.1947, între 17.I.1949-26. V.1949 administrator apostolic al arhidiecezei de Bucureşti.  

IV 20. Scrisoare a lui Alexandru Todea din Reghin, 13.II.1988 către Manfred Kierein. Pe lângă 
mulţumiri aduse pentru o proteză medicală trimisă de Kierein, scrisoare trece la un ton dur, 
Kierein fiind somat să se împace cu Ploscaru (cu care, de altfel, nu se certase; doar îi solicitase în 
scris precizări şi clarificări în legătură cu cei trei episcopi), prietenul austriac fiind ameninţat cu 
întreruperea raportului epistolar şi afirmându-i-se că el nu este informat asupra realităţilor din 
România. Speculând pe baza unei confuzii (clarificată ulterior) dintre preoţii Aurel Leluţiu 
(1914-1980) şi Ioan Liviu Leluţiu (48), episcopul Todea îi constă lui Kierein orice competenţă în 
problema episcopilor. Afirmaţiile cum că Aurel Leluţiu ar fi avut o piedică din partea Sf. Scaun 
pentru a fi hirotonit ca episcop nu corespunde realităţii, el fiind chiar cerut ca episcop de 
Alexandru Todea, în 1976, mesager fiind Emil Riti (49).  
Opinia lui Manfred Kierein prin care Papa Ioan Paul al II-lea era reticent faţă de greco-catolici, 
cel puţin într-o anumită perioadă a fost confirmată de omul politic democrat-creştin italian Giulio 
Andreotti, care descrie extrema reticenţă a papei Ioan Paul II faţă de pretenţiile cardinalului erou 
Iosif Slipyi şi a Bisericii Greco-Catolice Ucrainene (50).  

IV 21. Scrisoare a lui Manfred Kierein, din Viena, 22.III.1988 către Alexandru Todea. Dr. Kierein 
caută folosirea unui ton conciliant şi observând confuzia făcută de Alexandru Todea dintre 
validitatea şi observând confuzia făcută de Alexandru Todea dintre validitate şi liceitate, pledează 
pentru validitatea consacrărilor, cea a lui Emil Riti fiind expres recunoscută de Papă. Poziţia 
Romei faţă de cei trei episcopi (solicitaţi de Todea în 1981, respinşi de el în 1985) s-a schimbat şi 
în urma regularizării situaţiei ordinarilor diecezani romano-catolici din România, regularizare 
avută loc cu succes în anii 1983-1984 (51). Roma era interesată de bunul mers al diecezelor 
latine, cele bizantine unite, nerecunoscute de Stat, fiind un obstacol în calea Ostpoliticului, a 
ecumenismului cu Bisericile Ortodoxe. Astfel în ochii Romei, începând cu 1983-1984 Biserica 
Greco-Catolică Română începea să devină o problemă stânjenitoare. Evoluţia situaţiei Bisericii 
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Catolice din România îl va determina pe dr. Franz Gansrigler să considere că Alexandru Todea a 
primit bereta de cardinal în 1991 pentru strădaniile sale de a latiniza Biserica Română Unită (52).  
Este de fapt o scrisoare de despărţire de Alexandru Todea.  

V 1. Felicitare de la episcopul Justin Paven, trimisă de la Bucureşti, de Crăciunul anului 1988, lui 
Manfred Kierein. Este o primă luare de contact dintre cei doi.  

V 2. Justin Paven trimite o fotografie a unui ipotetic blazon episcopal (toţi episcopii catolici având 
dreptul la un blazon) referitor la un miracol euharistic întâmplat la Bucureşti, în 29.XII.1964. 
Blazonul este centrat pe prezenţa euharistică.  

V 3. Mesaj din partea lui Justin Paven, din 3.IV.1989, prin care cu sobrietate se scuză de întârzierea 
corespondenţei. Întârzierea a fost cauzată de decesul episcopului Octavian Cristian, survenit la 
Baia Mare, în 13.II.1989. Justin Paven fiind numit coadjutor al acestuia, a dorit să-şi ocupe 
jurisdicţia, eveniment care a decurs dramatic. (53).  

V 4. Scrisoare de la Justin Paven, prin care acesta menţionează, explicit decesul lui Octavian 
Cristian şi preluarea jurisdicţiei episcopiei de Maramureş. Sunt oferite datele hirotonirii 
sacerdotale şi episcopale. Mesaj trimis din 4.IX.1989.  

V 5. Mesaj de la Justin Paven, aflat la Roma, aprilie 1991.  
V 6. Fotografii trimise de Justin Paven lui Manfred Kierein, vizând înmormântarea lui Ioan 

Dragomir la Ariniş (30.IV.1985) şi una prezentându-l pe episcopul bucureştean primit de Papa 
Ioan Paul al II-lea în 4.IV.1990. Misterioase frază: Comunicat... noi ne retragem! Capitlul se 
referă desigur la capitlul băimărean, canonicii Gheorghe Marian şi Alexandru Chindriş refuzând 
să participe în formula noului capitlu impus de Alexandru Todea (54) 

V 7. Mesaj din partea lui Justin Paven, din 10.IV.1990, din Roma, lui Manfred Kierein. Mesajul a 
fost scris după vizita la Papă. Din nefericire, asigurările că situaţia lor se va rezolva (Paven, Riti) 
prin recunoaşterea lor a fost doar o măsură tactică de a-i temporiza, pentru a împiedica o 
eventuală agitaţie.  

V 8. Curriculum vitae al lui Justin Paven. A mai fost publicat în Birtz, M. – „Episcopul Emil 
Riti...”, p. 189. O traducere a documentului se află la Marcu, Vasile – „Biserica Română Unită cu 
Roma...”, vol.cit., p. 166-169.  

V 9. C.P. ilustrată trimisă de Justin Paven din Nettuno, 19.IV.1991, lui Manfred Kierein. Episcopul 
Justin Paven, dorind să-şi perfecţioneze cunoştinţele teologice, a urmat cursuri la Roma, 
absolvind şi cursul pentru diplomaţii Congregaţiei pentru Canonizări. Este al doilea român cu 
această onoare, după P.S.  Traian Crişan (1918-1990) arhiepiscop tit. de Drivasto, secretar al 
acestei Congregaţii între 1981-1990. El a fost cel care a recomandat înscrierea lui Paven la acest 
dicasteriu.  

V 10. Mesaj al lui Justin Paven, de Crăciun 1991, din Nettuno, către Manfred Kierein. Mons. Jozef 
Zlatnansky (1927, Topolcianky, Slovacia), preot din 1951, episcop tit. de Mons Faliscus din 
1997, secretar al Curiei Romane, era în acel timp secretar al cardinalului Josef Ratzinger, 
prefectul Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei.  

V 11. Mesaj pascal de la Justin Paven, Nettuno, 1992, către Manfred Kierein, după ce i s-au făcut 
alte promisiuni (niciodată onorate) vizând recunoaşterea beneficiului său episcopal.  

V 12. Scrisoare din 16.VI.1991, din Nettuno, a lui Justin Paven către Manfred Kierein, în care 
comunică cu sobrietate impresia avută după audienţa acordată de cardinalul Ratzinger şi mons. 
Zlatnansky. Impresia lui Paven că cei doi au fost prost informaţi este corectă, cei doi demnitari 
nefiind de fapt informaţi anterior de cazul lor, fapt consfinţit şi pe alte căi lui Manfred Kierein 
(VI 20 a). Cardinalul Ratzinger a realizat imediat sursa blocajului informaţional (secretariatul de 
Stat), validitatea episcopală a celor doi episcopi contestaţi fiind recunoscută. Este emoţionantă, 
grija episcopului Justin Paven pentru studenţii trimişi de el sau de Congregaţia Inimii Neprihănite 
la Roma, în vederea permisiunii susţinerii examenelor de studii. Ulterior acest aspect a fost 
soluţionat.  
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V 13. Scrisoare a lui Justin Paven din Bucureşti, 28.I.1996 către Manfred Kierein. Ameninţarea cu 
demisia din episcopat (!) a fost făcută de Ioan Ploscaru (care a ameninţat chiar cu trecerea la 
Ortodoxie!) când cardinalul Achille Silvestrini le-a propus episcopilor români acceptarea 
beneficiilor episcopale pentru Emil Riti şi Justin Paven, la insistenţele Papei Ioan Paul al II-lea, în 
1995 (55). Lipsa de loialitate a lui Emil Riti a fost cauzată de afirmaţiile făcute de acesta 
ziaristului teolog Franz Gansrigler despre Justin Paven, despre maica Maria Ionela, precum şi de 
insistenţa lui Riti de a ascunde cartea lui Gansrigler faţă de Paven (vedi infra) (56). Ulterior, Emil 
Riti va regreta acest pas, vizitându-l pe episcopul Paven în Bucureşti, la spitalul unde acesta era 
internat, cu puţin timp înainte de decesul acestuia (57).  

VI 1. Scrisoare de la episcopul Emil Riti, din Cluj, 18.XI.1987, către Manfred Kierein. Este o primă 
luare de contact. Episcopul Riti îl prezintă pe prietenul său Pr. Johannes Baltheiser (IV 7), cu care 
în vara lui 1985 a fost la Roma, inclusiv la audienţa pontificală. Oferă date despre blazonul, 
deviza şi data hirotonirii episcopale. Fotografia sa în ornate episcopale a fost făcută în 1985.  

VI 2. Episcopul Emil Riti printr-o c.p. ilustrată expediată din Cluj, 16.II.1988 oferă alte date 
biografice lui Manfred Kierein.  

VI 3. Scrisoare din Cluj 14.III.1988 a episcopul Riti către Manfred Kierein care acesta se exprimă 
elogios la adresa reconstituirilor succesiunilor apostolice făcute de corespondentul austriac. Sunt 
tatonate premisele unei ipotetice vizite în România a dl. Kierein.  

VI 4. Scrisoare a lui Emil Riti din Cluj 4.V.1988, către Kierein. Riti îi sugerează acestuia obţinerea 
unei invitaţii oficiale din partea lui Marin Ceauşescu, fratele lui Nicolae Ceauşescu, invitaţie în 
care să fie trecut numele episcopului clujean. Vizita nu s-a materializat. Dl. Kierein, funcţionar de 
carieră la Ministerul Federal al Economiei din Austria, a avut raporturi de servici cu Marin 
Ceauşescu, la acea dată reprezentantul economic al României la Viena. Un asemenea document 
solicitat de Riti ar fi fost utilizat de ierarh nu doar ca o ulterioară justificare înaintea confraţilor 
săi, ci şi înaintea autorităţilor statului (inclusiv ofiţeri ai Securităţii).  

Vizita nu a avut loc, condiţiile sociale şi politice ale României în 1988 fiind de natură a pune în 
gardă un funcţionare de stat occidental bine informat.  

VI 5. Scrisoare din partea lui Emil Riti, Cluj, 6. XII.1988 către Manfred Kierein. Riti urma să se 
intereseze, de episcopii clandestini romano catolici din Ardeal. Este menţionată opoziţia 
episcopilor Todea şi Ploscaru la recunoaşterea celor 3 episcopii sfinţiţi de Ioan Dragomir, Riti 
dorind să stea în expectativă. Expectativa lui însă nu va dura mult, fiind preocupat constant de 
demersurile necesare recunoaşterii beneficiului său episcopal.  

VI 6. Felicitare din partea lui EMIL Riti, Cluj, 21.IV.1988 către Manfred Kierein. Sentimentele de 
căldură exprimate vor dura doar 4-5 ani.  

VI 7. Scrisoare a episcopului Emil Riti, din Cluj, 26.XII.1988, trimisă prin curier. Riti este sincer 
asupra cenzurii exercitată de aparatul represiv. Sunt oferite date despre episcopii clandestini 
Alfred Eröss (1909-1950) şi Victor Gyözö Maczalik (1890-19.VIII.1953 Aiud) (58) consacrat 
pentru dieceza latină de Alba-Iulia. La acea vreme Emil Riti era încă preocupat de într-ajutorarea 
celor în suferinţă, intervenind pentru necesităţi medicale.  

VI 8. Scrisoare a lui Emil Riti către Manfred Kierein, din Cluj, 13.III.1989. Riti doreşte contactarea 
lui Achille Silvestrini şi a lui Francesco Colasuonno, intuind corect că opoziţia la recunoaşterea 
sa provine în urma solicitărilor lui Alexandru Todea la Secretariatul de Stat. Silvestrini, Achille 
card. (n. 1923 Brisighella, Italia), preot din 1946, arhiepiscop tit. de Novaliciana din 1979, 
subsecretar de stat între 4.V.1979-1.VII.1988, apoi prefect al Signaturii Apostolice, din 
24.V.1991 prefect al Congregaţiei Orientale până în 2000 (pensionat). Cardinal din 1988, 
exponent de marcă al Ostpolitikului, martor al recunoaşterii pontificale a validităţii consacrării lui 
Emil Riti. Colasuonno, Francesco (1925, Grumo Appulia, Italia – 2003), preot din 1947, din 
9.II.1975 arhiepiscop tit. de Truentum, reprezentant diplomatic al Sf. Scaun în Mozambic, 
Zimbabwe, Iugoslavia (1985-1986), Polonia (1986-1990), Rusia (1990-1994), Italia 
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(1994-1998), din 1998 cardinal, apoi pensionat. Şi el adept al Ostpolitikului.  
VI 9. Scrisoare a lui Emil Riti din Cluj, 14.II.1990, către Manfred Kierein, descriind primele reacţii 

ale conducătorilor greco-catolici români din libertate, precum şi activitatea confuzionată, a 
diplomaţilor primii de Sf. Scaun.  
Sacrificiul făcut de Emil Riti şi de Justin Paven de a nu populariza în prea românească 
disensiunile legate de situaţia lor a fost unul eroic, neapreciat însă de ceilalţi episcopi la justa lui 
valoare. Comportamentul lui Guido del Mestri s-a înscris perfect pe linia Ostpolitikului, 
sacrificând adevărul pe altarul diplomaţiei. Del Mestri, Guido (1911, Banja Luka, Croaţia – 
2.VIII.1993), preot din 1936, din 1961 episcop tit. de Tuscamia, reprezentant diplomatic al Sf. 
Scaun în Kenia, Mexic, Canada (1970-1975), Germania (1975-1984), trecut la pensie, cardinal 
din 1991.  
Şedinţa clericilor diecezei de Cluj – Gherla (şi nu numai), a episcopilor Todea şi Ploscaru 
coordonaţi de Guido del Mestri a fost descrisă şi analizată în: Făgăraş, Sabin Sebastian; Birtz, M. 
„Capitlul diecezan de Cluj-Gherla...”, vol. cit., p. 45-46, 83-85, 102, 242-244. Despre 
Comunicatul Ministerului Cultelor în Ibidem p. 65, 80-82.  
Acuzele aduse de Riti lui Alexandru Todea sunt extrem de subiective, acesta respingând ideea 
recensământului confesional propusă de Nicolae Stoicescu şi de ierarhii ortodocşi. Cf. Ibidem p. 
65, 83-85.  
Subiectivismul şi pasionalitatea lui Emil Riti au fost trăsăturile care i-au dăunat cel mai mult în 
demersurile sale.  

VI 10. Dovada consaccrării episcopale a lui Emil Riti, scrisă de episcopul Ioan Dragomir, în 
18.IV.1985 la Bucureşti.  

Publicată de Gansrigler F.: „Jeder war ein Papst...”, p. 162. Tradusă şi transcrisă în Birtz, M. – 
„Cronologia ordinarilor...”,  p. 56.  

VI 11. Scrisoare de la Emil Riti către Manfred Kierein, din Cluj, 22.V.1990, axată în principal pe o 
plănuită întâlnire între cei doi la Mamaia. Corespondentul austriac era interesat de crucifixul 
pectoral al episcopului Iosif Schubert (1890-1969), episcop titular de Ceramusa, fost 
administrator apostolic clandestin al arhidiecezei latine a Bucureştilor, în vederea alcătuirii unui 
muzeu al Bisericii Rezistente din Europa Orientală.  
Emil Riti dezvoltă şi consideraţii asupra noii situaţii social – politice.  
Krenn, Kurt (n. 1936, Ramersnid, Austria), preot din 1962, episcop titular al arhidiecezei Vienei 
cu titlul de Aulon din 1987, din 1991, episcop al diecezei de Skt-Pölten până în 2004, când s-a 
retras.  
Bukovsky, John (n. 1924, Cerova, Slovacia), preot din 1950, arhiepiscop titular de Tabalta, 
hirotonit în 13.X.1990, din 18.VIII.1990 nuntiu apostolic în România, din 1994 delegat apostolic 
în Rusia, pensionat în 2000.  
Sodano, Angelo card. (n. 23.XI.1927, Isola d’Asti Italia), preot din 1950, din 1977 episcop titular 
de Nova Cesaris, din 1988 Secretar al Curiei Romane, din 1.III.1989 oficial al Secretariatului de 
Stat, cardinal din 1991, secretar de stat din 29.VI.1991 până în 15.IX.2006, când a fost pensionat. 
Adept al liniei de continuitate politică a cardinalului Agostino Casaroli, dar mai moderat decât 
predecesorul său.  
Emil Riti, deşi clama o resemnare a situaţiei sale, încerca un contact epistolar cu demnitarii 
secretariatului de Stat în vederea soluţionării cazului său. Aprecierile sale despre Alexandru 
Todea se vor modifica pe parcurs (VI 23).  

VI 12. Scrisoare a lui Emil Riti către Manfred Kierein, din 12.IV.1990, Cluj, prin care solicită 
ajutoare materiale, îşi afirmă resemnarea în cazul său, promiţând un rezumat al problemei 
greco-catolice din România din perioada 1948-1989, rezumat niciodată realizat.  

VI 13. Scrisoare a lui Emil Riti către Manfred Kierein, redactată în mai multe etape, în 30. V. 1990 
la Cluj, prin care anunţă hirotonirea episcopală la Baia Mare, de către Alexandru Todea (asistat 
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de Ioan Ploscaru şi Guido del Mestri) a episcopilor Lucian Mureşan (pentru dieceza 
Maramureşului) şi a lui Vasile Hossu II (1919-1997) (pentru dieceza Orăzii Mari).  
Hossu, Vasile II (n. 1919, Carei-1997, Oradea), preot din 1945, licenţiat în teologie şi litere, în 
detenţie pentru credinţă, apoi profesor la Traniş (Valea Drăganului), preot clandestin, propus 
episcop în 1981, din 1989 ordinariu diecezan al diecezei de Oradea.  
Mureşan, Lucian (n. 1931 Ferneziu, MM), preot din 1964, impus de Alexandru Todea ordinariu 
al diecezei de Maramureş în 1986 (jurisdicţie disputată), numit episcop în 14.III.1990 al aceleiaşi 
dioceze, din 4.VII.1994 arhiepiscop şi mitropolit de Alba-Iulia şi Făgăraş, numit de Papă, din 
16.XII.2005, arhiepiscop major al aceleiaşi.  
Un reportaj împreună cu biografiile celor doi ierarhi neo-consacraţi în „Viaţa Creştină”, 
Cluj-Napoca, 1990, I, nr. 9, p. 1-2.  
Trimiterea lui Guido del Mestri ca reprezentant al Sf. Părinte la Baia Mare nu ar fi trebuit să fie 
un motiv de uimire pentru nimeni, acesta fiind secretar al Nunţiaturii Apostolice din Bucureşti 
între 1947-1950 (când a fost expulzat împreună cu regentul nunţiaturii, O’Hara), Sf. Scaun 
dorind să sublinieze continuitatea liniei din 1948 cu cea din 1990. Jocul politic al lui del Mestri 
nu era decât împlinirea instrucţiunilor primite de la Secretariatul de Stat.  

VI 14. Scrisoare din Cluj, 11.VII.1990, trimisă de Emil Riti lui Manfred Kierein, prin care acesta 
anunţă şi hirotonirea episcopală a lui George Guţiu pentru dieceza de Cluj – Gherla, în 17.VI. 
1990, la Cluj.  
Momentul acesta a declanşat disperarea lui Emil Riti, ale căror pretenţii jurisdicţionare erau 
solemn înlăturate. În loc să se supună public noului ierarh (el renunţase împreună cu 4 preoţi, în 
martie 1990, la orice jurisdicţie diecezană pentru Cluj – Gherla), episcopul Emil Riti va continua 
alternanţa dintre expectativă, resemnare şi insistenţă pentru recunoaşterea beneficiului său 
episcopal, cu rezultate dezastruoase pentru el.  
Guţiu, George (n. 1924, Vaidei MS), licenţiat în teologie, preot din 1948, figură importantă a 
rezistenţei greco-catolice din arhidieceza Blajului, în detenţie pentru credinţă între 1951-1964, 
propus ca episcop în 1981, pentru arhidieceză, numit episcop de Cluj – Gherla în 14.III.1990, 
între 1992-1994 şi administrator apostolic arhidiecezan, pensionat în 2002.  
Un reportaj al ceremoniei şi o biografie a noului ierarh în „Viaţa Creştină”, 1990, I, nr. 10, p. 1, 
3.  
Jan. Este vorba de Martyniak, Jan (n. 1939, Spas, PL) preot din 1964, din 16.IX.1989 episcop 
titular de Vardimissa, a auxiliar al diecezei de Premysl, din 16.I. 1991, episcop diecezan de 
Prémysl, din 1995 arhiepiscop de Prémysl – Warszawa. Prezenţa episcopului Jan Martyniak, 
responsabil de păstorirea greco-catolicilor din Polonia şi foarte probabil unul din canalele 
rezervate de informare a Papei în problema greco-catolică se explică prin dorinţa Papei de a fi 
informat şi pe alte căi decât cele oficiale ale Sf. Scaun. Episcopul Martyniak ar fi putut oferi 
sfaturi extrem de utile pentru ierarhia greco-catolică din România, pentru noile conjuncturi, dacă 
ar fi fost ascultat. Reacţia celor responsabili a fost de cu totul altă natură, aceştia căutând 
prestigiul formal al unui trimis pontifical. Scrisoarea oferă date importante din biografia 
episcopului Dr. Ioan Chertes, inclusiv adevăratul titlu său episcopal „Campania in Macedonia”.  

VI 15. Scrisoare în limba română a lui Emil Riti către Manfred Kierein, din Cluj, 17.X.1990. 
Scrisoarea ridică mai multe probleme:  

– este adevărat că Alexandru Todea a insistat împotriva recunoaşterii episcopale a celor 
consacraţi de Ioan Dragomir (a se vedea IV 19 şi comentariile aferente acelui document, 
inclusiv reproducerea telegramei din 8.IX.1985).  

– calomnierea episcopului Ioan Dragomir, a fost din păcate un fapt real, cu scop diversionist, 
cei care au răspândit acest zvon fiind episcopul Ioan Ploscaru şi Pr. S.A. Prunduş (59) Dr. 
Ioan Dragomir suferea de o boală cardiacă, fiind perfect integru psihic (60).  

– acuzele aduse de Bruder Justin Nohai (61) lui Alexandru Todea vizau colaborarea acestuia 



 94

cu Securitatea. Alexandru Todea a adoptat o linie de conduită ecleziastică propusă de ofiţerii 
de Securitate (62) dar nu a fost niciodată informator, cum a fost Emil Riti.  

– gestul lui Emil Riti de a-l apăra pe Alexandru Todea (şi pe Lucian Mureşan) este un gest 
elegant, Riti fiind perfect edificat asupra realei naturi a lui Alexandru Todea cu exponenţii 
Securităţii.  

Din nefericire, resemnarea lui Riti este şi de această dată episodică.  
VI 16. Scrisoare a lui Emil Riti, din Cluj, 6.I. 1991, către Manfred Kierein, prin care face o analiză 

realistă a metodelor de diversiune comuniste. Este un gest elegant prin care onoarea lui 
Alexandru Todea este apărată.  

VI 17. Scrisoare din 20.III.1991, din Cluj, a lui Emil Riti către Manfred Kierein. Riti îşi face 
cunoscută boala. Dr. Kierein a preferat să-l contacteze direct pe cardinalul Josef Ratzinger, în 
acel moment Prefect al Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei, şi deci competent pentru a se 
pronunţa asupra validităţii hirotonirilor episcopale, dându-şi seama de jocul politic al 
Secretariatului de Stat.  

VI 18. Scrisoare a lui Emil Riti din Cluj, 23.IV.1991 către Manfred Kierein. Scrisoarea 
menţionează evoluţia bolii lui Emil Riti, reflectând şi opinia episcopului despre tratarea propriei 
situaţii. Emil Riti sintetizează corect esenţa utilitaristă a Ostpolitikului, intuind că în spatele 
comportamentului unor oficiali ai Sf. Scaun se află directive inspirate din această opţiune 
politică. Despre mons. Zlatnansky v. V10.  
Emil Riti refuză colportarea unor ştiri neverificate legate de Alexandru Todea. În Anuarul 
Pontifical nu apar decât episcopii proclamaţi oficial, cei clandestini nefiind publicaţi până la 
anunţarea oficială a condiţiei lor, din raţiuni evidente.  
Intervenţiile pe care Emil Riti le făcea în favoarea unor eventuale rude pentru ajutor economic în 
Occident nu erau întotdeauna acceptate, fiind considerate inoportune pentru un episcop catolic, 
fie el şi clandestin.  

VI 19. Scrisoare din 7.VI.1991 din Cluj, de la Emil Riti către Manfred Kierein.  
Emil Riti dorea să-l întâlnească pe Mons. Johannes Baltheiser, care i-a fost alături în demersul 
recunoaşterii condiţiei sale, mons. Baltheiser rămânând cu o bună impresie faţă de Riti din timpul 
detenţiei lor. Atitudinea francă a mons. Baltheiser a fost criticată de unii preoţi din Ţară (63), 
preotul german preferând să rămână de partea adevărului.  

VI 20. Scrisoare redactată la Cluj, între 7-10.VII.1991, de către Emil Riti lui Manfred Kierein. 
Acesta este felicitat pentru obţinerea titlului de Consilier Aulic (Hofrat), pentru activitatea sa 
profesională ireproşabilă (în 16.IV.1991), audienţa sa la Preşedintele Federal al Austriei, Dr. Kurt 
Waldheim având loc în 17.V.1991.  
Manfred Kierein a preferat să se adreseze direct Congregaţiei pentru Doctrina Credinţei, obţinând 
un răspuns pe cale oficială, din partea Nunţiaturii Apostolice din Viena.  
Răspunsul primit a stârnit entuziasmul episcopului Emil Riti, dovedind disfuncţionalităţi între 
diferitele dicasterii ale Sf. Scaun.  
Despre intervenţiile împotriva Mons. Johannes Baltheiser a se vedea şi nota (63).  
Vizita lui Emil Riti în Austria a avut loc în iulie 1991, permanenţa sa vieneză fiind între 
20-28.VII.  
Riti precizează că refuză orice întrevedere publică, sau privată cu personalităţi ecleziastice, 
politice sau de presă. Din nefericire nu va fi consecvent propriei poziţii.  

VI 20a. Nunţiatura Apostolică din Austria, prin adresa 1913/91 din 22.V.1991 către Manfred 
Kierein. Congregaţia pentru Doctrina Credinţei recunoaşte că nu a fost informată asupra cazului 
Riti (şi nici Paven), ea fiind organismul competent pentru aprecierea validităţii consacrărilor 
episcopale.  
Documentul a fost reprodus facsimilat în Gansrigler. F.: „Jeder war ein Papst...”, p. 13.  
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Adresa este semnată de Donato Squicciarini, Nunţiu Apostolic. Squicciarini, Donato (1927- 
2006), preot din 1952, episcop titular de Tiburnia din 1978, misiuni diplomatice în Burundi, 
Gabon, Camerun, Guineea Ecuatorială, nunţiu apostolic în Austria între 1989-2002.  

VI 21. Scrisoare a lui Emil Riti din 18.XII.1991, din Cluj, către Manfred Kierein. Riti solicită un 
exemplar din cartea Dr. Franz Gansrigler – Jeder war ein Papst. Geheimkirchen in Osteuropa”, 
Salzburg, Otto Müller Vlg., apărută la sfârşitul anului 1991. Emil Riti şi-a dat seama de posibilele 
implicaţii negative ale interviului dat Dr. Gansrigler, la domiciliul acestuia, interviu înregistrat cu 
acceptul ierarhului clujean. Schiţa istorică trimisă de Emil Riti a ajuns tardiv la teologul jurnalist 
austriac, acesta preferând mărturia spontană a lui Emil Riti.  

VI 22. Felicitare pascală a lui Emil Riti către Manfred Kierein, din Cluj, aprilie 1992.  
VI 23. Scrisoare a lui Emil Riti către Manfred Kierein, datată 30.VI.1992, Cluj.  

Emil Riti îşi manifestă dispoziţia de a semna o renunţare la condiţia episcopală, în cazul când ar 
fi solicitat de Nunţiul Apostolic.  
Scrisoarea descrie în tonuri emoţionante împăcarea lui Emil Riti cu Alexandru Todea, sincer 
legat afectiv de fostul său colaborator, şi primirea pe care cardinalul român i-a făcut-o 
episcopului clujean. Oferta de a fi numit la început ca episcop auxiliar la Oradea Riti a respins-o 
(64), preferând această calitate la Cluj sau la Blaj. Atacul vasculo-cerebral al cardinalului a 
împiedicat finalizarea demersului propus de acesta. Opoziţia de la Cluj împotriva lui Emil Riti a 
fost abil dirijată în spatele episcopului George Guţiu de către un grup de preoţi care îşi vedeau 
poziţiile periclitate în cazul numirii unui episcop auxiliar (65), unii din aceşti preoţi fiind însă şi 
victime ale delaţiunilor lui Emil Riti. Boala cardinalului a stârnit păreri de rău episcopului 
clujean, care de altfel ar fi putut începe o colaborare cu Alexandru Todea mult mai timpuriu, dacă 
i-ar fi acceptat autoritatea.  

VI 24. Scrisoare din 22.VII.1992 din Cluj, a lui Emil Riti către Manfred Kierein, Riti a plănuit o 
vizită pentru a-l vedea pe Alexandru Todea, în acel moment internat la Wells, în Austria.  
Riti începe o disociere de afirmaţiile sale publicate de Franz Gansrigler.  

VI 25. Scrisoare din 20.X. 1992 a lui Emil Riti, din Cluj, către Manfred Kierein. Riti face aluzii la 
opoziţia pe care ar stârni-o numirea sa ca episcop auxiliar. Opoziţia clujeană era reprezentată de 
preoţii Tertulian Langa (pe atunci vicar general diocezan), Pantelimon Aşteleanu şi Silvestru 
Augustin Prunduş (ultimii şi victime ale delaţiunilor lui Emil Riti).  
Riti se disociază de confratele său episcopul Justin Paven (deşi acesta a fost tot timpul solidar cu 
colegul său de la Cluj) şi de sora Maria Ionela, deşi într-o vreme era admirator al acesteia (66).  
Riti i-a acuzat pe episcopii Petru Gherghel al Iaşilor, Ioan Robu al Bucureştilor, şi Dr. Jakab 
Antal (1905-1993), episcop al Albei-Iulia (dieceza latină) între 1980-1990 de a fi oamenii 
regimului comunist şi ai Securităţii (67), acuză nefondată, „episcopii menţionaţi fiind obligaţi să 
navigheze între Scylla şi Caribda” (68).  
Această faptă l-a descalificat moral pe Emil Riti nu doar înaintea episcopilor catolici din 
România, ci şi înaintea Sf. Scaun (şi a susţinătorilor lui din străinătate).  
Datorită bolii cardinalului Alexandru Todea, episcopul de Cluj – Gherla George Guţiu a fost 
numit în intervalul 1992-1994 şi administrator apostolic al arhidiecezei (între 8.IX.1992 – 
4.VII.1994).  
Pr.Dr. Alexandru Mircea (1917-1996), fratele scriitorului şi activistului Dumitru Mircea 
(1924-1998) a fost o figură importantă a clericilor români greco-catolici din Exil. După studiile 
sale la Roma s-a stabilit în Spania (Madrid, Barcelona, Palma de Majorca) având o activitate 
publicistică impresionantă. Între 1950-1953 împreună cu pr. dr. Flaviu Popan, Octavian Bărlea, 
Mircea Eliade şi Gheorghe Racoveanu au editat periodicul „Îndreptar”, o aleasă revistă de 
cultură şi de contact ecumenic între uniţii şi ortodocşii români din Exil.  
În 1992 se vehiculau că episcopabili auxiliari Pr. Pantelimon Aşteleanu (1931-2001), Iosif 
Furtună, OSBM şi Alexandru Mircea, în 1996 fiind numit episcop auxiliar diecezan, titular de 
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Silly, Florentin Crihălmeanu.  
VI 26. Scrisoare a lui Emil Riti din 23.XI.1992, din Cluj, către Manfred Kierein. Riti îi cere lui 

Kierein să se disocieze de Gansrigler, unde episcopul clujean participase liber la un interviu – 
discuţie, fiind înregistrat cu acordul său. Recunoaşterea validităţii sacramentale a celor doi 
episcopi (ca urmare a intervenţiei cardinalului Josef Ratzinger) constituia premisa necesară 
recunoaşterii liceităţii acestora. John Bukovsky şi cardinalul Guido del Mestri erau favorabili 
unui asemenea demers, demers anulat de afirmaţiile lui Riti date Dr. Franz Gansrigler. (69). 
Disocierea lui Emil Riti de Justin Paven a constituit o altă carenţă morală a ierarhului clujean.  
Dr. Martin Riedlinger era în acel timp redactor şef al săptămânalului catolic germano-austriac 
„Neue Bild Post”, el ajutându-l financiar pe Emil Riti.  

VI 26a. Articol publicat de Manfred Kierein în săptămânalul „Neue Bild Post”. Autorul îl critică pe 
Dr. Gansrigler pentru demersul său care ar pune în pericol recunoaşterea episcopilor clandestini 
din Europa Orientală, prin informaţiile divulgate. Deşi Dr. Gansrigler este un teolog modernist, 
privind favorabil matrimoniul preoţilor latini sau sacerdoţiul feminin, în lucrarea sa el adoptă un 
ton mult mai rezervat, preferând să exprime opiniile interlocutorilor săi. Distanţarea lui Emil Riti 
de afirmaţiile Dr. Gansrigler nu puteau fi răspicat afirmate, Riti fiind înregistrat (cu acordul său) 
de teologul austriac.  

VI 27. Episcopul Emil Riti scrie lui Manfred Kierein din Cluj, 2.II.1993, Corespondentul austriac 
nu degusta diversiunile interetnice ale Clujului din 1993. Afirmaţiile lui Riti referitoare la 
episcopii romano-catolici din România nu puteau fi dezminţite de Manfred Kierein, Riti fiind 
autorul lor nemijlocit.  

VI 28. Mesaj felicitare de la Emil Riti către Manfred Kierein, din Cluj, 14.II.1993. Motivul pentru 
care Dr. Martin Riedlinger nu răspundea la mulţumirile lui Emil Riti era foarte simplu: nu dorea 
să i se mai solicite (fie şi indirect) ajutoare financiare.  

VI 29. Mesaj de la Emil Riti din 5.IV.1993, din Cluj către Manfred Kierein. Anuarul Pontifical 
netrecând decât episcopii publici, cei clandestini nu sunt publicaţi, chiar în cazul când liceitatea 
lor este garantată. Ioan Ploscaru, Ioan Dragomir sau Alexandru Todea, a căror liceitate nu a fost 
pusă niciodată la îndoială, nu au figurat în Anuarul Pontifical decât după martie 1990.  

VI 30. Mesaj de la Emil Riti către Manfred Kierein, din 7.VI.1993. Riti ia cunoştinţă de efectul 
devastator al afirmaţiilor sale, care l-au discreditat înaintea Romei (şi a cardinalului del Mestri) 
(70).  

VI 31. Mesaj din 27.VII.1993, din Cluj al lui Emil Riti către Manfred Kierein. Episcopul era în 
convalescenţă după o intervenţie chirurgicală serioasă, fiind resemnat asupra situaţiei sale.  

VI 32. Scrisoare a lui Emil Riti către Manfred Kierein, din 20.XII.1993, Cluj. Riti a încercat să 
identifice blazonul episcopal al lui Alexandru Todea, dar fără succes. Mons. John Bukovsky a 
încercat într-adevăr să obţină recunoaşterea liceităţii lui Riti şi a lui Paven, (71), Papa fiind de 
acord (72), dar opoziţia episcopilor din România (unii stimulaţi şi de afirmaţiile iresponsabile ale 
lui Emil Riti din cartea lui Gansrigler) s-au opus. În acea perioadă Roma a avut o problemă 
serioasă cu episcopatul român-unit, care a respins documentele comisiei de dialog teologic 
catolic-ortodox de la Balamand (73), episcopii fiind chemaţi la ordin la Roma, cazul celor doi 
clandestini suferind amânare. Solicitările financiare sau a unei imprimante pentru tipărirea 
redactarea unor memorii niciodată finalizate nu au mai fost onorate. Acuzele lui Emil Riti la 
adresa P.S. Ioan Ploscaru sau a altor preoţi care au început să publice lucrări ce tratau perioada 
1948-1989 sunt nefondate, aceşti preoţi sau episcopi prin materialele publicate oferind date 
fundamentale despre clandestinitatea greco-catolică. Ceea ce nu a fost cazul lui Emil Riti. Este 
ultima scrisoare primită de prietenul austriac de la episcopul clujean.  

VI 33. Scrisoare a lui Emil Riti către Dl. Andreas Brender, din Cluj, 28.VII.1999. Dl. Brender, 
interesat de fenomenul episcopilor clandestini, i-a solicitat părerea despre lucrarea lui Gansrigler. 
Riti consideră lucrarea dr. Franz Gansrigler drept una din cele mai bune în domeniu, în care este 
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scris adevărul despre situaţia Bisericilor din Răsărit, menţionând câteva greşeli formale, datorită 
grabei autorului (74). Riti îşi asumă astfel paternitatea şi fondul declaraţiilor publicate în 1991.  

 

Note şi explicaţii 
 
1) Corespondenţă de la Iuliu Hossu – Documente, Din corespondenţa P.S. Iuliu Hossu adresată 

Episcopului şi preoţilor români din lumea liberă, în „Buna Vestire”, Roma, 1970, 9, nr. 4, p. 
145-154, sigla BV.  
Ivascu Gabriel – Episcopul Iuliu Hossu, în „Buna Vestire”, Roma, 1970, 9 nr. 4 p. 68-73.  
Gordan Vasile – The Giant of Căldăruşani, BV, 1976, 15, nr. 1-2 p. 131-136.  
Epistolar Iuliu Hossu către Ioan Ploscaru: pe site-ul cibernetic http:www.popian.it., redactat de 
Pr. dr. Cătălin Linus Popian, reproducând 11 scrisori ale cardinalului între 
17.04.1968-16.04.1970.  
Corespondenţă de la sau legată de Alexandru Todea:  
Prunduş, Silvestru Aug., Plaianu Clemente – Cardinalul Alexandru Todea, Cluj-Napoca, 1992, 
ed. Unitas.  
Borda, Valentin, Borda, Mircea – Cardinalul Alexandru Todea, Târgu Mureş, 1999, ed. Petru 
Maior.  
Todea Alexandru – Luptele mele. Un strigăt în pustiu vreme de un pătrar de veac, Cluj-Napoca, 
2003, ed. Dacia.  

Corespondenţă de la Ioan Dragomir:  
Mitrofan, Ioan – Gânduri împărtăşite ale Episcopului Ioan Dragomir în corespondenţa trimisă 
preotului profesor dr. Ştefan Manciulea din Blaj, în Flori de Crin, Şimleul Silvaniei, 2005, 5 nr. 
3 (16), p. 16-24.  

Corespondenţă legată sau primită de la Emil Riti, Octavian Cristian, Justin Paven:  
Marcu, Vasile – Drama Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-Catolică). Documente şi 
mărturii, Bucureşti, 1997, ed. Crater.  
Idem – Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) încă în suferinţă, Iaşi (2002), Tip., 
Multiprimt.  
Birtz Mircea Remus – Episcopul Emil Riti (1926-2006). Tentativa unei recuperări istoriografice 
(cu documente inedite), Cluj-Napoca, 2006, ed. Napoca Star.  
Făgăraş Sabin Sebastian, Birtz Mircea Remus – Capitlul diecezan de Cluj – Gherla între 
septembrie 1987-martie 1990, Cluj-Napoca, 2007, ed. Napoca Star.  
Corespondenţă generală de la ierarhii greco-catolici  
Moisin, Anton – Lupta Părintelui Octavian Moisin pentru dreptatea Bisericii Române Unite cu 
Roma în prigoana comunistă, Sibiu, 2004, ed. Imago.  
Idem – Lupta spirituală a familiei Moisin de Hunedoara în cadrul centrului de rezistenţă 
bisericească din capela catacombă română unită Victoria – Munţii Făgăraş între anii 
1952-1989, Sibiu, 2006, ed. Imago.  

2. Bozgan, Ovidiu – Cronica unui eşec previzibil. România şi Sf. Scaun în epoca pontificatului lui 
Paul al VI-lea (1963-1978). Bucureşti, 2004, ed. Curtea Veche.  
Vasile, Cristian – Între Vatican şi Kremlin. Biserica Greco-Catolică în timpul regimului 
comunist, Bucureşti, 2003, ed. Curtea Veche  
Ibidem – Istoria bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist 1945-1989. Documente şi 
mărturii,. Iaşi, 2003, ed. Polirom. Pentru corecţiile canonice necesare a se vedea Birtz, Mircea 
Remus – Cronologia ordinarilor diecezani greco-catolici (uniţi) 1948-1989. Încercare de 
reconstituire, Cluj-Napoca, 2007, ed. Napoca Star.  

3) Retegan, Mihai – 1968. Din primăvară până în toamnă, Bucureşti, 1998, ed. RAO. Chapman, 
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Colin – August 21st. The Rape of Czechoslovakia, London, 1968, ed. Cassel.  
4) Ceauşescu, Nicolae – România pe drumul desăvârşirii construcţiei socialiste, vol. 3, Bucureşti, 

1969, ed. Politică, p. 391-430.  
5) Asupra modelului ceho-slovac a se vedea Situaţia actuală a Bisericii în Cehoslovacia în B.V. 

1970, 9, nr. 1, p. 108-109. Biserica Greco-Catolică în Cehoslovacia, în B.V. 1972, 11, nr. 1, p. 
115-118. Comitetul de acţiune prezidat de pr. Ioan Murin, format din clerici şi din mireni, a 
organizat la Košice în 10.04.1968 o întrunire în care a solicitat guvernului reautorizarea de 
funcţionare. Ea a fost dată în 18.06.1968. S-a stabilit ca în fostele parohii unite trecute cu forţa la 
Ortodoxie în 1950 să se facă un referendum pentru opţiune. Referendumul a fost încetinit de 
invazia sovietică. În 7.10.1970 statul a recunoscut în persoana lui Ioan Hirka, administratorul 
apostolic, conducătorul Bisericii Greco-Catolice oficiale. În acel moment erau încă 30 biserici 
unite şi 14 ortodoxe în care se ţineau servicii divine alternative, de ambele confesiuni, conform 
dispoziţiilor legale.  
Despre situaţia religioasă post 1968 a se vedea şi: 
Slovak, Cyril, Inovecky, Jozef – Eroi o traditori?, Roma, (1976), ed. IV, Ed. Pro Fratribus, 
aspectele legislative la p. 313-346.  
Despre Biserica Tăcerii sau Subterană a se vedea şi Gansrigler, Franz – Jeder war ein Papst. 
Geheimkirchen in Osteuropa, Salzburg, 1991, Otto Müller Vlg., p. 18-159.  
De altfel, în 21.08.1968 (ziua invaziei) episcopul Ioan Dragomir a dat o telegramă de solidarizare 
cu Marea Adunare Naţională. Cf. Bozgan, Ovidiu – Iuliu Hossu. Final de biografie, în Studia 
teol, t.c., 2004, nr.f 1 p. 269-292, p. 250.  

6) Despre ultimii ani de viaţă şi acţiunea petiţionară a episcopului cardinal Iuliu Hossu a se vedea:  
Prunduş, S.A. Plaianu, Cl. Nicula, Al. Bota, Ioan, M. Costan, I. – Cardinalul Iuliu Hossu, 
Cluj-Napoca, 1995, ed. Unitas, p. 254-265.  
Bozgan, Ovidiu – Iuliu Hossu. Final de biografie, vedi supra.  
Poziţia lui Nicolae Ceauşescu vis-à-vis de o relegalizare a Bisericii Române Unite a fost 
surprinsă de fostul lui şef de cancelarie, Silviu Curticeanu, referindu-se la intenţia lui Ceauşescu 
de a abroga toate Hotărârile Consiliului de Miniştri, Curticeanu a căutat să-l convingă că nu este 
cazul:  
„Cotrobăind prin inventarul hotărârilor în vigoare, am dat de una, care-mi convenea de minune: 
aprobarea unirii celor două culte, ortodox şi greco-catolic. Făcând pe neştiutorul i-am spus lui 
Ceauşescu că abrogarea acestei hotărâri, odată cu celelalte, ca urmare a unei prevederi cu caracter 
general, înseamnă de fapt recunoaşterea de către Stat a celor două culte, ori se impunea aprobarea 
unificării lor prin decret, evident că nici una din soluţii nu-i convenea, aşa că m-a lăsat să continui 
operaţiunea de verificare a lor, dispoziţie cu dispoziţie”. Curticeanu, Silviu – Mărturia unei 
istorii trăite. Imagini suprapuse, Bucureşti, 2000, Ed. Albatros, p. 130.  

7) Despre transmiterea funcţiei proiedrice a se vedea Birtz, M. –  Cronologia ordinarilor..., p 26, 
52-53.  

8) Despre activitatea lui Alexandru Todea a se vedea şi Florea, Călin – Biserica Română Unită 
(Greco-Catolică) din fostele judeţe Mureş – Turda, Târnava Mare şi Târnava Mică 1945-1972, 
Cluj-Napoca, 2005, ed. Napoca Star, p. 255-274 şi lucrările dedicate lui Todea menţionate în 
nota 1).  
Despre activitatea lui Ioan Dragomir a se vedea: Băinţan, Valentin – Martiri şi mărturisitori ai 
Bisericii Române Unite cu Roma din Eparhia Greco-Catolică a Maramureşului (1948-1989), 
Baia Mare, 1999, ed. Gutinul. Mesaroş, Simion, Reflecţii şi dezvăluiri, Cluj-Napoca, 2004, ed. 
Risoprint.  
Idem – Ep. Dr. Ioan Dragomir. În memoriam, Baia Mare, 2005, ed. Scriptorium  
Velea, Gheorghe – Amintiri despre episcopul Dr. Ioan Dragomir, în Flori de Crin, Şimleul 
Silvaniei, 2005, 5, nr. 3 (16), p. 10-15.  
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9) Marcu, Vasile – Drama Bisericii..., p. 383.  
10) Vasile Cristian – Istoria Bisericii Greco-Catolice..., p. 117-119, unde este prezentat cazul întâlnirii 

cu ziaristul francez Etienne Durand.  
A se vedea şi lucrările despre episcopul maramureşan indicate la nota 8)  

11) Peripeţiile necesare pentru obţinerea unei fotografii a episcopului Ioan Dragomir, care trebuia 
să-şi împrumute o cruce pectorală de la confratele său episcopal Adalbert Bela Boros de la 
Timişoara sunt descrise de pr. Mesaroş, Simion – Episcopul Dr. Ioan Dragomir..., p. 23-28.  

12) Stilul petiţionar poate fi urmărit la memoriile de după 1970 în lucrarea lui Todea, Alexandru – 
Luptele mele. Un strigăt în pustiu..., p. 30-sq.  
Despre planurile regimului comunist şi opera de diversiune în ceea ce priveşte Biserica 
Greco-Catolică a se vedea Birtz, Mircea – Episcopul Emil Riti..., p. 42; Idem, Cronologia... p. 
128-129.  

13) O confirmare a acestor zvonuri a apărut în formă literară în exilul românesc: Tătaru, Teresia B., 
Comoara pierdută. Povestiri, München, ed. I, 1987, ed. Ion Dumitru Vlg, p. 103, ed. II, 
Cluj-Napoca, ed. Viaţa Creştină, 1997, p. 780.  

14) Conclavele după 1969 au avut loc la următoarele date.  
– în 1973, 5.III., Paul VI – sunt anunţaţi doi cardinali în pectore, creaţi în 1969, Iuliu Hossu şi Stepan 

Trochta, episcop de Litomerice (1905-1974).  
– în 1976, 24.V., Paul VI – in pectore este creat cardinal Frantisek Tomasek, episcop de Butus, adm. 

ap. de Praga (1899-1992).  
– în 1977, 27.VI. Paul VI, este făcut public numele lui Tomasek 
– în 1979, 30.VI. Ioan Paul II, un cardinal in pectore:  
– în 1983, 2.II. Ioan Paul II, nu se anunţă crearea unui cardinal i.p.  
– în 1985, 25.V, Ioan Paul II – nu priveşte intervalul de timp.  
În conclavul din 29.V.1991 este anunţat ca şi cardinal în pectore, creat în 1979, episcopul erou chinez 

de Sochow şi Shanghai, Ignatiu Kung Pin Mei (1901-2000), în detenţie între 1955-1987.  
15) Scrisoare publicată în Marcu, Vasile – Drama Bisericii Române..., p. 201-204, şi în Birtz, M. 

Cronologia... p. 70-72.  
16) A se vedea documente şi analiza lor în Birtz, M. – Episcopul Emil Riti..., p. 52-54, 132-169; Idem 

– Cronologia..., p. 78-88, 132-133.  
17) Despre tracasările lui Justin Ştefan Paven după 1985 (în timp ce Emil Riti şi episcopii sau 

ordinarii diecezani agregaţi în jurul lui Alexandru Todea au fost lăsaţi în pace) a se vedea un 
document redactat de episcopul bucureştean în primăvara lui 1990, în Birtz, M. – Episcopul Emil 
Riti..., p. 184-188.  

18) o analiză a inconsistenţei conceptului de ternare diocezane în Birtz, M. – Cronologia 
ordinarilor...,  p. 9-40.  

19) Ioanid, Ion – Închisoarea noastră cea de toate zilele, vol. II, Bucureşti, 1991, ed. Albatros p. 
322-325. Antohe, Ion – Răstigniri în România după Ialta, Bucureşti, 1995, ed. Albatros, p. 
200-201, 498. Antohe l-a întâlnit pe Emil Riti la Aiud (îi ortografiază numele Ritty) unde a fost 
impresionat de zelul său misionar. Deţinutul politic Constantin (Titi) Spânu din Constanţa s-a 
convertit la catolicism datorită impresiei şi zelului spiritual lăsate de Emil Riti.  

20) Szöke, János – Györöngyös Utón, Kolozsvár – Budapest, 1993, ed. Gloria – Keresztény Szo – 
Don Bosco, p. 240-241.  

21) Vasile, Cristian – Istoria Bisericii Greco-Catolice...,  cit. p. 131.  
22) A se vedea interesul acordat de informator lui S.A. Prunduş, Al. Todea, I. Ploscaru sau can. Sabin 

Dăncuş. Note informative nr. 104/MI/09.11.1974, nr. 16030/00150, dosar urm. inf. 2337; raport 
informativ nr. 16030/II/021 din 2.09.1977, dosar urm. inf. 2337; nota raport nr. 16030/0066 din 
18.08.1983, dosar urm. inf. 2337 [A.C.N.A.S. 4751 – I. 157094/1-4]. A se vedea şi lucrarea lui 
Bolfa-Otic, Victoria Veridiana – Aspecte din istoria comunităţii Surorilor Baziliene din România, 
Târgu Lăpuş, 2007, ed. Galaxia Gutenberg, p. 99, şi doc. Nr. 31.  



 100

23) Birtz, Mircea – Episcopul Emil Riti..., p. 19.  
24) Nota raport din 104/MI/24.05.1972, nr. 16030/0074 din dosarul urm. inf. 2337, fiind „turnat” Pr. 

Ioan Pele. Se confirmă şi legăturile epistolare ale informatorului cu Pr. Ioan Goia, OP de la Paris 
(Birtz, op.cit., p. 18).  

25) Birtz – op.cit., p. 19.  
26) Nota raport nr.f 104/MI/01.06.1971 din 1.06.1971, dosar urm. inf. 2337.  
27. Birtz – op.cit., p. 18,40.  

Nota 104/MI/9.11.1974 nr. 16030/00150 din dosar urm.inf. 2337 pomeneşte de prietenia 
informatorului cu Alexandru Todea, informatorul fiind acuzat înaintea lui Todea de imoralitate, iar 
acesta luându-i apărarea (cf. Cazul E Duşa, cf. Birtz – op.cit., p. 18). Informatorul îşi acuza 
obiectivul de homosexualitate (P. Aştilean).  

28) Nota raport 104/MI/01.06.1971, dosar urm. inf. 2337, nota 104/MI/3.04.1972, nr. 16030/0070 din 
DUI (dosar urm. inf.) 2337.  

29) Birtz – op.cit., p. 18 (Banii au sosit prin pr. I. Baltheiser). Gansrigler, F. op.cit., p. 171-172. La 
Gansrigler numele prelatului german apare Nisba.  

30) Nota raport 104/MI/24.03.1973, nr. 16030/0098 din DUI 2337  
31) Birtz – op .cit., p. 20.  
32) După o relatare a Pr. Prunduş, venirea lui Alexandru Todea la Cluj în 13.04.1986 a fost 

împiedicată de Emil Riti cu ajutorul Securităţii (cf. Birtz – op.cit., p. 180).  
33) A se vedea stenogramele luate de Pr. Prunduş relatărilor Pr. Vasile Vincenţiu Pop, OSBM din 4 şi 

6.09.1985, deci tocmai după întoarcerea lui Riti de la Roma, când maiorul Liviu Lăpuşan îi făcea 
propagandă ca episcop. Cf. Birtz, op.cit., p. 105-106.  

34) Birtz – op.cit., p. 14.  
35) Birtz – op.cit., p. 187.  
36) Făgăraş, Sabin Sebastian, Birtz, Mircea – Capitlul diecezan de Cluj – Gherla..., p. 98.  

Din punct de vedere al teologiei morale există o diferenţă majoră între cei care colaborează pe faţă, 
în nume propriu, cu o anumită linie ecleziastică impusă de regimul represiv (în acest caz preoţii 
Prunduş, Coriolan Tămâian, episcopii Todea şi Ploscaru, care în contactele avute cu diferiţi ofiţeri 
de Securitate şi-au folosit numele lor real, au vorbit în nume propriu, sau au implementat o linie 
ecleziastică, în mod deschis, neascunzând originile conceptuale ale acesteia) şi informatorii cu 
nume de cod, care contra unor eventuale recompense acceptau să fie marşrutizaţi în diferite medii 
ecleziastice pentru a le intoxica, a le destrăma, a le compromite. „Nicolae Popescu” s-a achitat de 
această misiune nu doar în raport cu Alexandru Todea, ci şi în dieceza de Cluj – Gherla, şi în 
relaţiile locale dintre greco- şi romano-catolici, şi în cadrul grupului sorei Ionela.  
Pe de altă parte implicarea lui Emil Riti în diferite misiuni ecleziastice clandestine, finalizate cu bun 
succes, şi nu în ultimul rând, dispoziţia binevoitoare pe care i-a arătat-o cardinalul Todea (VI 23), ne 
pot duce la concluzia că Riti a încercat să facă un joc dublu. Regretele pentru conflictul avut cu Pr. 
S.A. Prunduş, vizita făcută lui Justin Paven la Bucureşti, în toamna lui 1999, când acesta se afla 
internat în spital, cultivarea prieteniei cu episcopul George Guţiu ne indică dorinţa unei reparaţii. 
Căinţa sa ar fi fost completă printr-o mărturisire şi redactarea unor memorii în care tendinţa sa spre 
subiectivism să fie diminuată. Nerealizarea acestui ultim proiect, dar favorizarea unuia dintre autorii 
acestor rânduri în a-i clarifica unele aspecte biografie indică începutul unei căinţe.  

37) Pentru aprofundarea temei legate de Ostpolitik sunt utile: Bellegrandi, Franco – Nichitaroncalli. 
Controvita di un papa, Roma, 1994, ed. International Eiles.  
Idem – Il portone di piombo. Il Vaticano della riforma montiniana, Milano, 1975, Sugarco.  
Mindszenty, Jozsef card. – Memorie, Milano, 1975, ed. Rusconi; Villa, Luigi – Paolo VI beato?, 
Brescia, 1998, ed. Civilitá; 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, în Fatima Crusader 1985, nr. 17, p. 4-9.  
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Sub numele protagonistului principal al acestei linii politice au apărut nişte memorii (prelucrate de 
altfel de Achille Silvestrini): Casaroli, Agostino card. Il martirio della pazienza. La Santa Sede e i 
paesi communisti 1963-1989, Torino, 2000, ed. Einaudi. Se remarcă lipsa capitolelor dedicate 
Poloniei URSS-ului; sunt de fapt pseudo-memorii, cu rost justificativ.  
O replică românească a fost dată de Pr.Dr. Cătălin Linus Popian – Scrisoare deschisă către 
Agostino Casaroli, accesibilă pe site-ul http: www.popian.it.  
O evaluare critică, ce ţine seama de atitudinea visceral anticomunistă a Papei Ioan Paul II, 
neputincioasă înaintea Secretariatului de Stat se găseşte în Biffi, Giacomo card. Memorie e 
digressioni di un italiano cardinale, Siena, 2007, ed. Cantagalli. Papa Woityla dorea condamnarea 
comunismului şi în timpul Conciliului Vatican II cf. p. 184-186.  
Un caz notoriu de instrumentalizare a unei probleme de credinţă în folos diplomatic este dat de 
cenzurarea Mesajului de la Fatima, şi de refuzul consacrării Rusiei expressis verbis către Inima 
Neprihănită a Mariei. Pentru studiul cazului a se vedea site-ul www.fatimacrusader.org. 

38) Gansrigler, F. Jeder war ein Papst, p. 18-159, 192-194, 195-199 Papa Ioan Paul al II-lea a sprijinit 
independent de Secretariatul de Stat Bisericile tăcerii din Europa Orientală sau din alte ţări 
comuniste. Cât a fost cardinal de Cracovia a hirotonit foarte mulţi preoţi clandestini pentru 
Cehoslovacia (12 dintre ei au ajuns şi episcopi clandestini). Gansrigler, F. – op.cit., p. 16, 21, 49. 
Dziwisz, Stanislav card. – O viaţă cu Karol, Bucureşti, 2008, ed. RAO, p. 47-48.  
Despre activitatea cardinalului de Cracovia Karol Woityla în sprijinirea rezistenţei catolice din 
România, în anul 1975, indicii preţioase sunt oferite de Pr. Popian Linus Cătălin I – 24 giorni della 
fuga, Udine, 1997, ed. Segno, ed. IV, p. 95-101, 103-125 (lucrarea este tradusă şi în limba română 
cu titlul Zbor deasupra Cortinei de Fier, Bucureşti, 2000, Ed. Compania).  

39) Bota, Ioan, Ioniţoiu, C. – Martiri şi mărturisitori...,  vol.cit., p. 146.  
40) Prunduş, S.A. Plăianu, C. – Canonicul Nicolae Pura, Cluj -Napoca, 1996, ed. Viaţa Creştină.  
41) Despre activitatea lui G. Vidican a se vedea şi Birtz, M – Cronologia...,  p. 30-42. Făgăraş, Sabin 

Sebastian, Birtz, Mircea Remus – Capitlul diecezan... p. 52-53.  
42) Marcu, Vasile – Drama Bisericii Române Unite..., p. 192-206. Birtz, M. – Episcopul Emil Riti..., 

p. 25, 164-168 (unde este reliefată poziţia lui Ioan Ploscaru).  
43) Birtz, M – Episcopul Emil Riti..., p. 176, 108.  
44) Ibidem p. 167.  
45) Despre activitatea Mons. Johann Baltheiser: Bota, I; Ioniţoiu, C. – Martiri şi mărturisitori...,  

vol.cit., p. 206, Menges, Hieronymus – Der Bischof Josef Schubert 1890-1969, Ensdorf, Oberpfalz, 
1971, Tip. Salesiană, p. 33, 39, 56-57, 59.  

46) Despre episcopul martir Szillard Bogdanffy a se vedea Hetenyi Varga Karoly – Papi sorsok a 
horogkereszt es a vörös csillag arnyekaban, vol. II, Abaliget, 1994, ed. Lampas, p. 520-522.  

47) O analiză a veridicităţii scrisorii din 18.IV.1981 şi reproducerea ei în Birtz, M. – Cronologia 
ordinarilor..., p. 70-74. Telegrama din 8.XI.1985 reprodusă în Vasile, Cristian – Între Vatican şi 
Kremlin...,  vol.cit., p. 306. Despre P.S.  Anton Durcovici – Dobos, Dănuţ; Desprinescu, Anton – 
Episcopul Anton Durcovici. O viaţă închinată lui Dumnezeu şi Bisericii, Iaşi, 2002, ed. Sapientia.  

48) Despre cei doi preoţi Leluţiu a se vedea în Bota, I Ioniţoiu, C. – Martiri şi mărturisitori...,  vol.cit., 
p. 81-83 

49) Birtz, M – Episcopul Emil Riti...,  p. 21.  
50) Andreotti, Giulio – 6 august 1979 at Castel Gandolfo, in 30 Giorni (eng.), Roma, nr. 4, 2005, 

accesibil şi pe site-ul http:www.3ogiorni.it.us.  
51) Tratativele şi normalizarea situaţiei diecezelor romano-catolice din România au fost analizate de 

Bozgan, O. –  Cronica unui eşec previzibil, p. 87-113, 321-395, 433-438.  
52) Gansrigler, F. Jeder war ein Papst..., p. 99. N.B. această concluzie nu îi aparţine lui Emil Riti. 

Dacă Alexandru Todea a adoptat din 1984 linia romano – catolicizantă susţinută de episcopul Ioan 
Ploscaru, şi preoţii C. Tămâian şi S.A. Prunduş, orientarea lui a fost mai moderată decât a celorlalţi. 
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Bereta de cardinal din 1991 i-a fost dată ca un premiu al fidelităţii B.R. U. din timpul persecuţiei.  
53) Actele numirii lui Octavian Cristian sunt publicate facsimilat în Cristescu, Maria-Ionela – În 

apărarea P.S.  Ioan Dragomir şi a episcopilor consacraţi în clandestinitate: Scrisoare – replică la 
cartea Reflecţii şi dezvăluiri de Pr. Simion Mesaroş, Bucureşti, 2004, ed. CIN, p. 29-30 şi în Birtz, 
M. – Episcopul Emil Riti...,  p. 170. Descrierea făcută de Paven în Birtz, op.cit., p. 186-187. Din 
punctul de vedere al grupului agregat în jurul ordinariului Lucian Mureşan a se vedea lucrarea Pr. 
Mesaroş, Simion – Reflecţii şi dezvăluiri, cit. p. 98-105.  

54) Birtz, M – Cronologia ordinarilor...,  p. 116-117. Făgăraş, Sabin Sebastian, Birtz, M. – Capitlul 
diecezei de Cluj-Gherla..., p. 112-130. 

55) Birtz, M. – Episcopul Emil Riti... p. 28-29.  
56) Gansrigler, F – Jeder war ein Papst..., p. 178-179. Paven este descris ca o marionetă a „papesei” 

Ionela, în opinia lui Riti ei nefiind utili Bisericii.  
57) Marcu, Vasile – Biserica Română Unită..., p. 181-182. Din cele de mai sus reieşea gigantica 

statură spirituală a lui Justin Paven, capabil să fie sobru şi în timpul unor dureroase lovituri, şi al 
unor eventuale succese, şi ştiind să ierte inclusiv trădările confraţilor săi. Dimensiunea sa morală a 
depăşit cu mult pe cea a multor colegi dintru episcopat.  

58) Despre activitatea episcopilor dr. Alfred Eröss şi V. Gy, Maczalik a se vedea Hetenyi Varga 
Karoly – Papi sorsok... II, vol. cit. p. 444-445 (Maczalik) şi Marton, Jozsef; Jakabffy Tamás – Az 
erdely katolicizmus századai, Cluj-Napoca, Alba-Iulia, 1999, ed. Gloria, p. 118.  

59) Birtz, M – Episcopul Emil Riti..., p. 107-108, 164-165 (Ploscaru), p. 123 (p. Prunduş).  
Diversiunea îmbolnăvirii psihice a unui episcop consacrator incomod a fost aplicată şi în 
Cehoslovacia (dovedindu-se o origine comună a metodei, provenită fie de la agenţi ai serviciilor 
secrete, fie de la unii oficiali ai Sf. Scaun), Cf. Gansrigler, F. – Jeder war ein Papst..., p. 40.  

60) Cristescu, Maria-Ionela – În apărarea P.S.  Ioan Dragomir şi a episcopilor consacraţi în 
clandestinitate..., p. 25-27. Sunt reproduse buletinele de externare sau declaraţii ale medicilor 
curanţi ai episcopului Dragomir în ultimii ani de viaţă (Dr. Carmen Ginghina şi Dr. Dinu Cristea 
Doru) precum şi a preotului clandestin, psiholog de profesie, Agenor Danciu.  

61) Despre activitatea fratelui (Bruder) Justin Nohai (†5.06.2003, Steiermark), din Congregaţia 
Şcolilor creştine, inclus în lotul procesului Nunţiaturii, în detenţie pentru credinţă a se vedea Bota, 
Ioan, Ioniţoiu, Cicerone – Martiri şi mărturisitori..., vol.cit., p. 177, şi Laslău, Clara Catrina – 
Procesul Nunţiatorului Apostolice, în rev. „Memoria, Revista gândirii arestate”, Bucureşti, nr. 26, 
p. 108-116. Bruder J. Nohai s-a îmbolnăvit în urma torturilor din închisoare. 

62) Patrichi, Viorel – Ochii şi urechile poporului. Convorbiri cu generalul Nicolae Plesiţă, Bucureşti, 
2001, ed. Ianus Inf. SSL, p. 149 (este menţionată consultarea frecventă dintre Alexandru Todea şi 
col. Ioan Banciu, din Direcţia I-a DSS) Borda, Valentin; Borda Mircea – Cardinalul Alexandru 
Todea, vol.cit., p. 118-123 reproduce mărturia maiorului Tiberiu Băţagă, umbra lui Todea.  
Justin Paven recunoştea că ofiţerii care îl hărţuiau îi cereau să-l recunoască pe Alexandru Todea 
drept mitropolit (între 1986-89), urmând a fi şi el recunoscut ulterior. Cf. Birtz, op.cit., p. 187.  

63) A se vedea scrisorile trimise de Pr. S.A. Prunduş lui Johannes Baltheiser, din 9.IX.1985, şi 
20.XI.1985, reproduse în Birtz, M., op.cit., p. 110-111, şi p. 126-129.  

64) O relatare a acestui eveniment la peste 10 ani diferenţă în Birtz, op.cit., p. 28. Vasile Hossu II, 
episcop de Oradea a încercat soluţionarea cazului Riti, dar acesta a refuzat oferta de a fi încardinat 
în dieceza Orăzii Mari.  

65) A se vedea scrisoarea unui grup de preoţi clujeni trimisă Papei, prin care acestuia îi era notificat (!) 
să nu-l numească pe Emil Riti ca episcop. Ibidem p. 190.  

66) Cf. Birtz, op.cit., p. 291. În 1985 Emil Riti ducea la Roma un purificator care era impregnat cu 
sângele unei hostii consacrate, care a fost prezentat la Achille Silvestrini şi apoi oferit prelatului 
vietnamez Mons. Vincent Thou. Pe coperta a IV-a a lucrării citate este reprodusă o fotografie a lui 
Emil Riti alături de Maica Maria Ionela, venerând o hostie însângerată.  
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67) Despre situaţia episcopilor romano-catolici din România a se vedea pentru perioada respectivă 
Bozgan, Ovidiu – „Cronica unui eşec previzibil...”, vol. cit., p. 321-395.  

68) Despre situaţia dificilă a episcopului Jakab Antal care era supus nu doar unor presiuni etnice ci şi 
administrative, fiind şicanat cu desfiinţarea posturilor seminariilor sau cantorilor, a se vedea Léstyán 
Ferenc – „Erdélyi Sziberia”, Alba-Iulia – Gyulafehervar, 2003, ed. Arhiepiscopiei, p. 251-281.  
Despre sprijinirea de către Î.P.S.  Dr. Ioan Robu a credincioşilor clandestini greco-catolici, inclusiv 
a Congregaţiei Inimii Neprihănite avem mărturii P.S.  Justin Ştefan Paven reprodusă în Marcu, 
Vasile „Biserica Română Unită cu Roma (Greco-Catolică) încă în suferinţă”, vol. cit., p. 100. 
Î.P.S.  Ioan Robu însă nu a dorit să se amestece între conflictele ordinarilor greco-catolici apărute 
după 1985, fiind conştient că aceştia ignorau interpretarea judicioasă a stării de necesitate canonică. 
Cf. Birtz – Episcopul Emil Riti..., op.cit., p. 124 (plângerea Pr. Prunduş); Făgăraş, Sabin Sebastian; 
Birtz M. – Capitlul diecezan de Cluj-Gherla..., vol. cit., p. 99, 224. 
Conductorii diecezei de Iaşi, episcopul Petru Pleşca (1905-1977), Pr. Andrei Gherguţ (1916-2000) 
şi Petru Gherghel, ordinariu din 1978 au ajutat material atât Congregaţia Inimii Neprihănite, cât şi 
pe greco-catolicii din Transilvania, oferindu-le posibilitatea practicării apostolatului în parohiile 
romano-catolice, Petru Gherghel fiind vizat de Securitat în acest sens.  
Cf. Mărturia lui Justin Paven – în Marcu, V. – op.cit., p. 100.  
Cristescu, Maria-Ionela – „În apărarea P.S.  Ioan Dragomir...”, op. cit., p. 28. Vasile, Cristian – 
Istoria Bisericii Greco-Catolice..., vol.cit., p. 131-132.  

69) Vezi documentul anterior.  
70) Emil Riti justifica neimplicarea sa prin ipotetice promisiuni făcute lui Guido Del Mestri, de a nu 

vorbi de a nu se manifesta până la o decizie definitivă a Sf. Scaun, Termenul a variat apoi până la 
vârsta de 75 de ani, apoi „până la moartea Papei”. Cf. Birtz. M. – Episcopul Emil Riti..., vol. cit., p. 
28, şi în diferitele conversaţii avute cu unul din autorii acestui studiu. După cum se vede, motivul 
era altul.  

71) A se vedea o scrisoare a lui Bukovsky către Riti, (4.I.1994) în Birtz, op.cit., p. 191 (facsimilată), 
vezi şi Marcu, V., op.cit., p. 187.  

72) A se vedea diplomele medaliilor omagiale acordate cu ocazia vizitei Papei lui Ioan Paul II la 
Bucureşti. Cel care a semnat diploma a fost tocmai Î.P.S.  Dr. Ioan Robu. Birtz – op.cit., p. 193.  

73) Birtz, M. – Cronologia ordinarilor, diecezani..., op.cit.,  p. p. 34-35.  
74) Emil Riti a ascuns cu tenacitate existenţa cărţii lui Franz Gansrigler în România. Unuia din autorii 

acestui studiu, care între 1999-2006 l-a vizitat frecvent pentru documentarea în vedea unei lucrări ce 
avea ca scop tocmai momentele delicate ale istoriei B.R.U. dintre 1981-1989 (finalizate printr-o 
lucrare dedicată lui Emil Riti), episcopul nu i-a amintit niciodată de existenţa lui Manfred Kierein 
sau de cartea lui Gansrigler.  
Lucrarea lui Gansrigler conţine anumite erori formale minore: Iezuitul Josef Pahr este de fapt Pr. 
Iosif Francisc Xaveriu Pall (p. 166, 168), Mons. Zaporzan este Mons. Zăpârţan (p. 166), o delegaţie 
italiană în loc de Legaţia Italiei (p. 164), Arimisch în loc de Ariniş (p. 177).  
Interesant este faptul că Riti insistă doar pe aspectul consacrărilor episcopale, fără a menţiona 
jurisdicţia diecezană primită de la Iuliu Hossu. Atribuie conflictul Todea – Ionela doar dorinţei lui 
Alexandru Todea de a deveni spiritualul acesteia (p. 176) şi nu opiniilor despre separarea problemei 
catolice (Todea era pentru separare, Ionela împotrivă). Mons. Nisba (în loc de Nischbach, p. 
171-172) etc. 
Episcopul Todea era descris ca un om extrem de labil, uşor influenţabil, (ceea ce nu corespunde 
realităţii), episcopul Justin Paven ca o marionetă a Ionelei, iar episcopii Jakab Antal, Ioan Robu şi 
Petru Gherghel ca „arme Kollaborateure” (p. 180), calificative lipsite de substanţă. În rest Riti 
insistă pe detalii oferite şi 10 ani mai târziu.  
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Anexa I 
 

Modele de succesiune apostolică 
a episcopilor greco-catolici din România  

 
Înţelegem prin succesiune apostolică lanţul de consacrări episcopale, prin punerea 

mâinilor episcopului consacrator pe creştetul capului ipopsifiului (candidatului la 
hirotonirea episcopală), lanţ care trebuie să ajungă la cei 12 apostoli aleşi de Mântuitorul 
Iisus Hristos. Astăzi majoritatea succesiunilor apostolice pot fi reconstituite până în sec. 
XV, de la acea dată mai jos pe baza cataloagelor sau a listelor episcopale/sediilor 
episcopale.  

Succesiune apostolică autentică au Biserica Catolică, Biserica Veche – Catolică, 
Bisericile Ortodoxe şi Bisericile Ortodoxe Orientale (monofizite şi nestoriene). Alte 
denominaţii ecleziastice decât acestea (inclusiv anglicanii şi episcopalienii) nu au 
succesiune apostolică.  

 

I. Succesiunea episcopală a Episcopului Iuliu Hossu  
 
Iuliu Hossu (1855-1970) ales episcop de Cluj a fost hirotonit în 4.XII.1917 de 

Victor Mihaly de Apşa (1841-1918), ales episcop de Lugoj, hirotonit în 14.II.1875 de 
Ioan Vancea de Buteasa (1820-1892), ales episcop de Gherla, hirotonit în 3.XII.1865 de 
Iosif Papp Szilagyi (813-1873), ales episcop de Oradea Mare, hirotonit în 3.V.1863 de 
Alexandru Şterca-Suluţiu de Cărpiniş (1794-1868), hirotonit în 22.VII.1851 de Vasile 
Erdélyi (1794-1862), ales ep. de Oradea, hirotonit în 11.VI.1843 de Ioan Lemeni 
(1780-1861), ales episcop de Făgăraş, hirotonit în 28.V.1833 de Samuil Vulcan 
(1758-1839), ales episcop de Oradea, hirotonit în 7.VI.1807 de Ioan Bobb de Copalnic – 
Mănăştur (1739-1830), ales episcop de Făgăraş, hirotonit în 6.VI.1784 de Grigore Maior 
(1715-1785), ales episcop de Făgăraş, hirotonit în 23.VI.1773 de Vasile Bozickovich (ep. 
de Svidniţa 1759-1787), ales episcop de Diocleţia, hirotonit în 11.XI.1759 de Emanuel 
Mihai Olsavszky (ep. de Muncaci 1743-1767), ales ep.tit. de Rhosus, sfinţit în 
22.XII.1743 de Ioan Inocenţiu Klein de Sad (ep. de Făgăraş, 1730-1751, †1768), ales 
episcop de Făgăraş, hirotonit în 5.XI.1730 de Gheorghe Ghenadie Bizanczy (1715-1733, 
ep.tit. de Sebastopolis), hirotonit în 6.XII.1716 de Leon Piotr Kiszka (mitropolit de Kiev- 
Halici 1714-1728), hirotonit în 1711 de Iurii Vynnyckyi (mitropolit de Kiev Halici 
1708-1713), hirotonit în 1700 de Lev Zalenskyi (mitropolit de Kiev Halici 1694-1708), 
hirotonit în 1678 de Kyprian Zochovskyi (mitropolit de Kiev Halici 1674-1693), hirotonit 
la 1671 de Havryil Kolenda (mitropolit gr. cat. al Kievului 1656-1674). Hirotonit în 1652 
de Antim Selyava (mitropolit de Kiev-Halici 1641-1656) hirotonit în 1624 de Iosif 
Rutskyi (mitropolit de Kiev-Halici 1613-1637), hirotonit în 1613 de Ipatie Potij 
(mitropolit al Kievului 1600-1613), hirotonit în 1593 de Mihail Rahoza (mitropolit de 
Kiev 1588-1599), hirotonit în 1589 de Jeremias II Tranos, patriarh al Constantinopolului 
(f1572-1594, cu întreruperi) hirotonit episcop în 1565.  
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NB. Datele din paranteză până la Grigore Maior indică anii de viaţă, datele 
episcopilor Bizanczy – Bozickovich indică anii de păstorire episcopală, iar datele dintre 
Kiszka şi Rahoza indică perioada cât au fost mitropoliţi de Kiev sau Kiev Halici, ei fiind 
însă episcopi din momentul hirotonirii lor în această condiţie.  

 
Demetriu Radu (1862-1920) este hirotonit de Victor Mihalyi de Apsa ca episcop în 

9.V.1897. Vasile Hossu I (1866-1916) este hirotonit episcop în 21.IX.1903 de Victor 
Mihalyi de Apsa şi Demetriu Radu. Valeriu Traian Frenţiu (1875-1952) este hirotonit 
episcop în 14.I.1913. de Victor Mihalyi de Apsa, Demetriu Radu şi Vasile Hossu I.  

În 1949, în 24/25.XII. Valeriu Traian Frenţiu va hirotoni ca episcopi pe Tit Liviu 
Chinezu (1904-1955) şi pe Ioan Chertes (1911-1992). Aceştia din urmă nu au mai putut 
transmite succesiunea.  

Cu moartea episcopului Ioan Chertes (31.I.1992) se stinge succesiunea apostolică 
bizantină din Biserica Greco-Catolică din România.  

 

II. Succesiunea episcopală a lui Gerald Patrick O’Hara  
 
G. Patrick O’Hara (1895-1963) este sfinţit episcop în 21.V.1929 de Daniel Joseph 

Dougherty (1865-1951, c.) sfinţit episcop în 14.VI.1903 de Francesco Satolli (1839-1910, 
c.) sfinţit episcop în 10.VII.1888 de Raffaele Monaco La Valletta (1827-1896, c.) sfinţit 
episcop în 12.I.1874 de Giuseppe Mastai Feretti (1792-1878, Pp. Fer. Pius IX) sfinţit 
episcop în 3.VI.1827 de Francesco Maria Castiglioni (1761-1830, Pp. Pius VIII), sfinţit 
episcop în 17.VIII.1800 de Giuseppe Maria Doria Pamphilij (1751-1816, c.), sfinţit 
episcop în 22.VIII.1773 de Buenaventura Cordoba Espinoza de la Certa (1724-1777, c.) 
sfinţit episcop în 28.VI.1761 de Manuel Quintano Bonifaz (1699-1774), sfinţit episcop în 
16.III.1749 de Enrique Enriquez (1701-1756, c.) sfinţit episcop în 29.XII.1743 din 
Prospero Lorenzo Lambertini (1675-1758, Pp. Benedict XIV) sfinţit episcop în 
16.VII.1724 de Pietro Francesco Orsini de Gravina (1649-1730, Pp. Benedict XIII) sfinţit 
episcop în 3.II.1675 de Paluzzo Paluzzi Altieri degli Albertoni (1623-1698, c.) sfinţit 
episcop în 2.V.1666 de Ulderico Cerpegna (1595-1679, c.) sfinţit episcop în 7.X.1630 de 
Luigi Caetani (1595-1642, c.) sfinţit episcop în 12.VI.1622 de Ludovico Ludovisi. 
(1595-1632 c), sfinţit episcop în 2.V.1621 de Galeazzo Sanvitale (1566-1622, c.) sfinţit 
episcop în 4.IV.1604 de Girolamo Bernerio (1540-1611, c.) sfinţit episcop în 7.IX.1586 
de Giulio Antonio Santorio (1532-1602, c.) sfinţit episcop în 12.III.1566 de Scipione 
Rebiba Rebibbia (1504-1577, c.), sfinţit în 1541.  

 
NB. Anii din paranteze reprezintă anii de viaţă. Sigla „c” indică faptul că acel episcop a 

ajuns şi cardinal. Când unul dintre ei a ajuns papă, este specificat în paranteze. Marea majoritatea 
succesiunilor apusene converg spre Scipione Rebiba.  

 
Gerald Patrick O’Hara a hirotonit ca episcop în 30.XI.1948 pe Ioan Ploscaru, în 

6.III.1949 pe Ioan Dragomir şi în 30.VI.1950 pe Iosif Schubert. Iosif Schubert a sfinţit ca 
episcop în 19.XI.1950 pe Alexandru Todea.  
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Toţi aceştia au aceeaşi succesiune apostolică. Octavian Cristian, Justin Paven şi 
Emil Riti au fost sfinţiţi de Ioan Dragomir, având succesiune latină. În 27.V.1990 
Alexandru Todea asistat de Ioan Ploscaru şi de Guido del Mestri consacră ca episcopi pe 
Lucian Mureşan (n. 1931) şi pe Vasile Hossu II(1919-1997). Alexandru Todea asistat de 
Ioan Ploscaru şi Lucian Mureşan consacră ca episcop pe George Guţiu (n. 1924) în 
17.VI.1990. G. Guţiu, Ioan Ploscaru şi Lucian Mureşan consacră în 8.IX.1994 ca episcop 
pe Alexandru Mesian (n. 1937) şi pe Virgil Bercea (n. 1957). Lucian Mureşan, Alexandru 
Mesian şi Virgil Bercea consacră ca episcop în 11.IX.1994 pe Ioan Şişeşteanu (n. 1936). 
Lucian Mureşan, Virgil Bercea şi Alexandru Mesian consacră în 16.XII.2007 ca episcop 
pe Mihai Frăţilă (n. 1970). Toţi aceştia au succesiune latină, provenită în principal de la 
G.P. O’Hara.  

 

III. Succesiunea apostolică a lui Florentin Crihălmeanu  
 
Florentin Crihălmeanu (n. 1959) este sfinţit episcop în 6.I.1997 de Karol Wojtyla 

(1920-2005, Pp. Ioan Paul II) asistat de Giovanni B. Ré şi Miroslav Marušyn. Karol 
Wojtyla este sfinţit episcop în 28.IX.1958 de Eugeniusz Baziak (1890-1962) care este 
sfinţit episcop în 5.XI.1933 de Boleslav Twardowski (1864-1945), sfinţit episcop în 
12.I.1919 de Sf. Jozef Bilczewski (1860-1923), sfinţit episcop în 20.I.1901 de Jan 
Mauriciu Puzyna de Kosielsko (1842-1911, c.), sfinţit episcop în 25.III.1886 de 
Mieczyslaw Halka Ledóchowski (1822-1902, c.) sfinţit episcop în 3.XI.1861 de Camillo 
di Pietro (f1806-1884, c.) sfinţit episcop în 30.VII.1839 de Chiarissimo Falconieri di 
Mellini (1794-1859, c.) sfinţit episcop în 15.VIII.1826 de Annibale Francesco della 
Genga (1760-1829, Pp. Leon XII) sfinţit episcop în 24.II.1794 de către Henry Stuart de 
York (1725-1807, c.), sfinţit episcop în 19.XI.1758 de Carol della Torre Rezzonico 
(1693-1769, Pp. Clemente XIII) sfinţit episcop în 29.III.1743 de Prospero Lorenzo 
Lambertini (1875-1758, Pp. Benedict XIV) – a cărui succesiune se vede la pct. II. 
Miroslav Marusyn (n. 1924) a fost sfinţit episcop în 28.VII.1974 de Ivan Bucko 
(1891-1974) sfinţit episcop în 20.X.1929 de Ven. Andrei Septiţkyi (1865-1944) sfinţit 
episcop de Julian Kujlowskyi [episcop titular de Ephestus, consacrat în 17.VIII.1890] şi 
de Josef Weber (1846-1918) în 17.IX.1899. Kujlowskyi a fost consacrat de Episcopul 
Silvester Sembratovicz (1836-1898,  arhiepiscop de Lwow 1885-1898, cardinal din 
1895), consacrat la rândul lui în 20.IV.1879 de Josif Sembratovicz (1821-1900, 
arhiepiscop de Lwow 1870-1882), consacrat la rândul lui de episcopul Spyrydon 
Litvynovicz, episcop titular de Canatha. Acesta din urmă (Litvynovici) a fost consacrat de 
Ioan Lemenyi, fostul episcop al Făgăraşului, la Viena, în 17.V.1857. Succesiunea lui 
Lemenyi a fost prezentată anterior. 

 
N.B. Anii din paranteză indică durata de viaţă a respectivilor episcopi. Episcopul Florentin 

Crihălmeanu are deci în principal o succesiune apostolică latină, proventă de la Papa Ioan Paul II şi 
Giovanni Battista Re, dar şi una bizantină provenită de la Miroslav Marusyn. În 16.XII.2007 Vasile 
Bizău (n. 1969) a fost sfinţit episcop de către Lucian Mureşan asistat de Ioan Şişeştean şi de 
Florentin Crihălmeanu. Deci el are şi succesiune bizantină.  

De remarcat că episcopii Mihai Frăţilă şi Vasile Bizău au fost consacraţi în aceeaşi dată, în 
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acelaşi loc (Catedrala din Blaj), dar doar părintele episcop Bizău are şi succesiune apostolică 
bizantină, primită de la episcopul Florentin Crihălmeanu.  

Se mai observă că prin succesiunea O’Hara episcopii români uniţi au în antecedentele 
episcopale 4 papi (Pius IX, Pius VIII, Benedict XIV şi Benedict XIII) şi un Fericit (Pp. Pius IX).  

Episcopii Crihălmeanu şi Bizău au ca antecedenţi apostolici 5 papi (Ioan Paul II, Leon XII, 
Clemente XIII, Benedict XIV şi Benedict XIII) şi un Sfânt (episcopul Jozef Bilczewski).  

Pentru succesiunile latine sunt accesibile informaţii fundamentale pe site-ul 
cibernetic http:www.catholic-hierarchy,org, redactat de certcetătorul David E. Cheney.  
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Anexa II 
 

A.1. Scrisoare a Pr.Dr. Silvestru Augustin Prunduş, din Cluj, 22.V.1970, către P.S.  Dr. Ioan 
Dragomir, Scrisoarea pomeneşte de izbucnirea inundaţiilor şi de internarea în spital a cardinalului 
Iuliu Hossu. „Iuliu cel mic” este episcopul Dr. Iuliu Hirţea (1914-1978). Cf. pentru Ioan Dragomir, 
episcop titular de Paleopolis, administrator apostolic clandestin al Diecezei de Maramureş: Prunduş, 
Silvestru Augustin; Plaianu, Clemente – Catolicism şi Ortodoxie românească. Scurt istoric al 
Bisericii Române Unite, Cluj-Napoca, 1994, ed. Viaţa Creştină, p. 171-172.  
Ibidem – Cei 12 Episcopi martiri ai Bisericii Române Unite cu Roma, Cluj-Napoca, 1998, ed. Viaţa 
Creştină, p. 130-139.  
Mesaroş, Simion – Reflecţii şi dezvăluiri, Cluj-Napoca, 2004, ed. Risoprint.  
Ibidem – Ep. Dr. Ioan Dragomir, In memoriam, Baia Mare, 2005, ed. Scriptorium.  
Velea, Gheorghe – Amintiri despre Episcopul Dr. Ioan Dragomir, în Flori de Crin, Şimleul 
Silvaniei, 5, nr. 3 (16), p. 10-14. Birtz, Mircea – Cronologia ordinarilor diecezani greco-catolici 
(uniţi) 1948-1989, Cluj-Napoca, 2007, ed. Napoca Star, p. 45-47.  
Pentru Iuliu Hirţea, episcop titular de Nebbi, administrator apostolic clandestin al Diecezei Orăzii 
Mari: Prunduş, Plăianu – Catolicism şi Ortodoxie..., p. 170-171 
Ibidem – Cei 12 Episcopi martiri...,  p. 119-128.  
Birtz – op.cit., p. 42-45.  

A.2. Scrisoare a episcopului Dr. Ioan Dragomir către Pr. S.A. Prunduş, din Ariniş, MM, s.d. (vara 
anului 1970). Episcopul îi scrie lui Prunduş despre o monografie dedicată lui Iuliu Hossu, plănuită 
de Pr. Prof. Ştefan Manciulea (1894-1985) reputat geograf şi istoric. Pr. Marian Gheorghe 
(1903-1990) fost protopop din Baia Mare, de repetate ori deţinut pentru credinţă, vicar general 
diecezan în clandestinitate, canonic prepozit.  
Cf. Bota, Ioan; Ioniţoiu, Cicerone – Martiri şi mărturisitori ai Bisericii din România (1945-1989). 
Biserica Română Unită cu Roma, Greco-Catolică. Biserica Romano-Catolică, Cluj-Napoca, 2001, 
ed. Viaţa Creştină, ed. III, p. 86-87 (St. Manciulea).  
Băinţan, Vasile – Martiri şi mărturisitori şi Bisericii Române Unit cu Roma din Eparhia gre-
co-catolică A Maramureşului (1948-1989), Baia Mare, 1999, ed. Gutinul, p. 129-144 (Gh. Marian).  

A.3. Scrisoare a Pr. Prunduş către episcopul Dr. Ioan Dragomir, din Cluj, 29.XI.1970. Se confirmă de 
un viitor adversar al P.S.  Ioan Dragomir faptul că acesta, după decesul cardinalului Iuliu Hossu şi 
renunţarea P.S.  Ioan Ploscaru, a devenit protos episcopal (proedru, senior al corului episcopal), cu 
alte cuvinte conducătorul Bisericii Române Unite din clandestinitate.  
Opţiunea P.S.  Ioan Ploscaru era determinată de luciditatea acestuia, episcopul lugojean necrezând 
nici odată în liberalizarea sistemului comunist. Memoriul trimis de Alexandru Todea în 30.X.1970 
este reprodus în Todea, Alexandru – Luptele mele. Un strigăt în pustiu vreme de un pătrar de veac, 
Cluj-Napoca, 2003, ed. Dacia, p. 30-38. Despre analiza proiedriei cf. Birtz, op.cit., p. 51-53.  

A.4. Scrisoare a P.S.  Ioan Ploscaru către S.A. Prunduş, din Lugoj, 15.III.1974. Pr. Prunduş dorea o 
susţinere ierarhică pentru noua linie ecleziastică îmbrăţişată. Episcopul Ioan Ploscaru explică 
motivele renunţării la proiedrie în favoarea P.S.  Ioan Dragomir, renunţare formală, de care au fost 
înştiinţaţi şi ceilalţi episcopi. Modestia P.S. Ioan Ploscaru era excesivă, acesta fiind un episcop care 
şi-a înmulţit talanţii, fiind unul din puţinii oameni de cultură cu o bogată literatură de sertar.  

A.5. Telegrame schimbate de P.S.  Ioan Dragomir cu Scaunul Apostolic Roman. Calitatea proiedrică 
a P.S.  Ioan Dragomir a fost recunoscută şi de Sf. Scaun. Se demonstrează prin această anexă faptul 
că Ioan Dragomir a fost şeful clandestin al BRU, reacţiile de după 1985 fiind pur conjuncturale.  

 
Traducerea din latină a fost făcută de P.S. Silviu Augustin Prunduş. 
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I 1  Mănăstirea Căldăruşani. Moara Vlăsie (fostă Săracă), jud. Ilfov. 
Prea Onorate şi Prea Iubite Frate 

Scumpul meu Lani 
Cu mare emoţie am citit dragostea sufletului tău din scrisoarea care a mângâiat mult sufletul 

meu. Acelaşi bun, scump şi iubit Lani ai rămas, mângâiere mai departe pentru cei mulţi.  
Îţi mulţumesc din toată inima pentru caldele felicitări, şi bunele urări, pe care le-am înălţat 

Domnului jertfă de laudă şi preamărire, cerşind în smerite rugăciuni răspunsul harurilor Sale 
îmbelşugate peste casa scumpului meu Frate şi peste scumpii tăi şi ai mei.  

Din marea, ilustra, Familie a scumpilor Munţi Apuseni, din care ai răsărit, pe care pe toţi i-am 
ţinut mereu îmbrăţişaţi în smeritele mele rugăciuni până în ziua de azi şi aşa vor rămâne în toate zilele 
vieţii mele cu neştearsă amintire mângâietoare a îmbrăţişărilor anuale la Sf. Mănăstire a Lupşei până 
la 8 septembrie 1948.  

Îţi mulţumesc călduros pentru fotografia Sfintei Mănăstiri cu datele istorice şi pentru 
informaţiile referitoare la cei trecuţi la veşnicie şi a scumpilor în viaţă deşi bolnavi. Pentru toţi am 
rugat pe Domnul să le dăruiască fericirea împărăţiei Sale şi uşurare celor bolnavi.  

Acum vine răspunsul cuvintelor întârziate şi neputincioase dar bine încărcate cu răspunsuri 
înălţate mereu la cer purtând sarcina grea pentru neputinţa lor, a dragostei mele. Citească dar sufletul 
tău, suflet din sufletul Meu. Îţi mulţumesc Lani Dragă pentru dragostea tare de totdeauna în tot 
trecutul cât sufletul meu mă purta anual pe la voi scumpii mei din scumpii Munţi Apuseni la Sf. 
Mănăstire şi în toate satele îndată după ce am ajuns în arhipăstorirea nevredniciei mele şi dragostea de 
azi de care mă împărtăşeşti. Binecuvântarea Domnului peste voi toţi.  

Eu din mila nemărginită a Domnului urmez mai departe Calea Fericirilor. Căci a Fericirilor 
este, lăudând şi preamărind pe Domnul în toate şi pentru toate fiind mereu în aşteptare la răspunsul 
Forurilor Supreme Constituţionale de Cârmuire a Ţării, cu credinţă nezdruncinată în nemurirea 
dreptăţii.  

Actul de dreptate pentru Biserica Noastră va veni în ceasul Domnului. Îl cere cinstea Ţării, 
interesele supreme ale neamului, pe care l-a slujit 250 de ani cu jertfă şi dragoste de mamă şi îl cere în 
primul rând Constituţia Ţării. Reabilitarea Bisericii noastre în drepturile Constituţionale o cere 
imperios Constituţia pentru a se reabilitare prin informarea decretului anticonstituţional care o înfruntă 
şi o sfidează.  

Pentru aceasta Domnului să ne rugăm, înteţind rugăciunea acum când am intrat în postul mare, 
rugăciunea care mută munţii; Domnul ne îndeamnă; noi am crezut şi din mila Domnului am fost 
fericiţi să vedem această mutare a munţilor, când graniţele în ziua fericită de lumină a Neamului la 
Aba Iulia 1.XII.1918.  

Până la sfârşitul Constituţia va birui. Nu putem să ne îndoim că ceea ce luminat au codificat în 
Constituţie, libertatea deplină a tuturor confesiunilor din Republica Socialistă România (art. 17 şi art. 
30) să susţină decretul de desfiinţare a Bisericii Noastre, decret care poartă data de 1 decembrie 1948, 
aniversarea a 30 de ani de la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia 1918 1 Decembrie unde s-a 
hotărât unirea pe veci a Transilvaniei cu Patria Mamă.  

Pentru aceasta, repet, Domnului să ne rugăm în nezdruncinată credinţă, cerşind lumină pentru 
toţi ce deţin puterea şi răspunderea.  

Actul de dreptate va coborî din nou lumină peste ziua sfântă de lumină 1 XII.1918, umbrită 
trist de acest decret.  

Dacă se naşte în suflet întrebarea: Cine va răsturna piatra de pe mormânt? Să asculte sufletul 
credincios răspunsul Domnului: Acelaşi înger care sta răzimat de piatra răsturnată de pe mormântul 
Meu. Piatra era mare foarte, dar nu pentru Domnul.  

Să ne reculegem, scumpul meu Frate Lani. În rugăciune. Să nu se îndoiască nimeni! După 
Vinerea Mare vine ziua Învierii. Cu smerenie Te rugăm, dă ne-o Doamne. În ceasul Tău după voia Ta 
Prea Sfântă.  
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Să ascultăm bine cu toţii, Domnul grăieşte. Eu sunt cu voi! Noi din mila Ta am crezut 
Doamne, întăreşte cu darul Tău mai departe credinţa noastră să punem bună mărturie până la sfârşit. 
Lăudat şi prea mărit să fie numele Tău Prea Sfânt în veci.  

Vă mulţumesc din nou Dragă Lani tuturor pentru dragostea voastră. Rămâneţi mai departe 
între îmbrăţişarea dragostei mele în smeritele rugăciuni.  

Maica Domnului să ne fie bună, puternică, iubitoare, Ocrotitoare.  
Darul Domnului cu voi. Dragostea mea cu voi cu toţi întru Hristos Iisus.  

Episcop Iuliu de Cluj – Gherla     
12.III.1970  
 
 

I 2        Mănăstirea Căldăruşani 
22.XII.1968 
Sărbători fericite tuturor scumpilor mei! 
Pace tuturor, cu arhierească binecuvântare. 

Episcop Iuliu   
 

Reverendissime şi Mult Iubite Frate, 
Îţi mulţumesc din toată inima pentru caldele urări şi felicitări din prilejul împlinirii a 51 ani din 

mila Domnului, de episcopie şi în preajma Semicentenarului Unirii pe vecie a Transilvaniei cu Patria 
Mamă România.  

Aşa calde şi însufleţite cum au izvorât din sufletul tău bun şi nobil, le-am înălţat Domnului, 
imn de laudă şi preamărire, imnul dragostei tale, cerând revărsarea cu îmbelşugare a harurilor Sale, 
pentru că Lui singur i se cuvine toată lauda şi preamărirea în veci. Răsplată cerească să-ţi fie harul 
Domnului peste Tine scumpul meu Frate şi pentru toţi scumpii tăi din Familie şi din marea scumpă 
Familie scumpă nouă tuturor.  

Bună mărturisire ai pus. Domnul să Te întărească până la sfârşit şi Maica Domnului să-ţi fie 
bună şi iubitoare ocrotitoare şi tuturor scumpilor noştri.  

La sfârşitul lui octombrie am înaintat un Memoriu Excelenţei Sale Nicolae Ceauşescu 
Preşedintele Consiliului de Stat cerând, cu tot respectul, să binevoiască a lua în dreaptă şi luminată 
judecată Memoriul meu înaintat Onor. Guvern (1965) cerând reabilitarea Bisericii noastre, rugându-l 
să nu lase Biserica noastră română Unită cu Roma străbună în situaţia de Biserică a tăcerii, care n-a 
tăcut în cursul veacurilor existenţei sale, închinată cu dragoste de mamă în slujba neamului; să nu fie 
silită să serbeze Semicentenarul cu serbarea tăcerii sufletului îndurerat, 20 de ani de la desfiinţarea sa 
prin decretul 358 dat la 1 decembrie 1948, anul aniversării a 30 de ani de la Unirea Transilvaniei cu 
Patria Mamă.  

Am cerut să risipească întunecarea coborâtă prin acel decret în ziua sfântă de lumină a 
neamului, prin înfăşurarea decretului şi prin reabilitarea Bisericii noastre şi prin reabilitarea tuturor 
celor ce în cursul veacurilor au luptat şi s-au jertfit pentru libertatea şi drepturile poporului român, 
reabilitarea tuturor viilor şi morţilor scumpi, cari au luptat şi s-au jertfit pentru pregătirea Adunării de 
la 1 decembrie 1918, în care s-a hotărât şi s-a ratificat libertatea şi dreptatea pentru toţi fiii Patriei 
scumpe tuturor, fără deosebire de limbă, de lege, adevărată Magna Charta Transilvaniei, codificată 
luminat şi în noua Constituţie a Republicii Socialiste România.  

Aşa în deplina libertate să putem închina cu Biserica noastră opera binecuvântată, în 
continuare, pentru înălţarea şi fericirea Patriei noastre scumpe tuturor.  

Până acum n-am primit răspuns. Să înteţim modestele noastre rugăciuni cu credinţa 
nezdruncinată în nemurirea adevărului şi a dreptăţii. „Eu cu voi sunt” ne spune Domnul. Te adorăm 
Doamne cu recunoştinţă, întru toate şi pentru toate.  

Maica Domnului Prea Curată să ne fii, Te rugăm, puternică, iubitoare, ocrotitoare.  
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Primeşte scumpul meu frate dragostea sufletului meu recunoscător şi toţi scumpii mei, al 
Vostru 

 Episcop Iuliu de Cluj – Gherla   
 

I 3  Pr. Gabriel Ivaşcu din Trenton US A în 16 decembrie 1968 trimite o scrisoare Episcopului 
Iuliu Hossu la care primeşte acest răspuns:  

„Mănăstirea Căldăruşani 25 aprilie 1969.  
Hristos a înviat!  
Să ne închinăm Sfintei Învierii Lui Celui de a treia zi.  
Mult iubite Frate Ivaşcu,  
Îţi mulţumesc din toată inima pentru dragostea întru Domnul pe care mi-ai exprimat-o în 

preţuita scrisoare sigilată în colţul stâng a ei cu o lacrimă sfântă, pe care am sărutat-o cu emoţie, 
înălţând cântecul dragostei tale, jertfa de laudă şi preamărire Domnului. Lui I se cuvine toată lauda şi 
preamărirea; a Lui a fost dragostea pe care am vestit-o şi am îmbiat-o tuturora, pe toate căile scumpe 
sufletului meu, a domnului este ecoul scump venit din depărtare şi îndepărtate vremi. Sunt fericit când 
văd că sămânţa sfântă a picat în pământ bun şi rodeşte îmbelşugat. M-ai însoţit aşa cum ai evocat, cald 
şi frumos, în multe părţi de sub măreţul Pietrosul al scumpului Maramureş până în Mureş şi Câmpia 
Ardealului, bun şi credincios însoţitor, şi aşa ai rămas cu suflet cald şi credincios. Cred că tot aşa dulce 
surâde şi azi sufletul tău bun şi credincios Domnului.  

Am cerşit Domnului la citirea scrisorii, răspunsul revărsării harurilor Sale îmbelşugate pentru 
Tine scumpul meu frate şi pentru toţi scumpi tăi şi ai mei care au binevoit a-mi trimite felicitări şi 
bune urări; iar acum vin cu neputincioase cuvinte a vă mulţumi tuturor, din suflet recunoscător pentru 
dragostea ce mi-aţi arătat. Primeşte Te rog, îmbrăţişarea dragostei mele şi o împărtăşeşte tuturor care 
şi-au adus aminte de robul Domnului, cunoscând cu toţii, că Vă ţin pe toţi întru îmbrăţişarea 
smeritelor mele rugăciuni mereu prezenţi la sfânta slujbă liturgică din chilia mea, cerşind Domnului să 
vă împărtăşească din îndurarea păcii, jertfa laudei.  

În ce priveşte situaţia mea pentru informare îţi comunic că din anul trecut 26 aprilie 1968 nu 
mai sunt cu domiciliul obligator. În noul buletin s-a pus domiciliul Moara Săracă, jud. Ilfov şi nu cel 
arătat de mine: Cluj – str. Calea Moţilor 26, domiciliul meu care de drept a rămas Reşedinţă 
Episcopală, Aşa dară tot aici la Mănăstirea Căldăruşani aştept răspunsul la Memoriul meu înaintat 
Onoratului Guvern Pentru reabilitarea Bisericii noastre în drepturile constituţionale încă în anul 1965, 
şi acordarea unei audienţe; şi la Memoriul meu înaintat Excelenţei Sale Nicolaie Ceauşescu 
Preşedintele Consiliului de Stat data 29 octombrie 1968, cerând să binevoiască a lua în dreaptă 
judecată Reabilitarea Bisericii noastre, rugând să nu o lase în situaţia de Biserică a tăcerii care nu a 
tăcut 250 de ani în slujba neamului, luptând şi jertfind cu dragoste de mamă pentru libertatea şi 
drepturile neamului.  

Neprimind până acum nici un răspuns am prăsnuit Semicentenarul Unirii din 1 decembrie 
1918 reculeşi în smerite rugăciuni lăudând şi preamărind pe Domnul întru toate şi pentru toate cu 
nezdruncinată încredere că ceasul va veni, cu credinţă în nemurirea dreptăţii. Poate că ceasul n-a venit 
dar va veni. Ceasul este în mâna Domnului. Este în Bună Mână. Domnului să ne rugăm. Eu sunt cu 
voi, ne-a spus Domnul. Noi a crezut şi credem.  

Va veni. O cere binele şi cinstea Ţării. Pentru orientare îţi spun simbolul dragostei tale n-a sosit 
până acum. Poate în viitor. Îmi este destulă dragostea ta.  

Maica Domnului să vă ocrotească. Darul Domnului cu voi. Dragostea mea cu arhierească 
binecuvântare.  

Episcop Iuliu de Cluj – Gherla... “ 
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I 4        Către Liviu Trufaşiu 
Str. K. Marx  12 Cluj 
Mănăstirea Căldăruşani, 6.IV.1967  
 

Mult Onorate Frate, 
 
Îţi mulţumesc din inimă pentru bunele urări la împlinirea, din mila Domnului, a 82 de ani, 

reverse Domnul belşugul harurilor Sale Peste M. On. Frăţia Ta, peste iubita Familie şi peste toţi 
scumpii mei.  

Înfrăţiţi în rugăciuni să cerşim harul Domnului pentru a pune bună mărturie până la sfârşit, 
împlinind întru toate voia Lui preasfântă.  

Maica Domnului să vă ocrotească. Darul Domnului cu voi. Dragostea mea cu voi cu toţi întru 
Hristos Iisus.  

Cu arhierească binecuvântare  
ss. Episcop Iuliu  de Cluj – Gherla   

...................................................................................................................................................... 
 

I 5 Mănăstirea Căldăruşani, 26.II.1968  
 

Mult Iubite Frate, 
 
Îţi mulţumesc din toată inima, pentru bunele urări de împlinire a unui jumătate de veac de 

episcopat şi a 83 ani, din mila Domnului de viaţă.  
Le-am înălţat pe toate Domnului jertfă de laudă şi preamărire, pentru că Lui Singur I – se 

cuvine toată lauda şi mărirea în veci.  
Mângâierea sfântă îmi este tot de la Domnul nostru, ecoul scump din îndepărtate vremi şi a 

dragostei pe care în numele Lui, am vestit-o şi am îmbiat-o tuturor, fără deosebire, pe toate căile 
scumpe sufletului mei.  

Aşa ecoul bunelor tale urări, însoţite de calde, scumpe rugăciuni, jertfă de laudă şi preamărire, 
rămân Domnului, de la Care am cerut răspunsul revărsării harurilor Sale cu îmbelşugare şi până la 
sosirea neputincioaselor mele cuvinte, peste Tine, peste scumpa Familie şi peste toţi Scumpii mei.  

V-am îmbrăţişat şi vă ţin îmbrăţişaţi în dragostea sufletului meu întru Domnul. Rămâneţi întru 
această îmbrăţişare întru Domnul, în smerite rugăciuni, cerşindu-i harul preasfânt al statorniciei bune 
mărturisiri până la sfârşit, cu ajutorul Lui şi a Maicii Domnului şi a noastră, puternică, iubitoare, 
ocrotire.  

Darul Domnului cu voi.  
Maica Domnului să vă ocrotească. Dragostea mea cu voi cu toţi întru Hristos Iisus. Cu 

arhierească binecuvântare 
Episcop Iuliu de Cluj – Gherla   

 
I 6         Către Liviu Trufaşiu 

 str. K. Marx 12, Cluj  
 Mănăstirea Căldăruşani, 17.III.1970.  
 

Mult Onorat şi Preaiubite Frate, 
 
Îţi mulţumesc din toată inima pentru toate bunele urări pe care dragostea ta neadormită mi 

le-a trimis, din suflet mângâiat şi recunoscător, le-am înălţat Domnului, cerşind răspunsul harurilor 
Sale îmbelşugate, pentru Tine Scumpul meu Frate şi pentru întreagă iubita Familie. Domnul să le 
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primească şi harul Său preasfânt să facă întru lungime de zile bogat roditoare dragostea Ta 
mângâietoare pentru cei mulţi însetaţi de mângâiere.  

Aşa să se înmulţească mângâierea sufletului tău bun şi credincios.  
Eu din mila Domnului, urmez mai departe calea fericirilor, aşteptând, cu credinţă neînfrântă 

în nemurirea dreptăţii, lăudând şi preamărind pe Domnul în toate şi pentru toate – răspunsul la 
memoriile mele înaintate Forurilor Superioare Constituţionale, pentru Reabilitarea Bisericii noastre 
scumpe.  

Actul de dreptate va veni în ceasul Domnului; îl cere imperios însăşi Constituţia pentru a sa 
reabilitare, aflându-se în faţa unui Decret anticonstituţional, care o înfruntă şi o sfidează, îl cere 
cinstea ţării şi interesele scumpe ale Neamului. Noi nu cerem drepturi şi nici privilegii; noi cerem 
Reaşezarea în drepturile constituţionale avute, care nu s-au primit în dar, ci drepturi pentru care 
neamul a luptat, a jertfit şi s-a jertfit în cursul veacurilor: dreptatea şi libertatea pentru toţi fiii Patriei 
scumpe. Biserica noastră a fost acolo şi stă cu fruntea ridicată pentru slujba închinată poporului în 
tot cursul veacurilor vieţii sale. Drepturi aşezate în ziua sfântă de lumină a Apoteozei de la Alba 
Iulia 1.XII.1918, temelie neclintită de înălţare a Românei întregite prin unirea pe veci a 
Transilvaniei cu Patria Mamă, ROMÂNIA.  

Decretul de desfiinţare a Bisericii noastre, care poartă data de 1 decembrie 1948, aniversarea 
a 30 ani de la Marea Adunare de la Alba Iulia, 1 decembrie 1918, sfidează Constituţia Republicii 
Socialiste România, sfidează Magna Charta de la Alba Iulia, pe care a coborât jale şi întunecare. 
Până la sfârşit va învinge Constituţia, pentru a sa Reabilitare, îmbrăcându-se din nou în lumină 
neumbrită, Ziua Sfântă de Lumină a Neamului 1 decembrie 1918.  

Pentru aceasta Domnului să ne rugăm cu smerenie să ne dăruiască ceasul fericit al 
Reabilitării.  

Maica Domnului să ne fie bună, puternică, iubitoare Ocrotitoare. Darul Domnului cu voi!  
Dragostea mea cu voi cu toţi întru Hristos Iisus.  
Cu arhierească binecuvântare al vostru iubitor. 

Episcop Iuliu de Cluj – Gherla     
17.III.1970 

 
 
I 7   Preasfinţite şi Preaiubite Frate, 

 
Îţi mulţumesc din toată inima pentru bunele urări din prilejul împlinirii, din mila Domnului, 

a unei jumătăţi de veac de episcopat.  
Cu suflet mângâiat le-am înălţat Domnului jertfă de laudă şi preamărire, căci Lui singur I se 

cuvine toată lauda şi preamărirea în veci, cerşindu-i să-ţi răsplătească cu revărsarea belşugului 
harurilor Sale, pentru a-l preamări întru lungime de zile, pe Calea Fericirilor Sale, cu punerea bunei 
mărturii până la sfârşit, cu a Maicii Preacurate puternică, iubitoare ocrotire.  

Mulţumindu-ţi din nou pentru dragostea ce mi-ai arătat, să rămânem îmbrăţişaţi în sfintele 
rugăciuni pentru preamărirea Domnului, pe Calea Sa, de care ne-a învrednicit, lăudându-l şi 
preamărindu-l întru toate şi pentru toate.  

Tu ştii că Domnul pe cei ce îi iubeşte îi încearcă, nu spre moarte ci spre viaţă.  
Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie, preasfânt eşti şi drept întru toate. Rămâi, scumpul meu 

Frate, întru îmbrăţişarea smeritelor mele rugăciuni.  
Anul nou în care am intrat, să ni-l dăruiască Domnul plin de lumină şi mângâierea păcii 

Domnului, lumii întregi în renaştere.  
Cu frăţească dragoste,   Episcop Iuliu de Cluj – Gherla  
10.II.1968.  
Moara Săracă Mănăstirea Căldăruşani 
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I 8              Moara Săracă Mănăstirea Căldăruşani 
5.V.1968   
Judeţ Ilfov.    

Preasfinţite şi Mult Iubite Frate, 
 
Pentru orientare, cu frăţească dragoste îţi comunic că autorităţile locale în Sâmbăta Mare 

20.IV.a.c. mi-au adus la cunoştinţă că toate restricţiile s-au ridicat şi că din momentul acela sunt 
liber.  

Pentru noul buletin, ce urmează să se facă, am fost întrebat unde doresc să domiciliez; am 
răspuns că domiciliul meu a fost şi de drept a rămas: Cluj, Calea Moţilor 26, adică Reşedinţa mea 
episcopală. La 3.V.a.c. mi s-a predat noul buletin, fără D.O., dar pus domiciliat Moara Săracă 
judeţul Ilfov.  

Aşa tot aci voi aştepta la Mănăstirea Căldăruşani răspunsul la Memoriul meu înaintat Onor. 
Guvern în anul 1965, 3 septembrie, pentru reabilitarea Bisericii noastre în drepturile constituţionale, 
fixate solemn şi în noua Constituţie, solicitând şi o audienţă pentru a expune şi verbal cauza 
reabilitării şi neprimind răspuns, le-am repetat şi în anii următori 1966 şi 1967 cu data 1 decembrie.  

Reabilitarea Bisericii va cuprinde libertatea deplină a tuturor fiilor şi a tuturor păstorilor ei şi 
reabilitarea lor şi a tuturor morţilor noştri scumpi.  

Acesta este singurul lucru pe care l-am cerut pe întregul curs al Peregrinării noastre.  
Astfel scumpa noastră Biserică va putea închina, în continuare, ce are mai scump: suflet de 

dragoste şi înfrăţire, pentru fericirea neamului, şi înălţarea scumpei noastre patrii.  
Actul de dreptate ce-l va fi împlinit Onor. Guvern va fi spre folosul neamului şi va onora 

stăpânirea.  
Pentru ceasul fericit Domnului, să ne rugăm şi a Maicii Domnului Preacurate şi a noastră 

scumpă Mamă puternică şi iubitoarea ocrotire să o cerşim.  
Trecând prin părţile noastre mă voi bucura mult să te revăd după mai bine de 20 ani.  
Primeşte îmbrăţişarea dragostei mele şi o îmbrăţişare tuturor semenilor mei.  
Cu frăţească dragoste, 

Episcop Iuliu de Cluj – Gherla   
   

 
I 9        Mănăstirea Căldăruşani 
        6.II.1969  

Preasfinţite şi Mult iubite Frate, 
 
Îţi mulţumesc din toată inima pentru bunele urări din preajma Naşterii Domnului şi a 

Semicentenarului Unirii Transilvaniei cu Patria Mamă România, izvorâtă din sufletul tău bun şi 
nobil, pe care frumoase şi calde le-am înălţat Domnului îndată la primire, cerându-i răspunsul 
harului cu îmbelşugare peste Tine scumpul meu Frate şi peste toţi scumpii tăi şi ai mei.  

Neputincioasele mele cuvinte de răspuns frăţesc pleacă cu mare întârziere dar cu atât mai 
încărcate de dragostea sufletului meu recunoscător, acumulată zi de zi în aşteptarea de a-ţi putea da 
vre-o veste despre soarta noului meu Memoriu, adresat de astă dată Excelenţei Sale Nicolae 
Ceauşescu, Preşedintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, referitor la 
reabilitarea Bisericii noastre în drepturile sale constituţionale; un fel de Caesarem appello, pentru a 
face din partea mea, conform datoriei mele, tot ce este omeneşte cu putinţă, în ferma convingere că 
împlinesc nu numai o sfântă datorie faţă de scumpa noastră Biserică dar deodată slujesc interesele 
superioare ale neamului şi ale Ţării, scumpă nouă tuturor.  

Recapitulând intervenţiile anterioare am rugat pe Excelenţa Sa, ca Şef al Statului, cu depline 
puteri, ca împreună cu Cârmuitorii constituţionali ai Statului, să binevoiască a hotărî, în luminată şi 
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dreaptă judecată, reabilitarea Bisericii noastre în drepturile constituţionale, infirmând Decretul de 
desfiinţare a Bisericii noastre, incompatibil cu Constituţia Ţării care luminat a codificat libertatea 
deplină a tuturor cetăţenilor ţării, fără deosebire, cuprinzând în acest cadru constituţional şi Magna 
Carta a Transilvaniei din 1 decembrie 1918.  

L-am rugat să primească acest cuvânt sincer în preajma aniversării semicentenarului 
Transilvaniei cu Patria Mamă.  

Este ceasul reabilitărilor, am spus, a tuturor viilor şi morţilor scumpi, cari au luptat şi s-au 
jertfit pentru libertatea şi drepturile neamului în cursul veacurilor, a tuturor cari au luptat şi sau 
jertfit pentru pregătirea apoteozei din 1 Decembrie 1918, a dreptăţii împlinite din mila lui 
Dumnezeu Atotputernicului, în Unirea Transilvaniei cu Patria Mamă, Ţara Românească, România.  

L-am rugat să îmbrace în lumină aniversar a semicentenară să nu lase în situaţia de Biserică 
a tăcerii Biserica noastră română unită, care n-a tăcut în cursul veacurilor existenţei sale, să 
prăznuiască, am zis, Roma mică a lui Eminescu, să prăznuiască Blajul reabilitat a lui Eliade, care a 
exclamat: aici a răsărit soarele românismului. E ceasul istoric al Semicentenarului, ceasul tuturor 
reabilitărilor; este ceasul Excelenţei Tale Domnule Preşedinte. Nu lăsaţi să prăznuiască alături, în 
tăcerea sufletului îndurerat, 20 de la desfiinţarea sa, Biserica Unită, care a grăit luminat, peste 
veacuri, generaţiilor însetate de lumina adevărului şi a dreptăţii, şi care doreşte să slujească ceasul şi 
ţara cu toată puterea şi dragostea inimii sale, de care a dat dovadă în trecut. Chezăşie pentru viitorul 
înălţat al ţării, la care doreşte să contribuie cu suflet de dragoste şi pace.  

Daţi ascultare acestui Libellus Suplex Libellus al vremurilor noastre, scrieţi cu lumină în 
istorie ceasul Excelenţei Voastre Ceasul Semicentenarului Adunării Naţionale de la Alba Iulia 1 
Decembrie 1918, cu aureola tuturor reabilitărilor.  

Astfel am încheiat memoriul cu data 29.X.1969, solicitând din nou o audienţă pentru a 
expune şi verbal ceea ce nu încape pe hârtie; cu nădejde încrezătoare.  

Până azi nu am primit nici un răspuns.  
Aşa am prăznuit în tăcerea sufletului în smerite rugăciuni, lăudând şi preamărind pe Domnul 

întru toate şi pentru toate; cred împreună cu toată Biserica tăcerii, cu nădejdea nezdruncinată în 
împlinirea actului dreptăţii, în ceasul hotărât de Domnul. Biserica este a Lui. Domnul este cu noi. 
Ne-a promis-o; noi credem. Tot cel ce cheamă Numele Domnului nu va fi ruşinat.  

Noi să înteţim rugăciunile şi să nu ne îndoim nici o clipă că pe temelia aşezată de Domnul, 
că prin jertfa ce din mila Domnului am adus-o în curs de 20 ani, cu puterea harului Său, care se 
desăvârşeşte întru neputinţele noastre, Biserica se va înălţa, renăscută în durerile marii încercări. 
Pentru aceasta, înfrăţiţi în smerită rugăciuni. Domnului să ne rugăm, cu a Maicii Domnului 
Preacurate puternică şi iubitoare ocrotire. Aşa să urmăm mai departe pe Calea Fericirilor 
Domnului, lăudând şi preamărind pe Domnul, repet, întru toate şi pentru toate.  

Fie anul în care am intrat, din mila Domnului, an plin de lumină în lume aşezată în pace şi 
adevăr.  

Îţi mulţumesc din nou pentru bunele urări, cu aceleaşi din partea mea.  
Rămâi întru îmbrăţişarea dragostei mele, cu toţii scumpii mei. Cu frăţească dragoste întru 

Domnul.  
Iuliu, Episcopul de Cluj – Gherla  

Măn. Căld. 6.II.1969.  
 

I 10    Preasfinţite şi Preaiubite Frate, 
 
Îţi mulţumesc, din toată inima, pentru dragostea frăţească ce mi-ai arătat şi pentru bunele 

urări şi felicitări, pe cari toate le-am înălţat Domnului cu smerite rugăciuni, cerşindu-i răspunsul 
harurilor Sale îmbelşugate pentru tine şi pentru scumpii tăi şi ai mei.  

Aştept mai departe, cu încredere în nemurirea dreptăţii, răspunsul la memoriile mele 
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înaintate Celor în drept, convins că până la sfârşit va birui Constituţia, care a codificat solemn 
dreptatea, pe care întemeiem cererea reabilitării scumpei noastre Biserici în drepturile sale 
constituţionale.  

Să înteţim rugăciunile lăudând şi preamărind pe Domnul, întru toate şi pentru toate.  
Dacă vei veni în părţile acestea fă o săritură şi până la mine, te aştept la frăţească 

îmbrăţişare.  
Până la mângâietoarea revedere te îmbrăţişez cu toată dragostea frăţească, în care cuprind pe 

toţi scumpii tăi şi ai mei, cu o lume întreagă, întru Domnul.  
Maica Domnului să vă ocrotească pe toţi.  
Iubitor frate întru Hristos Domnul nostru,  

Ep. Iuliu de Cluj – Gherla,  
20.V.1969.  
 

I 11         24.II.1970 
 

Preasfinţite şi Preaiubite Frate, 
 
Îţi mulţumesc din toată inima pentru bunele urări ale dragostei tale; le-am înălţat Domnului 

cu emoţie cerşindu-I răspunsul harurilor Sale, peste tine, scumpul meu Frate, şi peste toţi scumpii 
tăi şi ai mei.  

Sfintele Sărbători şi trecerea în Anul Nou, te-am avut îmbrăţişat în smeritele rugăciuni şi aşa 
am urmat împreună până azi când pleacă şi neputincioasele cuvinte cu sarcina scumpă a dragostei 
sufletului meu. Ce este dar, scumpul meu frate, în cuvintele întârziate – suflet din sufletul meu, 
dragostea cu care Te îmbrăţişez şi pe această cale.  

Cauza reabilitării scumpei noastre Bisericii este nemişcată, rămânând în aşteptarea 
răspunsului dorit la memoriile mele încă azi fără nici un semn.  

Cu toate acestea aştept cu nezdruncinată încredere în dreptatea cauzei nemuritoare, în 
puterea Constituţiei care, ea în primul rând, cere imperios a se reabilitare, până în sfârşit ea va birui, 
cu infirmarea decretului anticonstituţional, care o înfruntă şi o sfidează, aşa cum o cere cinstea 
Ţării, scumpe tuturor, şi interesele ei superioare.  

Pentru asta Domnului să ne rugăm. Puterea credinţei care mută munţii este a noastră. 
Dreptatea Ta, Doamne, este dreptate în veac şi cuvântul Tău adevărul. Aşa a cântat neamul nostru 
în cursul veacurilor vieţii sale, care s-a încununat la Alba-Iulia 1 Decembrie 1918.  

Aşa cântăm şi azi cu încredere în Dumnezeu dreptăţii Ceasul în mâna Domnului.  
Zicem cu S. Pavel: Noi ştim cui i-am crezut pentru aceea şi grăim. Domnului să ne rugăm: 

iarăşi şi iarăşi. Pentru binele neamului, pentru binele scumpei Patrii – România.  
Aşa să putem închina în continuare în slujba neamului ce avem mai bun: suflet de dragoste 

şi pace. Domnul harul său va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace. Maica Domnului 
să ne fie bună, puternică, iubitoare ocrotitoare.  

Cu suflet mângâiat îţi comunic că am primit, la împlinirea din mila Domnului a 85 ani, 
suprema apostolică binecuvântare, în o telegramă părintească, caldă de la Sfântul Părinte, 
cuprinzând şi pe scumpii mei Fraţi şi pe toţi Scumpii mei.  

Am închinat Marelui Apostol al Păcii, inimii purtătoare de grija tuturor Bisericilor, stropul 
nostru de mângâiere, în o lume în frământări de renaştere, întregul nostru Pelerinaj pe Calea 
Fericirilor, cu hotărârea nestrămutată să-l continuăm cu ajutorul Domnului şi-a Maicii Domnului 
ocrotire, până la sfârşit, punând bună mărturie, întemeiaţi pe cuvântul veşnic divin: Tu eşti Petru... 
Biserica mea... m-am rugat pentru tine... întăreşte pe Fraţii tăi...  

Pentru aceasta Domnului să ne rugăm, uniţi frăţeşte în rugăciunea Domnului, pentru Petru şi 
azi în Pavel. Mărire Ţie, Doamne, mărire Ţie! 
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Din nou, scumpul meu Frate, calde mulţumiri şi îmbrăţişarea dragostei sufletului meu 
recunoscător,  

Ep. Iuliu de Cluj – Gherla.  
 

I 12 9.IV.1970.  
Preasfinţite şi Preaiubite Frate, 

 
Îţi mulţumesc din toată inima pentru caldele frăţeşti bune urări şi felicitări, pe cari dragostea 

întru Domnul a sufletului tău le-ai exprimat din prilejul împlinirii a 60 ani de sfântă preoţie a 
Domnului, cu ajutorul Lui şi-a Maicii Sale Preacurate ocrotire. Ca rugăciuni sfinte, pentru că 
rugăciuni sunt, le-am înălţat Domnului cerşindu-i răspunsul harurilor Sale îmbelşugate peste tine, 
scumpul meu frate şi peste toţi scumpii tăi şi ai mei. Am spus atunci: Să se lipească limba mea de 
gâtlejul meu de îmi voi uita de Tine, Sioane! Cuvântul a fost mare şi greu; numai Domnul ştie ce 
puţin am făcut, tot numai cu ajutorul Lui preasfânt şi-a Maicii Domnului Preacurate ocrotire. Nu-mi 
rămâne decât să cer cu smerenie iertare. I-am repetat la consacrarea de Episcop al Domnului, în 
primul război mondial, acelaşi cuvânt Sionul era Biserica şi Neamul. Domnul a fost bogat în dar 
revărsat peste nevrednicia mea. Nu-mi rămâne alta decât a cerşi cu şi mai mare smerenie iertare. 
Domnul a fost şi mai bogat în harul preasfânt al dragostei Sale faţă de nevrednicul robul său. 
Neputinţa mea şi mai mare în a răspunde altfel decât a cerşi iertare. Aşa tot ecoul dragostei care îmi 
vine din depărtare şi în depărtate vremi, cu smerenie îl înalţ Domnului, căci Lui sigur I se cuvine 
laudă şi preamărire în veci A lui a fost dragostea, a Lui ecoul dragostei. Singur Domnului.  

Asta vă cerşesc vouă, scumpi Fraţi, să vă rugaţi să pot pune bună mărturie până la sfârşit 
pentru Domnul în Sfântă Biserica Sa. Ecclesiam meam... Tu es Petrus, pro te rogavi... Confirma 
Fratres tuos...  

El a mângâiat peste măsură cu o caldă telegramă de binecuvântare supremă apostolică, în 
care cuprinde pe toţi scumpii mei Fraţi şi pe toţi scumpii mei. Am închinat în răspunsul omagial de 
mulţumire întreg Pelerinajul nostru pe Calea Fericirilor, pentru mângâierea inimii care poartă grija 
tuturor Bisericilor, hotărâţi de a-l urma cu credinţă neînfrântă până la sfârşit, cu al Domnului ajutor 
şi a Maicii Domnului ocrotire.  

Referitor la reabilitarea scumpei Biserici, nici un răspuns la memorii şi la cererea de 
audienţă.  

Cu toate acestea să nu rămână nici o îndoială, că ea se va face în ceasul Domnului, care este 
în nepătrunsa taină a Domnului. Noi să ne rugăm cu smerenie, cu credinţă tare care multă munţii. 
Ne-a spus-o Domnul: Ceru şi pământul vor trece, cuvintele lui nu vor trece.  

Noi suntem fericiţi a fi văzut această minunată mutare a munţilor, pentru credinţa unui 
popor care a cântat cu credinţă tare, în cursul veacurilor de întunecată iobăgie: Dreptatea Ta, 
Doamne, este dreptate în veac şi cuvântul Tău adevărul, la Alba-Iulia 1.XII.1918 s-au mutat munţii, 
încetând de a mai fi graniţă între fraţi, unde s-a hotărât unirea pe veci a Transilvaniei cu Patria 
Mamă, România; aşezându-se temelie de nebiruit României întregite: libertatea şi dreptatea pentru 
toţi fiii Ţării scumpe, care a intrat codificată în Constituţia Constituantei şi solemn, luminos 
codificată în Constituţia Republicii Socialiste România, care se află în faţa unui decret 
anticonstituţional care o înfruntă şi o sfidează. Ea, Constituţia, cere actul de dreptate pentru Biserica 
noastră, pentru a se reabilitare.  

Cum ne-am putea îndoi, că acei cari luminat au codificat art. 17 şi art. 30 această temelie a 
Ţării întregite vor purta înainte această situaţie?  

Actul de dreptate îl cere cinstea Ţării şi interesele superioare ale Neamului.  
Poate n-a sosit ceasul; el va sosi. Pentru aceasta cu smerenie Domnului să ne rugăm, să 

reverse lumina Sa în toate sufletele, să se îmbrace din nou în lumină neumbrită ziua sfântă de 
lumină a neamului 1.XII.1918, Să putem în deplină libertate închina neamului şi ţării în continuare 
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slujba noastră însufleţită de suflet de dragoste şi pace nu care l-a slujit în veacurile existenţei sale 
până la apoteoză 1.XII.1918 şi apoi până la ziua tragediei sale 1.XII.1948.  

Cine va ridica lespedea care s-a aşezat pe mormântul care i s-a pregătit într-un ceas de 
întunecare? Acelaşi înger care a spus femeilor mironosiţe: Bucuraţi-vă, a înviat Domnul!  

Se vor lumina sufletele, se vor bucura inimile tuturor, se va şi se va bucura un neam întreg, 
care va cânta fericit: Mărire întru cele de Sus lui Dumnezeu şi pe pământ pace! 

Scumpul meu Frate, primeşte îmbrăţişarea dragostei mele de frate recunoscător pentru 
dragostea ta, în care cuprind pe toţi scumpii tăi şi ai mei.  

Dragostea Domnului să rămână întru noi.  
Maica Domnului să ne fie bună, puternică, iubitoare ocrotitoare.  
Cu frăţească dragoste, 

Ep. Iuliu de Cluj – Gherla 
 
I 13f 
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I 13  Iuliu Hossu către Ioan Ploscaru:  
 

Preasfinţite şi mult Iubite Frate, 
M-am bucurat foarte mult că te-am revăzut sănătos cu bine, rămânând cu caldă mângâiere 

sufletească.  
Dlui. Kierein o să îi trimit, fără altă amânare, datele consacrărilor de cari îmi aduc aminte ca 

sigure, pentru lucrarea sa, şi până aşi putea verifica altele, din vreun Şematism.  
Umbrela, după ce am dat de ea, am trimis-o, ocazional, iubitei surori; de unde cred că până 

acum ai primit-o.  
Păstrând în suflet amintirea mângâietoare a frăţeşti întâlniri, rămâi în îmbrăţişarea smeritelor 

mele rugăciuni, până la revederea dorită întru Domnul,  
Cu frăţească dragoste, 

Episcop Iuliu de Cluj – Gherla   
Mănăstirea Căldăruşani, 
3.X.1969.  
 

I 14    Scumpul meu Frate Pura, 
 
Împărtăşeşte te rog tuturor începând cu Ilustritatea sa Vidican, tuturor fraţilor şi fiilor 

credincioşi şi tuturor fără deosebire dragostea sufletului meu, cu care îţi îmbrăţişaţi în smeritele 
mele rugăciuni; şi un Hristos a înviat, din adâncul sufletului, cu nestrămutată încrederea în 
nemurirea dreptăţii. Domnului să-i mulţumim întru toate şi pentru toate.  

Darul Domnului să fie cu voi.  
Maica Domnului să fie bună, puternică, iubitoare în toate zilele vieţii voastre. Dragostea cu 

voi cu toţi întru Hristos Iisus  
Episcop Iuliu de Cluj – Gherla 

21.IV.1970  
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II 1        IOAN DRAGOMIR –1970 
     MEMORIU  

 
Excelenţa Voastră, Domnule Preşedinte, 

 
Din conştiinţa sinceră de fiu al Neamului românesc şi cu dorinţa de a-i servi interesele reale 

şi în împrejurările actuale vin să vă prezint acest memoriu care priveşte problema nerezolvată a 
Bisericii greco-catolice (Române Unite), Biserica Blajului.  

Declar de la început că sunt fiu credincios al Bisericii Catolice şi că această credinţă nu m-a 
făcut şi nu mă face mai puţin credincios faţă de viaţa şi marile interese ale Neamului meu 
românesc. Dimpotrivă întreg trecutul meu, care poate fi oricând verificat, dovedeşte cum m-am 
identificat cu Neamul în vreme de grea cumpănă, mai ales pentru Ardealul de Nord, anii 
1940-1945, după odiosul dictat de la Viena.  

Biserica greco-catolică precum se ştie a fost pusă în ilegalitate prin Decretul 
anticonstituţional nr. 358/1948 al Jurnalului Consiliului de Miniştri.  

Era o încălcare a dreptului natural şi constituţional care garantează libertatea şi organizarea 
tuturor cultelor religioase.  

Indiferent de motivele şi pretextele invocate atunci, dintre care unele poate persistă şi acum 
în mintea unora, atât în organele Bisericii Ortodoxe cât şi în ale conducerii statului, cercetarea 
nepărtinitoare dovedeşte oricui că atât Conducerea Bisericii greco-catolice cât şi clerul şi poporul 
credincios nu au cerut şi nu au voit – în mod liber şi nesiliţi de măsuri violente – încadrarea lor în 
Biserica Ortodoxă. Toţi episcopii şi preoţii cu cea mai înaltă răspundere ca şi cea mai mare pate a 
preoţilor din parohii, au rămas credincioşi Bisericii greco-catolice. Chiar şi aceia dintre preoţi, care 
sub grave ameninţări, în închisori etc. au subscris trecerea la Ortodoxie, au făcut-o fără convingere, 
împotriva conştiinţei şi nemulţumiţi de presiunile violente exercitate asupra lor.  

Iar credincioşii trecuţi la ortodoxie din oficiu, au rămas până în ziua de azi aceiaşi, adică 
greco-catolici.  

S-a invocat şi se invocă mereu motivul unităţii Neamului şi în cele religioase, şi că prin 
desfiinţarea Bisericii greco-catolice s-a realizat Unitatea Bisericii Strămoşeşti şi s-a cimentat astfel 
Unitatea Naţională!  

Poate rezista oare acest motiv la o critică obiectivă?  
S-a cimentat oare Unitatea Naţională?  
Unitatea adevărată de orice fel, de orice natură ar fi ea – dar mai ales unitatea religioasă – nu 

se poate înfăptui şi baza pe forţă pe violenţă, ci pe convingere interioară: pe credinţă şi iubire. Prin 
violenţă se constrânge, dar nu se convinge.  

A fost oare aceasta cazul aşa zisei Uniri din 1948 a Bisericii greco-catolice cu Biserica 
Ortodoxă?  

Dacă se cercetează serios datele reale istorice, nu acele aşternute pe hârtie venite din ordin 
de sus, se poate constata uşor că punerea în afara legii sau presupusa autodizolvare a Bisericii 
Blajului a fost un act de ilegalitate a Statului român şi a Bisericii Ortodoxe, făcută colaboratoare la 
desfiinţarea Uniţilor.  

Unitatea a fost şi este dorită în modul cel mai sincer de toţi ierarhii, de clerul şi credincioşii 
Bisericii române Unite. Da, însă o unitate în sensul adevărului, căci unitatea reală nu se poate 
îndeplini decât numai în adevăr. Numai şi numai o astfel de unitate uneşte cu adevărat şi poate servi 
şi interesele credinţei şi interesele naţionale strămoşeşti ale scumpei noastre Patrii.  

Suntem întru toate, pentru respectarea adevărului istoric, atât cât priveşte Neamul nostru 
românesc şi interesele sale, cât şi Biserica şi credinţa creştină sub latura ei dogmatică.  
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Apreciem cu mare interes şi ne bucurăm sincer de preocuparea Conducerii Statului de a 
reaşeza în toate privinţele Valorile trecutului istoric ale Neamului, în viaţa actuală a Ţării. Desigur, 
se ţine seamă de toţi factorii care ar putea consolida poziţia României atât pe plan intern cât şi 
extern.  

Şi chiar de aceea socotim că a sosit timpul, să fie luată cu toată seriozitatea în considerare 
problema Bisericii Române Unite, privindu-o şi rezolvându-o chiar în lumina Adevărului istoric şi 
a intereselor superioare şi obiective ale Neamului.  

Conducerea Ţării a dat dovadă că ştie să înfrunte şi să caute soluţii pentru atâtea probleme 
delicate. Avem încrederea că şi în problema Bisericii greco-catolice va proceda în spiritul 
înţelepciunii, adevărului şi a dreptăţii, fiindcă:  

 
I. Originea noastră ca neam şi credinţa este română şi deci religia strămoşească a 

românilor a fost catolică latină în comuniune perpetuă cu Roma  
 
Acesta este adevărul istoric de necontestat.  
 
A. Poporul român s-a format şi încreştinat sub formă latină  
Cei mai mari şi eminenţi istorici ai noştri români sunt categorici în această privinţă.  
„Terminologia creştină de origine latină în limba română, cu caracterul ei vechi, este cea 

mai sigură probă că Românii sunt creştini din timpul roman: ei sunt creştini şi la sudul Dunării şi în 
Dacia, din perioada romană a Bisericii creştine din provinciile dunărene, cu limbă bisericească 
latină şi cu organizaţie dependentă de Scaunul de la Roma. Când Slavii păgâni au ocupat 
provinciile romane din dreapta Dunării au desfiinţat organizaţia bisericească de acolo, creştinarea 
Românilor primitivi era îndeplinită” (D. Onciul, Din Istoria României, 1914, p. 13).  

Acelaşi lucru îl spune N. Iorga: „Mulţi învăţaţi cari aveau interes la aceasta au scris că noi 
am căpătat legea creştină târziu de la Bulgari. O mai mare rătăcire decât aceasta nu se poate. Întâi 
că un neam mai vechi şi mai cult nu poate să capete astfel de adăugiri sufleteşti de la un neam mai 
nou şi mai sălbatic” (N. Iorga, Istoria Românilor, Bucureşti, 1919, p. 31-32).  

(Vezi anexa pag. 1).  
 
B. Adevărul formării şi încreştinării sub formă de limbă şi organizare romană-latină 

este lapidar redat de istoricii amintiţi şi de alţii în următoarele texte:  
„Românii avură deci înainte de a cădea sub Bulgari o formă religioasă naţională, 

Creştinismul latin. De cum intrară sub stăpânirea acelui popor, ei goniră din biserica lor cultul 
latin” (A.D. Xenopol, Istoria Românilor din Dacia Traiană, vol. I, p. 113).  

„Nu se poate tăgădui, că adică înainte de creştinismul bulgar a existat de fapt la români 
creştinismul latin, şi că acest creştinism latin a fost înlăturat cu violenţă de către bulgari, punând în 
locu-i ritul slav, liturghie slavă în biserica română... Tipul în care se face introducerea ritului slav în 
limba română e cu aproximaţie secolul X-lea”, scria Nic. Dobrescu, prof. de teologie la Facultatea 
Ortodoxă în Bucureşti. (Nic. Dobrescu, Cursuri de istoria bisericii române, la C. Cernăianu: 
Biserica şi Românismul, p. 35).  

(Vezi şi anexa pag. 1).  
Din aceste izvoare şi din altele ce ar putea fi citate reiese cu evidenţă impunătoare că Legea 

Strămoşească creştină a poporului român e cea cu limbă de predicare română-latină, cu organizare 
naţională sub ascultare canonică de Patriarhul Romei, adică de Papa. Această situaţie a durat până 
în veacul al IX-lea când vitregia vremurilor ne-a legat biserica de Bulgari care ne-au 
deznaţionalizat-o.  
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II. Ce a însemnat ruperea romanilor de biserica romei sub influenţa bulgarilor şi a 
grecilor  

 
A. Bulgarii silesc pe Români să părăsească legea strămoşească latină – romană, cu cele 

mai triste urmări bisericeşti şi naţionale  
Acest adevăr istoric este redat de tot clar de aceeaşi autori, citaţi mai sus.  
„Prin Bulgari şi odată cu dânşii noi am fost despărţiţi de Biserica romană, de la dânşii am 

primit limba slavonă în biserică şi stat care domină apoi viaţa noastră intelectuală până în sec. al 
XVII-lea. Aşa ne-a fost fatalul destin al istoriei”. (D. Onciul, Papa Formosus, în Omagiu lui Titu 
Maiorescu, Bucureşti, 1903, p. 631).  

„Întoarcerea Românilor de la Creştinismul roman la cel bulgar a fost datorită unei apăsări 
exterioare, căci nu exista nici un motiv care să fi făcut pe Români a lepăda o formă de religie pe 
care o înţelegea şi a lua pe una pentru care nu aveau nici o înţelegere. Astfel în puţin timp, sprijinit 
pe braţul autorităţii seculare – s-a lăţit şi întărit creştinismul bulgăresc între românii din Dacia 
Traiană”.  

„Înrâurirea bisericii bulgăreşti asupra minţii şi dezvoltării poporului român care ţinu aproape 
opt veacuri, fu din cele mai dăunătoare. Devenind, prin urmare fatală, şi limba Statului şi aproape 
singura scrisă şi citită, limba bulgară împiedeca cultivarea graiului naţional pentru acest răstimp atât 
de îndelungat. Atare predominare a bulgarismului la Români nu se poate asemăna cu aceea a limbii 
latine în biserica şi Statele apusene... Limba latină fu o şcoală pentru limbile poporane. La noi sla-
vismul, tâmpit, orb şi lipsit de orice idee, apăsa ca un munte asupra cugetului poporului român, fără 
să-i aducă nici un folos, îngroşând tot mereu întunericul care-i cuprinsese minţile, în loc de a-l îm-
prăştia. Limba slavonă înăbuşi gândirea românească. De aceea pe când în apusul Europei, între-
buinţarea limbii latine aduse şi efecte pozitive şi rodnice asupra cugetării omeneşti, la Români pre-
dominară slavismului a distrus numai, fără a crea nimic”. (Xenopol, 1.c., II, pag. 115, 119 şi 122).  

„Poporul român moştenise de la Romani elementul de căpetenie din care se zămislise limba 
neolatină şi religia creştină, două pârghii de cultură care îmbinate ar fi putut grăbi, îndată ce 
vremurile se mai liniştiră, reîndrumarea civilizaţiei. (Xenopol, 1.c., vol.VI, pag. 178).  

N. Iorga de asemenea arată înrâurirea negativă a slavonismului bulgar prin biserică în 
cultura românească.  

„Aceasta e cultura pe care o puteau da învăţaţii din Moldova şi din Ţara Românească; 
călugării după asemănarea celor din Serbia, ei ţineau cu îndărătnicie la singura carte legiuită şi 
plăcută lui Dumnezeu, cartea slavonă. Literatura românească nu putea porni de la dânşii, cari 
cântau pe bulgăreşte până şi isprăvile lui Ştefan cel Mare. (N. Iorga, Istoria Literaturii Religioase a 
Românilor până la 1688, pag. 15)  

(Vezi şi anexa pag. 2).  
 
B. Influenţa Bisericii şi culturii greceşti asupra Românilor prin Ortodoxie a fost 

funestă  
„Influenţa culturii greceşti în biserică a fost covârşitoare. Clerul superior s-a grecizat şi ca 

consecinţă fatală prin mitropolii, episcopii, prin bisericile mari şi mănăstirile închinate s-a citit, 
cântat şi predicat în greceşte şi rareori şi în româneşte”. (C.M. Ionescu, Influenţa culturii greceşti în 
Muntenia şi Moldova. Bucureşti, 1900, pag. 19).  

„Moştenirea cea mai simţitoare ce ne lăsară Grecii moderni, ale cărei urmări le suferim şi 
astăzi aşa de cu greu, sunt sărăcirea şi pustiirea ţării, despoierea şi înstrăinarea ogorului românesc, 
sărăcirea desăvârşită a populaţiilor româneşti din ambele ţări. Lăcomia fără margini a Grecilor 
sărăciţi din Fanar se năpusti pe avutul ţărilor române. În cel mai scurt timp ei cârciumăriră 
mănăstirile, monopolizară moşiile cele mai bogate din ţarina strămoşească şi despoiară cu totul pe 
vechii locuitori ai acestor ţărani. (D. Drăghicescu, Din Psihologia poporului român, p. 321-322).  
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A.D. Xenopol are cuvinte severe la adresa culturii greceşti, cât priveşte influenţa ei negativă 
asupra Românilor.  

„Aproape ca şi slavonismul ea întuneca mintea şi nu o desţelenea şi avea asupra poporului 
român numai efect negativ, de a împiedeca prelucrarea propriei lui limbi, singura în care el putea 
răsădi, cultiva şi culege câmpul mănos şi gândirii”. (Xenopol, 1.c., X. pag. 202, 203).  

 
C. Legea Ortodoxă slavo- bizantină a ţinut neamul românesc în întuneric timp de 

veacuri  
Marii noştri istorici şi gânditori care s-au ocupat de problema civilizaţiei române, sunt de 

acord în a prezenta nenorocirea ruperii noastre de cultura şi viaţa religioasă a Romei şi a Apusului.  
„Dacă tragice împrejurări istorice nu ne-ar fi statornicit pentru multă vreme în atmosfera 

morală a vieţii răsăritene, suflet roman în viguros trup iliro-trac, noi am fi putut intra de la început 
ca şi celelalte popoare latine în orbita civilizaţiei apusene. Condiţiile istorice ne-au orientalizat însă: 
prin Slavii de la sudul Dunării, am primit formele spirituale ale civilizaţiei bizantine... „Cel mai 
activ ferment al orientalizării a fost însă ortodoxismul. Într-o vreme, în care deosebirile dintre 
popoare se făceau mai mult prin religie decât prin rasă, el ne-a aruncat în primejdia contopirii în 
marea masă a Slavilor... Legându-ne, sufleteşte, de o religie obscurantistă înţepenită în tipicuri şi 
formalism, ortodoxismul ne-a impus o limbă liturgică şi un alfabet străin (gând latin exprimat în 
slove cu cerdacuri!), fără a ne ajuta la crearea unei culturi şi arte naţionale”. (E. Lovinescu, Istoria 
civilizaţiei române moderne, I, pag. 8).  

Sextil Puşcariu afirmă acelaşi lucru în mod lapidar:  
„Într-o vreme când orice mişcare culturală se reflecta prin biserică, ortodoxismul nostru a 

fost evenimentul cel mai grav în urmări pentru dezvoltarea noastră culturală, căci el ne-a legat 
pentru veacuri întregi cu cultura Orientului, formând un zid despărţitor faţă de catolicismul 
vecinilor noştri din vest şi din nord, care ne-ar fi putut transmite cultura apuseană” (Sextil Puşcariu, 
Istoria literaturii române, Sibiu, 1921, I, p. 13).  

Biserica şi preoţimea slavo-bizantină a fost o teribilă unealtă de deznaţionalizare.  
„Gândirea grecească se infiltra în sânul Românilor mai cu seamă pe cale religioasă, întrucât 

pe atunci religia era pârghia cea mai de seamă a culturii. Precum pentru limba slavonă, astfel şi 
pentru cea greacă, mănăstirile slujiră la început drept cuiburi de unde ea începu a prinde putere. 
Ieşind după aceea din biserică, cunoştinţa ei începu a se răspândi în societate”. (Xenopol, 1.c., VII, 
pag. 238).  

Ca un sigil al spiritului destructiv pentru viaţa şi cultura noastră naţională poate fi privită şi 
instrucţiunea dată de Dositei, Patriarhul Ierusalimului, lui Atanasie (cel care a făcut unirea cu Roma 
la 1700), când acesta fu sfinţit de episcop: „Trebuie Arhieria Ta slujba bisericii adică Ohtaiul, 
mineele şi alte cărţi ce se cântă duminicile şi sărbătorile şi slujba de toate zilele să te nevoieşti cu 
de-a dânsul să se citească toate pe limba slavonească sau elinească, iar nu în româneşte sau în alt 
chip”. (Timotei Cipariu, Acte şi Fragmente, pag. 240).  

 
III. Unirea din 1700 cu Biserica Romei şi renaşterea naţională  
 
După secole îndelungate de rupere forţată de originea noastră latină ca neam şi biserică, 

Unirea unei părţi a Românilor cu Biserica Romei a însemnat o cotitură providenţială în istoria 
poporului român.  

 
A. Unirea de la 1700 a fost un act liber conştient al episcopului Atanasie, al clerului şi 

credincioşilor reprezentaţi prin delegaţi la Alba-Iulia.  
Manifestul din 5.IX.1700, semnat de Episcopul Atanasie, de 54 protopopi, care reprezentau 

1582 preoţi şi vreo 200.000 suflete, spune clar: 
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„Noi cei mai jos iscăliţi. Episcopul..., protopopii şi tot clerul bisericii româneşti din Ardeal 
facem înştiinţarea tuturor cărora se cuvine, iar mai vârtos cinstitelor staturi, ţerei Ardealului cum că 
noi socotind nestatornicia vieţii omeneşti şi nemurirea sufletului, de care mai mare grije trebuie să 
avem, slobozi de bună voie şi pornii de Duhul Sfânt ne-am unit cu biserica romano-catolică, şi prin 
rândul acelora ne mărturisim a fi mădulările ei, toate primindu-le mărturisindu-le şi creându-le, cât 
le primeşte, la mărturiseşte şi le crede dânsa şi mai ales acele patru punturi în care ne păream până 
acum dezbinaţi”. (Dr. I. Lupaş, Istoria Bisericească a Românilor Ardeleni, Sibiu 1918, pag. 
116-121).  

Duşmanii Unirii Românilor cu Roma Unii episcopi şi călugări au făcut tot ce le-a stat în 
putinţă pentru a zădărnici Unirea şi efectele ei binefăcătoare pentru Biserica şi Naţiunea Română. 
S-a purtat o luptă dramatică de dezunire din partea acelora care voiau să ne ţină în întunericul 
Slavonismului ortodox şi departe de izvorul luminos al credinţei şi culturii latine de la Roma.  

Istoricii noştri descriu îndărătnicia şi viclenia străinilor pentru ruperea Unirii abia înfăptuite. 
Era duşmănia împotriva Neamului românesc latin şi a redeşteptării Sale prin revenirea la Roma 
glorioasă a trecutului nostru.  

Duşmanii şi nu prietenii Neamului Românesc au luptat să distrugă Unirea de la 1700. Pentru 
documentare a se vedea N. Iorga, Istoria Bisericii româneşti şi a vieţii religioase a Românilor, 
Vălenii de Munte, 1919, vol. II, pag. 20-22; Nilles, Symbolae ad ilustrandam historiam Ecclesiae 
Orientalis, Oeniponte 1885, I, pag. 203 şi urm.).  

Ungurii de asemenea erau duşmanii Unirii „În toate confirmările unirii din partea 
împăratului se prevedea între altele şi un articol prin care se primea şi pe mirenii uniţi în rândurile 
cetăţenilor Transilvaniei, declarându-i nu mai mult ca până acuma numai de suferiţi în ţară, ci 
dându-le drepturi şi declarându-i în stare a se bucura de toate legile ţării... Se înţelege câtă nesfârşită 
spaimă a trebuit să introducă asemenea dispoziţii în popoarele domnitoare. Ele şi protestează cu cea 
mai mare energie contra unirii Românilor şi a drepturilor ce li se încuviinţau, susţinând „că poporul 
român nu este cuprins de religiune ci numai de superstiţie, este foarte barbar şi gata la toate relele, 
că nu va fi de nici un folos religiei catolice... Toate aceste elemente potrivnice unirii erau înteţite la 
luptă de către nobleţea maghiară mulţumită de a găsi în însuşi poporul românesc duşmani ai 
propriei sale emancipări”. (Xenopol, 1.c., X, pag. 238-240).  

„Confesiunile reformate, temându-se că prin restabilirea catolicismului, ele să nu fie nevoite 
a restitui toate averile secularizate, se silesc în toate modurile a combate planul catolicilor de a întări 
credinţa lor prin lăţire între Români şi încep un sistem de terorizare din cele mai cumplite spre a 
împiedeca întinderea unirii, „tratând cu mare tiranie pe preoţii români ce se declarau pentru unire, 
aruncându-i în închisoare, bătându-i şi jefuindu-i, alungându-i din parohii şi reţinându-le femeile şi 
copii în iobăgie”. (Xenopol, 1.c., X, p. 237. A se vedea şi N. Iorga, Istoria bisericii româneşti, vol. 
II. Al. Pop, Dezbinarea în biserica Românilor din Ardeal şi Ungaria, Bucureşti, 1921).  

 
B. Ce a însemnat Unirea cu Roma de la 1700: Ea a fost revenirea la Legea 

strămoşească şi nu părăsirea ei 
  
1. Pentru orice cercetător obiectiv al Unirii de la 1700 cu Roma, în lumina istoriei care cu 

evidenţă fulminantă şi argumente de nezdruncinat dovedeşte originea noastră etnică şi religioasă 
latină. Actul Unirii săvârşit de episcopul Atanasie, de clerul şi credincioşii Români Ardeleni nu a 
constituit o rupere a unităţii Naţionale, ci dimpotrivă un ferment de închegare, de consolidare şi 
redeşteptare Naţională prin revenirea la Izvorul roman de credinţă şi cultură proprie nouă.  

2. Biserica Română Unită (greco-catolică) a contribuit mai mult decât oricare altă Instituţie 
românească la propăşirea, ridicarea neamului şi mai ales la atingerea visului milenar de Unire a 
tuturor Românilor într-un singur Stat Naţional. Ea a fost aceea care timp de două secole şi jumătate, 
prin legătura cu Roma şi cu Apusul civilizat, prin episcopii şi preoţii Săi, prin şcolile Sale de la 
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Blaj, Beiuş, Oradea, Gherla, Lugoj şi din alte centre, a luminat minţile şi a mişcat inimile, a format 
caractere de granit în marea luptă culturală, socială şi naţională, care a culminat cu realizarea Marii 
Uniri Naţionale din 1918.  

Documentele istoricilor noştri de necontestat şi a celor mai de seamă şi eminenţi oameni de 
cultură din România sunt în această privinţă clare, obiective şi edificatoare. E suficient a le citi, 
judeca, cumpăni şi medita fără prejudecăţi, pentru a se convinge de adevărata faţă a Bisericii Unite 
(greco-catolice) şi de importanţa ei în trecutul şi viitorul Neamului.  

Sextil Puşcariu, prof. univ. şi preşedintele „Frăţiei ortodoxe române – For” spune:  
„Înainte de ce neamul românesc să poată deveni un popor, vecinii noştri slavi au ajuns la 

organizaţii puternice de stat şi la o înflorire culturală atât de remarcabilă, încât ne-au silit să ne 
dezvoltăm în umbra lor, au dat direcţia pentru veacuri întregi nu numai vieţii noastre de stat, ci mai 
ales dezvoltării noastre culturale... Legaţi de orient cu cătuşe puternice, întreaga epocă veche a 
literaturii noastre se caracterizează prin influenţa aceasta orientală, a cărei trăsături principală era 
dependenţa manifestării lor culturale de biserică, în special de ortodoxism”.  

„De câte ori în epoca aceasta, putem constata o mişcare, sau măcar un început de mişcare cu 
urmări importante pentru dezvoltarea literaturii noastre în direcţia naţională, fie că avem a face cu 
întâile traduceri sau cu cele dintâi tipărituri româneşti, fie că vedem înflorind istoriografia noastră 
naţională, totdeauna descoperim la temelia ei o influenţă apuseană...”  

„Şi tot unei influenţe din apus se datoreşte renaşterea cu care se începe, şi pentru literatura 
noastră, epoca nouă... Iar când prin aceleaşi porţi intrară, ca nişte apostoli, în aureola luminii 
intensive, acei câţiva bărbaţi venind de la Roma, care, pe lângă ştiinţă, aveau şi focul entuziasmului 
şi cuvântul cald care încinge, atunci au mijit şi pentru noi zorile vremurilor noi”.  

„Pentru Maior Gheorghe Şincai, Samuil Micu Clain şi tovarăşii lor au săvârşit minunea 
resurecţiunii poporului român şi au imprimat direcţia în care avea să se dezvolte spiritul public în 
tot cursul deceniilor următoare. Şi spuneau, în definitiv, acelaşi lucru pe care-l mai spuseseră odată, 
cu un veac în urmă, cronicarii. Dar îl prezentau astfel, îl propovăduiau cu puterea sufletului lor 
convins că spun un lucru important, şi-l descopereau unor ascultători capabili să simtă fiorii 
mândriei naţionale la singura rostire a cuvântului Traian. Oricât de exagerată a fost direcţia 
aceasta „latinistă”, faptul în sine că prin ea a luat fiinţă sentimentul nostru naţional şi 
naţionalizarea tuturor aspiraţiilor, a culturii şi a literaturii noastre, dovedeşte că prin ea s-a atins o 
coardă existentă, şi cea mai puternică, a sufletului nostru, firea noastră romantică. Tot ce e 
romanic în sângele nostru, tot ce ne leagă de fraţii noştri din vestul Europei, fusese înăbuşit în noi în 
curs de veacuri, legăturile care ne-ar fi fost fireşti fuseră tăiate şi capetele lor înnodate cu orientul 
străin şi prin sânge şi aspiraţiuni. Şi acum, deodată, rupându-se cătuşele, care, din cauza vechimii 
lor, nu mai păreau artificiale, a zvâcnit iar avântul nostru înnăscut, de care devenirăm mândri”. 
(Sextil Puşcariu, 1.c., I, pag. 1-2).  

A.D. Xenopol afirmă cu autoritate:  
„Mult făcu pentru şcolile româneşti, de caracter unit bine înţeles, vrednicul episcop 

Inocenţiu Micu, apărătorul naţionalităţii române. El cere şi dobândeşte de la împăratul voia de a 
înfiinţa pe lângă mănăstirea din mitropolie şi un seminar, pentru creşterea şi învăţătura copiilor 
săraci”...  

„Astfel fură puse temeliile strălucitei şi dornicei şcoale din Blaj, care însă nu se deschise 
decât în 1754”. (A.D. Xenopol, 1.c., X, pp. 260-272).  

Oricine trebuie să recunoască importanţa uriaşă pe care a avut-o „Şcoala Ardeleană” 
reprezentată de cei trei luceferi: Samuil Micu, Gheorghe Şincai şi Petru Maior, toţi trei români 
uniţi, fii şi luptători a Bisericii greco-catolice şi ai Neamului.  

(vezi şi anexa pag. 2, 3).  
Diferiţi oameni de cultură pot fi adăugaţi la cei mai de sus, care deopotrivă recunosc sincer 

marile binefaceri ale Unirii cu Roma de la 1700.  
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E. Lovinescu:  
„Este aproape de prisos să mai amintim că, din punct de vedere cultural, întregul veac 

XVIII, este dominat de actul Unirii unei părţi a Românilor din Ardeal cu biserica latină. Oricât de 
înşelate ar fi fost speranţele politice puse în acest act, şi oricare ar fi fost jocul diplomatic al Austriei 
în Transilvania, importanţa lui culturală domină întreaga chestiune a Unirii: prin contactul cu însăşi 
obârşia neamului nostru, cu Roma, ni s-a întărit conştiinţa naţională. În apărarea lor, cei trei 
„cavaleri ai idealului naţional” (expresia N. Iorga, Histoire des Roumains et de leur civilisation, 
ed. II. 1922), Samuel Micu, Gheorghe Şincai şi Petru Maior s-au istovit în numeroase lucrări de 
istorie şi filologie. Odată cu litera latină ei au adus şi principiul exclusiv al latinităţii. Din viziunea 
Oraşului Etern a pornit aşa dar, curentul latinist ce a fecundat ştiinţa şi, mai ales, conştiinţa 
neamului românesc, tot aşa după cum, tot din şcolile din Roma şi Viena, au descălecat şi Asachi şi 
Lazăr ca să pregătească sufletele Românilor din Principate pentru marile prefaceri ale veacului al 
XIX-lea”. (E. Lovinescu, 1.c. pag. 18).  

Alexandru Lapedatu, istoric, fost ministru al cultelor, afirmă:  
„Amănuntele asupra modului cum s-a încheiat unirea Românilor cu biserica latină, 

formează preocuparea istoriei obiective, căci asupra binelui cultural ce ea ni l-a adus, cu toţii 
suntem de o părere. Că el este cel mai de seamă act al trecutului nostru”. (Alexandru Lapedatu, 
Pater Ianoş, în vol. „Prinos lui D.A. Sturza la împlinirea a celor 70 ani”. Bucureşti, 1903, p. 310).  

„... Într-adevăr dacă unirea cu Roma s-a înfăptuit pentru scopuri politice, nu mai puţin 
adevărat este că ea a fost întrebuinţată pentru promovarea celor mai iminente interese naţionale: 
întărirea noastră culturală. Iar prin bunurile culturale pe care unirea le-a adus, figurează trezirea 
conştiinţei naţionale, care a dus la realizarea idealului nostru naţional”... Dacă se pot serba 
centenare de acestea culturale la Blaj, Beiuş, Bucureşti şi Iaşi, se datoreşte urmărilor pe care unirea 
cu Roma le-a avut pentru viaţa noastră culturală. Din aceste urmări s-au împărtăşit zecile de mii de 
pregătitori ai luptei mari pentru dezrobire. Cei trei luceferi – Şincai, Clain, Maior – adăpaţi de la 
izvoarele culturii noastre străbune, de la Roma, au putut produce acea trezire a conştiinţei naţionale, 
care ne dă nouă azi posibilitatea de a serba jubilee culturale.  

„Dar, binefacerile unirii cu Roma, nu au fost numai de ordin cultural, căci chiar şi întreaga 
noastră organizare politică până la 1848, se datoreşte de asemeni rezultatelor unirii”.  

 
„Astăzi nu mai este riscant a afirma, că biserica unită cu Roma a stat totdeauna şi sub toate 

raporturile în serviciul neamului românesc”...  
„Dacă azi la aceste serbări, de către toţi oratorii a fost recunoscut rolul bisericii unite, mă 

simt dator a-l afirma odată mai mult. Constat, că de la naşterea sa încoace, biserica unită cu 
Roma a stat neclintită la altarul revendicării câştigate, de a servi întreg neamul”. (Alex. 
Lapedatu, ministrul cultelor şi artelor, discurs ţinut în Beiuş la 31 mai 1928, cu prilejul centenarului 
liceului unit de băieţi „Samuil Vulcan”).  

M. G. Obedenariu, om de cultură şi de stat spune atât de frumos şi categoric:  
„Frumoasă mişcare a fost unirea Românilor! Fără pasul acesta remarcabil, noi nu am avea 

astăzi mai multă cultură decât Bulgarii. Mai mult! Înainte de unire nu se învăţa în şcoli decât a citi, 
a scrie şi a calcula... După ce s-a îndeplinit unirea, se trimiteau tinerii români la Roma, în colegiul 
de la Propaganda. Acolo ei învăţau nu a deveni catolici (pentru că erau!), ci a deveni Români. Ei se 
renasc ca latini”. (N. Nilles, op.cit.).  

A. D Xenopol, vorbind despre marele episcop al Bisericii Unite, Inocenţiu Micu spune:  
„Episcopul Micu susţinând drepturile Românilor uniţi sprijinea pe acele ale întregii naţiuni 

române despre care se aştepta că va trece toată la unire, în cazul când se vor recunoaşte cererile lui. 
De aceea în numeroasele sale proteste episcopul vorbeşte de naţiunea valahă, uitând chiar uneori a 
mai însoţi de determinativul „de rit greco-catolic”, căci calda şi vasta lui gândire îmbrăţişase întreg 
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poporul românesc, pe care prin unire voia să-l scoată din rândul robilor către vrednicia omenească. 
De la 1437, de mai bine de 300 de ani, nu răsunase atare cuvinte la urechile poporului român. De 
trei veacuri uitase el a mai rosti cererea lui, încremenitoare pentru naţiile privilegiate ale Ardealului, 
că şi el are dreptul a trăi în Transilvania şi a lua parte la conducerea soartei ei ca a patra naţiune 
stăpânitoare. Acest glas ridicat întâia oară după o atât de lungă amorţire, de episcopul Micu, deveni 
de atunci înainte crezul politic al poporului român şi toate revoluţiile, toată viaţa lui de mai pe 
urmă, în jurul lui se învârtesc”. (Xenopol, 1.c., X, p. 241-242).  

(vezi şi anexa pag. 3).  
 
IV. Pentru ce este necesară reaşezarea Bisericii Romane-Unite (Greco-Catolice) în 

drepturile constituţionale şi în viaţa ţării 
.  
Pentru a se repara o mare greşeală istorică şi o nedreptate strigătoare la cer şi pentru a se 

respecta însăşi Constituţia aşezându-ne astfel în toate drepturile ca fii buni ai ţării.  
Constatând din documentele istorice, incontestabile, adevărul că prin unirea de la 1700 

românii au început să revină la originea lor religioasă Romană, şi prin urmare la Legea 
Strămoşească, constatând inegalabilele merite culturale şi naţionale ale Bisericii Române Unite 
timp de două secole şi jumătate, pentru întreg Neamul Românesc, se pune inevitabil întrebarea: 
Este bine şi e lucru drept şi serveşte oare interesul naţional şi bisericesc strămoşesc al Neamului 
eliminarea Ei violentă din Viaţa publică a Ţării?  

Cred că înmormântarea oficială a Bisericii Române Unite nu poate şi nu trebuie să fie 
socotită definitivă de actuala Conducere a Ţării.  

 
Excelenţă Domnule Preşedinte, 

 
Întreaga concepţie politică şi naţională a Excelenţei Voastre se bazează pe respectarea şi 

reactualizarea a tot ce în trecut a însemnat factor constructiv în viaţa naţională, culturală şi socială a 
Neamului Românesc. Ce frumos, mângăietor şi edificator lucru este acesta. Veţi binemerita 
recunoştinţa unui Neam întreg şi se va scrie cu litere nepieritoare acest fapt în Istoria Neamului.  

De aceea fac un apel călduros la mintea şi inima Excelenţei Voastre de om de stat şi 
înflăcărat patriot cu puterea pe care o deţineţi şi pe care o ştiţi folosi cu înţelepciune şi energie, să 
binevoiţi a lua în considerare prezentul memoriu şi a dispune să se reexamineze pe baze obiective 
şi naţionale problema Bisericii Române Unite (Greco-Catolice).  

Suntem convinşi în însăşi interesul Neamului şi al Statului Român, pe care vrem să-l servim 
şi azi ca şi în trecut, că această chestiune a Bisericii Blajului, nu poate fi ocolită şi rezolvarea ei nu 
se poate amâna la nesfârşit pentru că Biserica Noastră de fapt şi în realitate nu poate fi scoasă din 
Istoria Neamului, după cum nici Neamul nu poate fi scos din sânul Bisericii cu adevărat 
strămoşeşti.  

Situaţia actuală internă şi externă a Ţării, prin restabilirea adevărului, a legalităţii constituţio-
nale în cât priveşte dreptatea cauzei Bisericii Române Unite, ar primi o consolidare nebănuită. 
România s-ar bucura de mai mare credit în lume, iar cei aproape 700.000.000 de catolici ar privi cu 
deosebită simpatie şi sprijin la Ţara noastră, care azi mai mult ca oricând, are nevoie de prieteni...  

Dacă atâtea şi atâtea secte religioase, care n-au avut nici un merit, naţional, cultural şi social 
în viaţa Neamului Românesc, precum şi toate cultele naţiunilor conlocuitoare se bucură de 
existenţă şi organizare religioasă, fiind recunoscute de actualul Stat Român, de ce Excelenţă 
Domnul Preşedinte numai Biserica Română Unită, cu trecutul Său glorios şi unic nu se poate 
bucura de libertate? De ce să rămână Biserica Tăcerii? A catacombelor? Biserica Blajului care n-a 
tăcut în decursul veacurilor existenţei Sale, ci a vorbit luminat tuturor generaţiilor însetate de 
lumina adevărului şi a dreptăţii. Ea care a luptat şi s-a jertfit veacuri de-a rândul pentru înfăptuirea 
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marelui ideal naţional: Unirea Ardealului cu Patria Mamă, Ţara Românească: România.  
Ea care s-a identificat întotdeauna cu interesele Neamului, Ea care ne-a dat cultură, 

civilizaţie şi conştiinţă naţională, Ea care ne-a dat pe Timotei Cipariu, primul preşedinte şi 
întemeietor al celui mai mare for de cultură „Academia Română”, pe Simion Bărnuţiu cu Câmpia 
Libertăţii, toată pleiada Şcolii Ardelene, cu cei trei mari luceferi: Samuil Micu, Gheorghe Şincai, 
Petru Maior, deschizători de drumuri şi orizonturi noi, Memorandiştii în frunte cu „Leul de la 
Siseşti”, Vasile Lucaciu, preotul acestei biserici, pe Gheorghe Pop de Băseşti, Gheorghe Coşbuc, 
Andrei Mureşanu, Ion Bianu, Augustin Bunea, Gheorghe Bariţiu, Iacob Mureşan, Samuil Vulcan, 
Agârbiceanu etc. etc., de ce să nu poată exista, să nu aibă loc în Ţară la ea, când numai bine a făcut 
Ţării Sale şi Neamului Său? Nescriind nici o pagină neagră în istoria ei şi a Neamului! 

Ardealul, Excelenţă, a fost greu rănit. Ardealul a sângerat şi sângerează încă, rana e deschisă 
şi de aceea cerem respectuos şi călduros vindecarea ei, dând libertate Bisericii Blajului, „Micii 
Rome” a lui Eminescu, Blajul lui Eliade, care a exclamat „De aici a răsărit soarele românilor” şi 
aceasta va face cinste şi va onora stăpânirea şi în ţară şi peste hotare iar Dumnezeu va binecuvânta 
Neamul.  

O reclamă aceasta însăşi constituţia Ţării lezată, legea cultelor, trecutul nostru glorios şi 
unic, cinstea şi demnitatea Ţării scumpe nouă tuturor, precum şi interesele Ei superioare.  

E glasul sângelui românesc de frate care strigă şi face apel, e glasul inimii şi sufletului 
îndurerat care se adresează la fraţii săi, tot români, la Excelenţa Voastră, Domnule Preşedinte, cel 
dintâi român, şi bun român şi bun patriot – care vrea să facă numai bine Ţării sale şi 
neamului său. Nu cerem ilegalitate, nu, ci legalitate şi dreptate. Daţi, Vă rugăm, libertate 
Bisericii Române Unite, infirmând decretul anticonstituţional de desfiinţare, integrându-se în viaţa 
Ţării ca să putem şi noi păstorii turma în bisericile noastre româneşti şi în grai românesc aşa cum a 
făcut-o această Biserică încă de la început, împotriva prescrierii date de patriarhul Dositei al 
Ierusalimului în prezenţa mitropolitului Ungro-Vlahiei Teodosie: „să citească toată slujba pre limba 
slovenească sau elinească iar nu rumâneşte sau în alt chip”.  

Este o durere nespus de mare pentru noi păstorii şi credincioşii cei mai conştienţi de 
chemarea lor, care nu s-a putut încadra în ortodoxia antiromană, să fie obligaţi a căuta hrană 
sufletească în biserica de alt rit decât cel străbun şi în altă limbă şi la alţi preoţi decât cei din neamul 
lor. Cu toţii, aşteptăm momentul fericit în care să ne putem relua rostul nostru firesc în sânul 
naţiunii române şi aşa să putem educa patrioţi demni, iubitori de Ţară, de Neam, de glia 
strămoşească, de datinile noastre, de cântece, de tot ce e românesc, de doina cu care ne-au adormit 
mamele noastre în leagănul cu miros de busuioc, cetăţeni loiali, morali, fii buni ai Patriei, după cum 
am făcut-o şi în trecut. Şi aşa să contribuim şi noi, în continuare, la progresul şi înflorirea scumpei 
noastre Patrii, România Socialistă.  

Dacă în faţa reaşezării Bisericii Române Unite în drepturile ei fireşti se ridic obiecţiunea că 
toţi românii trebuie să fie uniţi în aceiaşi Biserică şi lege strămoşească, Vă rugăm Excelenţă ca în 
baza trecutului legii noastre strămoşeşti – aşa cum apare din prezentul memoriu – să binevoiţi a 
îndruma Biserica Ortodoxă Română să reînnoade firul rupt de vitregia vremurilor şi adversarii 
Neamului, cu Biserica fraţilor noştri din apus, aşa cum au făcut-o părinţii noştri în 1700.  

În cazul acesta, unitatea spirituală a Neamului, de care se face atâta caz, va fi mai bine şi mai 
deplin realizată, iar interesele poporului nostru împotriva uneltirilor prezente, vor găsi mai bun 
sprijin şi apărare. Dacă reconcilierea unei părţi a Bisericii din Transilvania cu Biserica Romei, în 
condiţiile şi situaţia de atunci, a adus roade atât de binefăcătoare pentru întreg Neamul Românesc, 
reconcilierea întregului popor român va aduce roade neasemănat mai mari.  

Veţi săvârşi un act de mare înţelepciune şi de mare dreptate politică şi naţională.  
De Excelenţa Voastră depinde, Domnule Preşedinte, rezolvarea favorabilă a cererii cuprinse 

în prezentul memoriu. Binevoiţi a judeca, a cumpăni şi a hotărî. Asigurându-vă apoi că nu activez 
sub nici o altă formă, pentru a nu prejudicia interesele Statului în momente şi situaţii delicate, decât 
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numai pe această cale cinstită, pe faţă – fără nici o altă propagandă între credincioşi – aştept 
rezultatul faptic, declarându-mă odată mai mult  

fiu credincios al Neamului şi Ţării mele,  
ss. Dr. Ioan Dragomir  

Episcop   
 
20.IV.1970  
Ariniş, Jud. Maramureş  
 
Anexa la capitolul II, paragraful A, pag. 5 (a Memoriului – n.n.) 
 
„În atârnarea politică a statului bulgar românii au urmat să fie şi în atârnare bisericească de 

acesta aşa încât şi la ei s-a introdus limba slavonească în atârnarea bisericească de acesta aşa încât şi 
la ei s-a introdus limba slavonească în biserică în locul celei latine de la început. Prin statul bulgar 
şi prin biserica bulgară, românii din Dacia au fost despărţiţi definitiv de atingerea cu imperiul şi de 
lumea latină rămânând supuşi mult timp influenţei slave „... (D. Onciul, Din Istoria Românilor, 
pag. 15).  

„De cum însă bulgarii se creştinară şi se introduse la ei forma creştinismului slavon începu o 
propagandă foarte activă pentru lăţirea acestei credinţe în tot cuprinsul împărăţiei lor care se 
întindea la Nordul Dunării, asupra Valahiei şi Transilvaniei, locul tocmai unde se adăposteau 
românii... Elementul domnitor sub care zăceau românii era din acele ce se aprindeau uşor la ideea 
religioasă. Era deci firesc lucru ca el să considere drept eretici şi apostaţi pe toţi acei ce se închinau 
în altă formă către dumnezeire şi să se silească a-i aduce cât mai curând la forma cultului său. 
(Xenopol, 1.c., II. pag. 115-119).  

 
Anexa la capitolul II paragraful B pag. 6 (a Memoriului – n.n.) 
 
„Vedem dar că o bună parte din mănăstirile româneşti au început a fi închinate încă de pe la 

finele secolului XV-lea şi continuă încă d-aci cu o repeziciune uimitoare, aşa încât pe timpul lui 
Matei Basarab şi Vasile Lupu sunt închinate un foarte mare număr de mănăstiri. Dar aceste 
mănăstiri nu sunt închinate numai de Români care doreau mântuirea sufletelor lor precum şi a 
părinţilor lor, ci călugării greci, văzând c-au mai rămas mănăstiri bogate neînchinate, fac hrisoave 
false de închinăciune şi astfel pun mâinile lor sacrilegii pe mai multe mănăstiri. (Gh. M. Ionescu, 
Influenţa culturii greceşti în Muntenia şi Moldova, Bucureşti, 1900, pag. 72).  

 
Anexa la Capitolul III paragraful B, pag. 11 (a Memoriului – n.n.) 
  
„Scriitorii Ardealului dăduse prin cercetările şi îndemnurile lor o puternică îmboldire culturii 

poporului românesc. Ceea ce ei se silise a pune cu deosebire în lumină, era originea romană a 
poporului român, împerecheată cu îmbierea nepoţilor de a se ura iarăşi la virtutea străbunilor. Ideea 
romană, nervul cel mai puternic al întregii noastre dezvoltări, iată opera lor cea mai de seamă”. (A. 
D. Xenopol, 1.c., X, p. 260-272).  

G. Ibrăileanu scrie: „În acest veac (XVIII) Transilvania se pune deodată în fruntea culturii 
româneşti şi pune începutul culturii româneşti moderne. Din pricina unirii unei părţi dintre Români 
cu biserica papală se înfiinţează şcoli româneşti – cea mai însemnată e seminarul din Blaj – şi se 
naşte posibilitatea pentru români de a-ţi trimite fiii distinşi la învăţătură la Viena şi chiar la Roma, 
leagănul poporului român. Acolo aceştia se adapă la izvor, la cultură latină – şi apuseană – şi ideea 
de latinitate se întăreşte în mintea lor până a deveni idee fixă, (G. Ibrăileanu, Spiritul critic în 
cultura românească, Iaşi 1900, p.9).  
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Anexă la capitolul III pag. 13 (a Memoriului – n.n.) 
  
Dr. Ioan Lupaş scrie în Istoria Românilor, ed. II:  
„Din tendinţele de catolicizare ale Habsburgilor a luat fiinţă şcoala istorică a Românilor 

ardeleni şi curentul naţional, care deschide o epocă nouă în istoria Românilor, epoca renaşterii şi a 
întregirii naţionale”...  

„Ca istoriografi şi dascăli s-au silit scriitorii ardeleni să trezească în sufletul Românilor 
simţul de mândrie şi demnitate naţională, reînviind trecutul glorios şi punându-l alături de prezentul 
umilit”...  

„Pentru trezirea simţului românesc şi a conştiinţei naţionale, şcoala ardeleană a avut un efect 
însemnat. Pe urma cercetărilor istorice, care deschideau cărări noi, a înflorit şi literatura română, 
găsind motive de inspiraţie în amintirile glorioase ale trecutului, Viaţa publică s-a înviorat prin 
puterea ideii naţionale, care a trezit pe Români şi i-a făcut să aibă încredere în puterea de viaţă a 
neamului lor şi să lupte pentru un viitor mai bun”.  

„N-a fost o simplă întâmplare, că în anul morţii lui Petru Maior (1821) a izbucnit revoluţia 
lui Tudor Vladimirescu, a cărui lozincă era îndreptată împotriva stăpânirii străine spunând, că în 
Ţara Românească trebuie să stăpânească Românii, iar nu străinii. Ideea naţională propagată cu 
entuziasm de şcoala ardeleană, avea să-şi reverse cu timpul roadele binecuvântate asupra tuturor 
Românilor, îndemnându-i a căuta pe toate căile să scuture din grumajii lor jugul cârmuirilor străine 
şi să lupte pentru dobândirea neatârnării naţionale”. (Ioan Lupaş, Istoria Românilor ed. II, 
Bucureşti, pag. 298-301).  

„N. Iorga subliniază despre Atanasie care făcu unirea cu Roma şi zice că:  
„Din umilinţa lui a ieşit mântuirea noastră. Dar nu în toate de-a dreptul, cum s-ar putea 

crede. Fără unirea în credinţă cu împăratul nu era libertatea, preţuirea, recunoaşterea demnităţii 
umane. Fără unirea în credinţă cu Roma nu erau şcolile mari din străinătate pentru ucenicii români, 
aspri în ale învăţăturii, nu era mai ales aceea mare şcoală pentru inima poporului nostru, are a fost 
Roma însăşi”. (N. Iorga, Sate şi preoţi din Ardeal, Bucureşti, 1902, pag. 191).  

„Cuminţii oameni care au iscălit cele patru puncte în Ardeal – au cerut să se păstreze legea 
românească după originile ei, în dezvoltarea ei, în dreptul ce-l are... S-a păstrat tot în Biserica Unită, 
afară de legătura cu Papa, care este foarte profitabilă poporului românesc, căci dacă avem legături 
cu încă o mare autoritate mondială, la dânsa putem avea recurs în anumite împrejurări... Legătura 
cu Papa e foarte folositoare şi e mai simpatică decât legătura cu Patriarhul de la Constantinopol, 
care este un şef naţional... Legătura cu Papa, iar încolo formele Bisericii noastre, fără a părăsi nimic 
dintr-însa... Dacă este vorba de o propagandă catolică, îngăduită în ea însăşi ca oricare alta nu e 
nevoie să căutăm aiurea, nici chiar în Franţa, o altă legătură cu Biserica Romană, decât aceea pe 
care o dă Biserica Unită, aşa de respectuoasă faţă de întreaga noastră tradiţie religioasă şi care pe 
lângă aceasta s-a despărţit aşa de puţin de ideea naţională adus servicii esenţiale acestei idei. Şi dacă 
ortodoxia n-o recunoaşte, face o foarte mare greşeală şi împiedică încercările pe care trebuie să le 
facă toţi pentru a ne înfăţişa ca o singură naţiune”. (N. Iorga, Concepţia românească a ortodoxiei. 
Conferinţă ţinută la 31 ianuarie 1940 „Societăţii Femeilor Ortodoxe Române”).  
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II 2 Ariniş, 11.II.1969 

Iubite Frate în Hristos, 
 
Prin aceste rânduri vă fac cunoscut, că scrisoarea Dv. din 17.I.1969 – în care îmi cereţi o 

fotografie-portret pentru arhiva Dv. privată – am primit-o. 
Cu iubire fraternă, dar şi cu regret, vă împărtăşesc că pentru moment nu pot împlini 

rugămintea Dv., neavând o fotografie corespunzătoare. În scurt timp însă, îmi voi permite o 
asemenea să mi se facă, şi atunci, cu multă bucurie, voi trimite fotografia cerută cu dedicaţie şi 
celelalte indicaţii cerute. 

Primiţi, vă rog, asigurarea sentimentelor de înaltă stimă ce v-o port. 
Cu dragoste fraternă, 

 
† Episcop Dr. Ioan Dragomir  

II 2f 
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II 3  Ariniş, 28 octombrie 1972 

 
Scumpul meu Domn Kierein, 

 
Cu mare plăcere trimit fotografia mea ca unuia din bunii mei prieteni. Fac amendă onrabilă 

pentru că am întârziat atât, totdeauna sunt împrejurările vieţii. 
Sper că Dv. sunteţi bine cu sănătatea. 
Vă rog să primiţi expresia sentimentelor mele cele mai distinse, 

 
† Ep. Dr. Ioan Dragomir   

II 3f 
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II 4       

Ariniş, 10.IV.1974 
Iubite frate al meu în Iisus Hristos, 

Vă mulţumesc din inimă pentru amabilitatea Dv. de a mă felicita cu ocaziunea aniversării a 
25 de ani a modestului meu episcopat al tăcerii. Prin cruce şi pătimire la gloria învierii vom trece. 
Cu Hristos şi pentru Hristos şi scumpa Sa Biserică. Fie numele Domnului binecuvântat. Profit de 
sărbătoarea Paştelui implorând cerul să vă umple de haruri alegerea, dându-vă în acelaşi timp bun 
şi fericit Paşti. 

A înviat după cum a spus, Alleluia. Totul pentru ca să facem neabătuţi şi întotdeauna voia 
lui Dumnezeu. 

Vă rog primiţi sentiemntele mele cele mai distinse, 
doritor de bine al Vostru, 

Joannes Dragomir 
 

II 4f
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II 5 Prea strălucite Domn, 

 
Scrisoarea ta de 

felicitare, pe care mi-ai 
trimis-o cu ocazia 
aniversării de 25 de ani de 
la hirotonirea mea 
episcopală, am primit-o la 
timpul potrivit.  

Mi-a făcut bucurie 
neaşteptată atenţie, văzând 
cu ea o minunată unire în 
trupul tainic al lui Hristos 
cu toţi păstorii şi credin-
cioşii noştri.  

Din adâncul inimii 
îţi dau umilele mele 
binecuvântări, şi rugă-
ciunile mele. Amintind 
dragostea evidentă faţă de 
Biserică şi Istoria ei, în 
vremurile noastre tulburi, 
Îl rog pe Regele învin-
gător, pentru sănătatea ta 
şi toate harurile pentru 
funcţia şi studiul tău să le 
împlineşti în mod sfânt lui 
Hristos cel înviat. Trimit 
prezenta, neştiind dacă aţi 

                      primit-o pe prima.  
 

† I. Dragomir, 
în dragostea Domnului 

 
29.IV.1974 (Ariniş).  

 
 
 
 
 
 
 
 

II 5f 
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II 6 

Prea strălucite Domn, 
Scrisoarea pe care mi-ai trimis-o am primit-o şi regret că nu am putut răspunde prompt. 

Împrejurările nu mi-au permis să obţin o bună fotografie, ca să-ţi împlinesc dorinţa. Titlul meu de 
consacrare episcopală este de Paleopolis. Nu cunosc celălalt titlu la care făceai referire în scrisoarea 
ta. Mă bucur pentru pioasele sentimente religioase şi pentru gloria Bisericii lui Dumnezeu, şi în 
aceleaşi uniţi să fim plăcuţi Dumnezeiescului Mântuitor; devotat în inimile lui Iisus şi Mariei  îţi 
declar ţie 

Crăciun fericit, 
 

† Ep. Ioan Dragomir 
 

II 6f
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II 7      Vă mulţumesc din inimă pentru urările cu ocazia Noului An 1976. 

Cele mai bune urări şi sincere dorinţe pentru Dv. şi marea noastră familie, Biserica. Sunt 
născut în ziua de 11.X.1905. La mulţi şi fericiţi ani! Cu respect, 

† I. Dragomir, Episcop 
 
 
 

II 8 
  5.XI.1977 

Prea strălucite Domn, 
 
Mulţumesc din inimă 

pentru felicitările ce mi le-ai 
făcut pentru aniversarea mea 
de 72 de ani. 

Mă ţin îndeajuns de 
bine. Domnul nostru, care ne 
uneşte în aceeaşi credinţă şi 
aceeaşi dragoste, să facă astfel 
încât speranţa naostră, a păcii 
lui Hristos întru împărăţia Sa, 
să se îndeplinească repede. Şi 
eu mă rog Domnului pentru 
bună sănătatea ta şi orice ahr 
ceresc pentru strălucirea ta. 

Al tău devotat, 
 
Ep. Ioan Dragomir. 
 
 

II 7f 

II 8f 
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II 9 

Prea Onoratului Domn Dr. 
Manfred Kierein,  

Am primit iubita Dvs. 
scrisoare din 13 februarie 1979. Vă 
mulţumesc din inimă pentru atenţia 
Dvs. Mă bucur că vă gândiţi încă la 
mine.  

Pomeniţi-mă, vă rog, în conti-
nuare în rugăciunile Dvs., eu şi ai 
mei avem nevoie de rugăciunile Dvs.  

Şi din partea mea cele mai 
bune urări de sănătate şi 
binecuvântarea Domnului pentru 
Dvs. şi ai Dvs.  

Baia Mare, 10 martie 1979,  
 
Ep. Ioannes Dragomir  

 
 

 
 

II 10         Baia Mare, 12 oct. 1982 
 
Iubite frate în Iisus Hristos, 
 
Încă o dată mulţumindu-vă 

pentru bunele urări făcute cu ocazia 
Crăciunului şi a Noului An 1982 – 
având posibiltiatea la ora actuală – eu 
vă trimit una din fotografiile portret 
ale mele, recentă. Tot cu acest prilej 
îmi fac amendă onorabilă pentru că nu 
vă pot oferi informaţiile solicitate, 
neavând cunoştinţă de această 
problemă. 

Dorind să acceptaţi, iubitul 
meu frate, expresia sentimentelor 
mele cele mai alese, în domnul Nostru 
Iisus Hristos, 

 
† Ioan Dragomir 
 

II 9f 

II 10f 
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II 11 
 
Crăciun 1982 Baia Mare 
 
Iubite Frate în Iisus Hristos, 
Din inimă vă mulţumesc pentru 

amabilele voastre felicitări, cu ocazia 
marii sărbători a păcii, Crăciunului. Vă 
rog să bienvoiţi a primi sincerele mele 
urări pentru un Crăciun fericit şi un An 
bun. 

Eu spun cu Biserica Gloria in 
excelsis Deo et in terra pax hominibus 
bonnae voluntatis, având mereu în vedere 
dragostea de Dumnezeu şi de aproapele. 
Să ne rugăm mult şi bine, ca împărăţia 
Micului Prunc să vină cât mai repede în 
lumea creştină. Unde este caritatea şi 
dragoste, acolo este şi Hristos, care să ne 
adune într-una dragostea sa. 

Vă rog să primiţi sentimentele 
mele cele mai alese, uniţi în rugăciuni, 

 
† I. Dragomir 
 
 
 

 
 
II 12 

Prea scump Frate în Iisus Hristos, 
Urările primite cu ocazia Naşterii 

Domnului Nostru Iisus Hristos şi a Noului 
An m-au emoţionat profund, pentru care vă 
mulţumesc din inimă şi-L rog pe Pruncul 
Divin să binecuvânteze activitatea voastră 
şi anul 1985, în tainele căruia suntem pe 
cale de a face primii paşi. 

Cât despre veneraţii mei confraţi 
întru episcopat I. Ploscaru şi A Todea, ei 
trăiesc, şi fiecare dintre noi îşi poartă 
crucea, după vârsta noastră. 

Fie ca biencuvântarea Pruncului 
Dumnezeiesc şi ocrotirea Sf. Fecioare 
Maria să fie cu Dv. 

Al vostru doritor de bine, 
                         Dr. Ioan Dragomir 

I, 1985 (Bucureşti) 
 

II 11f

II 12f 
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II 13f 



 140

II 13    Domnule Profesor Kierein, 
 
Cu o mare durere vi se face cunoscut că prietenul vostru din România, Excelenţa Sa Mgr. 

Dr. Ioan Dragomir, episcop de Paleopolis, a decedat în 25 aprilie 1985, după o perioadă de mare 
durere şi suferinţă, atât fizică, cât şi morală. A fost îngropat în satul lui natal, Ariniş, lângă Baia 
Mare, în 1 mai 1985. La înmormântarea lui au participat cei trei episcopi greco-catolici care sunt în 
viaţă la ora actuală, Mgr. Todea, Mgr. Ploscaru şi Mgr. Chertes. 

Sanctitatea Sa Papa Ioan Paul al II-lea a concelebrat la Roma, cu episcopii noştri din Roma, 
o liturghie în amintirea sa. 

Cât despre el, el rămâne printre noi, crediuncioşii săi, cu duhul său ardent, cu credinţa sa şi 
dragostea sa pentru Biserica noastră. 

Cu căldură, 
Familia sa din România 
 
Bucureşti, 19 iulie 1985 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
II 14              Buc., 6. Ian. 1986 

 
Respectabile Profesore, 

 
Scuzaţi-ne, dacă vă face plăcere, 

pentru că, din cauza multor dificultăţi şi 
preocupări, noi nu am reuşit să vă trimitem 
portretul dorit al episcopului nostru 
decedat. 

Vi se trimite acest portret, cu 
intenţia noastră de a vă mulţumi pentru 
interesul acordat şi împreună cu dorinţele şi 
urările de sănătate şi prosperitate pentru 
Noul An. 

 
Cu respect, 

Lia Dragomir  
 
 
 
 
 
 

 
 

II 14f 
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III 1 
Scumpe domn, 
 
Am primit scrisoarea 

Dv. binevoitoare şi vă mulţu-
mesc din inimă pentru amabili-
tatea Dv. 

Voi încerca să vă 
răspund la câteva întrebări pe 
care mi le-aţi pus. Ar fi cele 
mai urgente. 

În ceea ce priveşte car-
dinalatul Msgr. Dragomir, vă 
spun ceea ce cunosc de la el 
însuşi. Un prelat al Curiei 
Romane i-a afirmat, de faţă cu 
martori, că a fost creat cardinal 
„in pectore” de către Papa Paul 
VI. 

Cât despre mine, sunt 
născut în 31 mai 1920. Am 
făcut studii juridice, şi am o 
licenţă în Drept. Fără a partici-
pa la cariera de avocat, am 
lucrat câţiva ani ca funcţionar, 
şi apoi am urmat cursul de 
teologie la Institutul 
romano-catolic din Iaşi. 

Am fost hitoronit preot 
de către Mgr. Dragomir în 26 

octombrie 1964, iar în 12 ianuarie 1983 acelaşi episcop m-a hirotonit ca episcop succesor al său 
pentru dieceza de Maramureş, într-o capelă privată, Capela Sf. Spirit, str. Brătuia 5, sector 6, 
Bucureşti. 

Mulţumindu-vă pentru amabilitatea Dv., vă informez că aş dori să călătoresc în scop turistic. 
Primiţi, dacă binevoiţi, salutările mele cordiale şi mulţumiri. 

 
† Octavian, episcop  

 
Septembrie 1986, Bucureşti 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

III 1f 
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IV 1f           IV 1 
Certific primirea scrie-

sorii Dv. din 22.IV.1973 şi vă 
rog foarte mult să mă scuzaţi, 
că nu sunt în poziţia de a vă 
trimite fotografiile cerute. 

După cum înţeleg 
dorinţa Dv. de a servi istoria, 
la fel vă rog cu toată atenţia, 
să mă înţelegeţi şi pe mine. 

Cu eminentă conside-
raţie, 

      Alexandru Todea 
Reghin 8 Mai 1973 
 
 

 
 
 
 

III 1f
continuare
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IV 2f
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IV 2f
continuare
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IV 3f 
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IV 3 
Ilustrisiume domn, 

 
Am rămas cu adevărat emoţionat citind „Genealogia consacrărilor episcopale...”. Este  o 

lucrare foarte interesantă şi plin de osteneli trăite în spiritul Sf. Benedict. Sunt sigur că este o 
preocupare de-a Dv. de o dimensiune foarte largă. Mii de mulţumiri! 

Mulţumesc şi pentru foarte frumoasele gânduri din scrisoarea Dv., şi pentru urările de Anul 
Nou. Vi le preschimb şi îl rog pe Domnul să vă dea toate harurile necesare pentru diferitele aspecte 
ale vieţii. 

În ceea ce priveşte fotografia şi datele cerute, deocamdată vă trimit două vechi, din vremea 
studiilor: una unde sunt singur şi alta cu părinţii mei, rămânând promisiunea mea de-a vă trimite 
una mai recentă. 

Referitor la datele biografice scriu următoarele: 
Locul: satul Teleac, judeţul Mureş,. regiunea Transilvania (România) 
Data: 5 iunie 1912 
Părinţi: George şi Maria 
Numărul fraţilor şi surorilor: 16. Eu am fost al 9-lea. 
Studiile: Teleac, Reghin, Blaj (liceul, bacalaureatul şi primul curs de teologie. Apoi Colegiul 

de Propaganda Fide din Roma: 1934-1940. Doctor în teologie). 
Hirotoniri: 
Ordinele minore, în ritul latin, de la cardinalul Fumasoni Biondi 
Diaconatul în ritul român, de la episcopul român Iuliu Hossu 
Preoţia, în ritul român, de la episcopul rus Alexandru Evreinoff, în Colegiul Pio Romeno din 

Roma, adică în capela numitului colegiu. 
Iată ilustrisime domn câteva date din tienreţea mea. 
Primiţi sentimentele mele de consideraţiune, întotdeauna, oferite lui Iisus şi Mariei Prea 

Sfinte, 
Alexandru Todea   

Reghin 23.I.1976 
 

    IV 4f 
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IV 4f  

Ilustrisime Domn, 
În timp ce confirm primirea 

minunatei Dv. scrisori din 
9.II.1976, vă fac cunoscut că în 
16.II.1976 v-am trimis o scrisoare 
având anexată o fotografie făcută 
nu în 14.I.1976, cum mi se pare că 
v-am scris, ci în 14.II.1976. 

Cu atâta mă bucur, 
Al vostru prea afecţionat în 

Domnul, 
              Alexandru Todea 

 
 
 

 
 

IV 5 
Ilustrisime Domn, 
 
Ca şi completare la scrisoarea 

mea din 23.01.1976 fac următoarele 
precizări: a) Ordinele minore, în ritul 
latin (le-am primit n.tr.) nu de la 
cardinalul Fumasoni Biondi, ci de la 
cardinalul Marchetti Selvagioni. b) 
Subdiaconatul şi diaconatul în ritul 
român de la episopul român Iuliu 
Hossu, în 11 decemrie 1938 în capela 
Colegiului Pio Romeno. c) Preoţia, în 
ritul român de la episcopul rus 
Alexandru Evreinoff în capela 
Colegiului Pio Romeno în 25 martie 
1939.  

Finalmente anexez fotografia 
promisă, făcută în decursul acestei 
luni. Vă rog primiţi sentimentele 
mele de consideraţie.  

Cu afecţiune în Domnul 
Hristos:  

Alexandru Todea  
Reghin, 17.II.1976.  
 
 
 
 

IV 4f continuare

IV 5f
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IV 6    Luminate Domn, 

La scrisoare Dvs. din 9.02.1976 răspund următoarele: 
Din familia părinţilor mei care se compunea din 16 copii, doar 4 mai suntem în viaţă. Din 

aceşti 4 sunt cel mai mic. Fiica unei surori de ale mele are 11 copii, cel mai mare de 25 ani. Au fost 
12 dar unul a murit. 11 trăiesc. O soră de-a mea are 8 copii vii şi 6 morţi. În ceea ce priveşte 
corespondenţa, atunci când este cazul, scrieţi-mi vă rog cum vă este mai plăcut şi mai uşor. Nu 
m-am folosit de italiană pentru ca şi Dvs. să o faceţi la fel, ci pentru că am presupus, că un latinist 
de calibrul Dvs. desigur cunoaşteţi această limbă soră a latinei şi eram convins că ştiţi şi italiană. 
Aceasta nu ar fi o problemă pentru Dvs. ca să exersez îmi schimb aici şi acolo stilul scrierii. Deci 
vă rog de asemenea să scrieţi după cum vă este cel mai comod, în latină, germană, franceză, 
engleză, iar din partea mea eu vă voi răspunde în limba folosită de Dvs.  

Tot aşa fotografiile ca şi răspunsurile mele sunt doar pentru uzul Dvs. privat, nu pentru 
opinia publică.  

Referitor la vizita Dvs. în ţara noastră mă bucur foarte mult, dar în ordinea lucrurilor, adânci 
mulţumiri pentru intenţia de a mă vizita, dar este mai bine să mă excludeţi din programul Dvs.  

Cu adâncă consideraţie în Hristos,  Alexandru Todea   
Reghin, 28.03.1976.  

IV 6f 
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IV 7 
Prea onorate Domnul Doctor! 

 
Să nu fiţi surprins că mă voi adresa Dvs. ca un sălbatic. Este vorba despre Exc. Sa Episcopul 

Alexandru Todea din Reghin România. Eu însumi am fost cu el în celulă ani de zile, fiind eliberaţi 
în aceeaşi zi 4.VIII. 1964.  

L-am întâlnit adesea până la stabilirea mea în Germania în 29.IV.1972 Ce mi-a reieşit mie, 
aş dori să vă împărtăşesc. România este un stat comunist şi acolo totul este sub cea mai puternică 
supraveghere şi control din partea Securităţii – organul de siguranţă al statului. Episcopul Todea 
este supravegheat şi urmărit în mod deosebit. Îi este foarte greu şi trebuie să fie foarte atent, să nu 
intre în buclucuri.  

Episcopul Todea vă solicită ca Dvs. în scrisori să abordaţi lucruri care nu sunt dăunătoare. 
Doriţi, cred, că vara să vizitaţi România. Vă roagă insistent să nu-l vizitaţi, pentru că i s-ar face 
greutăţi. Trebuie să vă mai fac atent asupra unui lucru. După cele mai noi dispoziţii, nu pot fi 
trecute peste graniţă tablouri, icoane. La aceasta ei sunt foarte aspri. Când cu toate acestea uneori se 
întâmplă, este un mare noroc. Hăţurile sunt din ce în ce mai strânse. Aceasta mi-a spus-o un 
cunoscut, care a venit din România alaltăieri.  

E de ajuns o uşoară bănuială şi eşti ţinut sub lupă. Eşti observat temeinic iar la graniţă 
controlat riguros. Am fost personal anul trecut în octombrie acolo şi mi s-a întâmplat la fel.  

Vă împărtăşesc aceste lucruri ca să fiţi edificat.  
Atenţia vă va feri cu siguranţă de neplăceri, iar episcopul Todea poate fi liniştit să nu fie 

lovit de greutăţi.  
Dacă oricum doriţi să-i împărtăşiţi ceva, vă rog scrieţi-mi, şi printr-un bun, credincios, 

prieten comun, poate ajunge la căi indirecte fără pericol şi greutăţi la el.  
Cu salutări prieteneşti:  

Pr. Johannes Baltheiser.  
 

 
IV 8   
Domnia Voastră şi dragă domnule Manfred, 

Am primit cu multă plăcere scrisoarea 
Dvs. încântătoare din 6.IV.1976. Vinerea 
Mare şi Dumineca Paştilor constituie 
Adevărul imprimat cu litere de foc în natura 
umană, fulgerele au tunat împotriva lui Iisus, 
dar s-au transformat în stea strălucitoare în 
întunecimea soarelui, primind nimbul gloriei, 
după cum scrie Sf. Ioan:  

„Vrednic este Mielul ucis...” (Apoc. 
5, 12).  

Cu acest gând, Vă mulţumesc foarte 
mult pentru Paştele binecuvântat. 

Mă rog zilnic pentru Dvs.  
Al Dvs. cel mai respectuos, 

  
Alexandru Todea    

P.S. îmi pare rău, dar nu am nici o 
scrisoare de la Msgr. Chertes, Reghin 3 mai 
1976.  
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IV 9     
Dragul meu domn Manfred, 
 
Cu întârziere am aflat de 

moartea iubitei Dvs. mame.  
Am fost profund impresionat şi 

întristat. Dar, în acelaşi timp, cu o 
mare consolare. Mama Dvs. a fost o 
mamă sfântă! Cu această ocazie, 
binevoiţi dragă domnule Manfred, să 
acceptaţi cele mai sincere condoleanţe 
pentru această mare pierdere.  

Mă rog în fiecare zi la Sf. 
Liturghie pentru mama Dvs. şi pentru 
Dvs. Domnul să aibă sub protecţia Sa, 
să vă binecuvânteze pentru a merge 
înainte pe drumul deschis de această 
incomparabilă mamă.  

Cu toată consideraţia mea,  
 

Alexandru Todea,  
Reghin 7.IV.1978.  
 
 

 
 

IV 10 
Scumpul meu Domn Manfred, 

 
Am primit cu bine şi am citit 

cu mare plăcere încântarea Dvs. 
scrisoare din 20 mai 1976.  

Mulţumindu-vă pentru tripla 
felicitare – pace, împlinire şi bună 
sănătate – eu rog Sf. Treime, autorul 
creaţiei, al mântuirii şi a sfinţirii să 
vegheze asupra Dvs., asupra dragii 
voastre mame şi a întregii lumi, în 
care să stabilească împărăţia 
adevărului, a dreptăţii şi a 
înţelegerii, astfel ca oamenii să 
trăiască precum fraţii: toţi ca unul în 
Hristos!  

Cu cel mai profund respect şi 
prietenie,  

Al Dvs. întru tot devotat,
  

Alexandru Todea.  
Reghin 29 iunie 1976 
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IV 11f      IV 11 
 
Dragul meu domn Manfred, 
 
Îţi mulţumesc în înalt grad pentru 

amabila şi agreabila carte poştală ilustrată 
trimisă prin poştă în 8 august 1976 din Skt. 
Wolfgang împreună cu Exc. Sa. Adrian 
Mkoba episcop de Morogoro căruia îi trimit 
din inimă mulţumiri şi gratitudine, doriri de 
bine, de sănătate deplină şi rezultate bune în 
activitatea apostolică.  

În al doilea rând din adâncul inimii 
îţi mulţumesc pentru plăcutele felicitări 
pentru 19 noiembrie. Viaţa şi istoria merg 
înainte. Pe drumuri şi căi diferite dar spre 
scop. E necesar să avem mare înţelegere 
faţă de celălalt. În legătură cu acest gând 
este foarte interesantă poezia lui Kyipling: 
„Dacă-ţi poţi ţine capul pe umeri când toţi 
şi-l pierd, dând vina pe tine / Dacă te poţi 
încrede în tine când toţi oamenii se îndoiesc 
/ Dar fiind indulgent faţă de îndoielile lor...”  

În al treilea rând apropiindu-se 
sărbătoarea Crăciunului şi Noul An îţi 
doresc un Crăciun fericit şi un An nou 
fericit. Veniţi să-l adorăm pe Domnul 
Împăratul veşnic!  

Te asigur de rugăciunile mele în 
acest timp al adventului şi cer bine-
cuvântarea lui Hristos pentru tine, pentru 
scumpa ta mamă cu intenţii speciale de 
asemeni pentru episcopul Mkoba.  

Al tău sincer cu respect, 
 

Alexandru Todea,  
 
Reghin 1.XII.1976  
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IV 13 
Scumpul meu prieten Manfred, 

 
Am citit cu mare plăcere foarte frumoasa Dvs. scrisoare din 10 noiembrie 1980.  
Eu vă mulţumesc pentru ea, din toată inima, şi îl rog pe Domnul să vă binecuvânteze.  
În fiecare zi, de acum înainte, la Sf. Liturghie, pe lângă scumpa Dvs. mamă, un memento 

particular va fi ţinut pentru tatăl Dvs. Şi acum vin la cele preaputernice!  
Am primit cu cea mai mare bucurie scrisoarea ta, prea ilustre domn, ce mi-ai trimis-o din 8 

decembrie 1980, de felicitare cu ocazia Naşterii Domnului. Gândurile luminoase culese din 
întreaga literatură, legate de Naşterea Domnului, mi-au produs mare mângâiere.  

Şi acum, întrucât Naşterea Domnului şi Anul Nou 1981 sunt înaintea porţilor, împreună cu 
toate urările şi dorinţele pentru Ilustritatea Voastră, fie-mi permis să alătur unele cântări pe care 
Biserica Noastră Orientală de rit român le cântă de Sărbătoarea Naşterii Domnului: „August 
ajungând singur împărat pe pământ, a încetat mulţimea stăpânirii oamenilor...” şi „Să se bucure şi 
să se veselească pământul, că S-a născut pe pământ Mielul...” Cu aceste cântece, împreună cu 
Ilustritatea Voastră şi cu toţi prietenii, în jurul Pruncului divin în scutece din iesle, adorându-l şi 
împreună lăudându-l, mulţumim pentru scrisoarea ta prea aleasă, şi mă rog lui Hristos Domnul, 
să-ţi dea mulţi şi norocoşi ani.  

Devotat ţie în Împăratul Veacurilor,  
Alexander Todea,  
Reghin, 17.XII.1980 
P.S. Am primit  răspunsul de la Mons. Cagna 
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IV 16    Dragul meu prieten Manfred, 
 
Am primit încântătoarea şi excepţionala ta scrisoare din 5 iunie 1982. 
Am primit de asemeni scrisoarea din 19 noiembrie 1982. Încă am primit şi scrisoarea pentru 

Crăciun şi Noul An 1983. Dar din raţiuni independente de voinţa mea nu ţi-am putut răspunde. 
Pentru toate scrisorile îţi mulţumesc foarte mult.  

Şi acum, cu ocazia învierii Domnului Nostru Iisus Hristos, îţi doresc un bun Paşte. Cu 
sentimente de prietenie şi stimă, rămân cel mai respectuos al tău,  

Reghin 23.03.1983                Alexandru Todea 
 

 
 
IV 17  Dragul meu prieten Manfred, 
În aşteptarea Crăciunului şi a Noului An vă rog să primiţi toate urările mele de Sărbători 

fericite şi bună sănătate. Mă rog pentru Dv. şi pentru mama Dv. De asemenea mulţumesc pentru 
ilustrata din Paris din 10 oct. 1983. 

Cu amabilitate,  
Reghin 16.XII.1983      Alexandru Todea 

IV 16f 

IV 17f



 157

 
 
 
 
 

IV 18  
Dragul meu prieten, 

 
Confirm primirea scrisorii voastre din 13 martie 1986, care mi-a făcut mare plăcere şi la care 

eu vă răspund:  
Msgr. Ploscariu nu este bolnav – a fost câtva timp, dar a avut probleme, ca şi mine, de altfel, 

astfel încât nu a avut timp de corespondenţă. Adresa Msgr. Ion Chertes este. Str. Berăriei, nr. 4, cod 
4500 Năsăud (BN), România, Este în vârstă de 75 de ani. Voi reveni cu date mai precise. Nu are un 
sediu titular.  

Toate celelalte sedii titulare sunt exacte. În ceea ce priveşte Bogdanffy nu sunt în măsură să 
vă comunic datele cerute. Vă mulţumesc din inimă pentru urările trimise cu ocazia hirotonirii mele 
şi a Zilei Paştilor. Eu vă asigur de prezenţa Dvs. şi a mamei Dvs. trecută la Cer, în rugăciunile mele 
şi la Sf. Liturghie, Dorindu-vă bună sănătate, vă îmbrăţişez cu afecţiune în Dumnezeu, Domnul 
nostru:  

Alexandru Todea 
   
28.IV.1986 (Reghin). 
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IV 19   

Preţuit prieten, Manfred Kierein! 
 
Cu multe mulţumiri confirm sosirea prietenoasei Dvs. urări de noroc din 5 iunie. Am fost 

adânc impresionat, că Dvs. aţi aminti de părinţii mei. Aveţi un suflet nobil şi sunteţi pătruns de 
altruism. De mult nu am mai scris, dar sunt foarte ocupat şi avem probleme grele. În ceea ce 
priveşte cei trei falşi episcopi, aşa stau lucrurile, că ei în Biserica Română Unită nu vor fi niciodată 
recunoscuţi ca episcopi. Eu ştiu, că aveţi despre aceasta informaţii de la Ploscaru. Şi eu vă rog, ca 
persoanelor care călătoresc acolo şi doresc să-i facă cunoscuţi pe cei trei, să nu fie creditaţi.  

Despre Mons. Durcovici nu pot oferi datele cerute, pentru că nu le posed. Dacă le voi putea 
procura, vi le voi trimite. Nu v-am uitat şi nu vă uit în rugăciunile mele, dar problema celor trei falşi 
episcopi, în spatele cărora se află o vizionară, mi-a schimbat întregul stil de muncă, cu multe vizite 
şi o agitată corespondenţă cu preoţii.  

Din cei 16 copii ai părinţilor noştri trăiesc doar o soră şi eu. Când voi avea o nouă fotografie, 
vă voi trimite-o. Multe mulţumiri pentru imaginea cu Hristos Rege. Vă păstrez în sufletul meu şi vă 
îmbrăţişez cu toată dragostea,  

Alexandru Todea   
Reghin,  15 iulie 1987.  
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IV 20 
             Reghin la 13.02.1988  

 
Prea onorate domnule 

Kierein, 
 
Cu multă mulţumire 

confirm primirea scrisorii 
Dvs. din 29.XII.1987, la care 
cu sentimentele de 
mulţumire cele mai 
călduroase răspund 
următoarele:  

Din toată inima 
mulţumesc pentru telegrama 
referitoare la proteză. Ea a 
sosit şi doresc ca şi pe 
această cale să-mi exprim 
mulţumirea, pentru că este 
vorba de o persoană cu 
modeste resurse de viaţă.  

În ceea ce priveşte 
cealaltă problemă, unde din 
scrisoarea Dvs. pot conchide 
o oarecare răceală între Dvs. 
şi episcopul Ploscaru, vă răs-
pund că în această problemă 
sufletească scriu doar Sf. 
Scaun, cea mai înaltă şi 
singura autoritate compe-
tentă.  

Deci vă rog să nu 
aşteptaţi de la mine nici un 
fel de clarificări în legătură 
cu cei trei Pseudoepiscopi, 

care în Biserica Greco-Catolică nu vor putea fi episcopi.  
Mă mir că Dvs. aţi şovăit la condiţiile puse de Ploscaru referitoare la cei trei. Toate cele ce 

s-au întâmplat cu cei trei contrazicând canoanele, priveşte conducerea Bisericii din Ţară şi Sf. 
Scaun.  

Dacă Ploscaru v-a scris despre aceasta ceva, a făcut-o din consideraţie şi prietenie pentru 
Dvs., şi nu de aceea, ca Dvs. să judecaţi despre aceasta. Nu puteţi cunoaşte întreaga problemă, şi 
chiar dacă vi s-ar împărtăşi-o, în aparenţă nu îi credeţi pe episcopi, ci acordaţi încredere celor ce 
împărtăşesc poziţia lor, sau sunt dispuşi să o facă.  

Nu avem nimic personal cu cei trei sau patru pseudoepiscopi, ci avem datoria de a apăra 
Biserica, ei însă au căutat, să se furişeze în Biserică prin fereastră sau prin gaura cheii. Hirotonirea 
lor episcopală este invalidă, pentru că încalcă canoanele. Dacă fiecare episcop român greco-catolic 
ar fi hirotonit câte patru episcopi, ar fi la noi 16 episcopi. Dragomir nu avea nici un drept, ca să 
hirotonească fără ştiinţa celorlalţi episcopi. Aceasta este o lege sfântă în Biserica română 
greco-catolică. Deci toate discuţiile nu sunt necesare. Nu de aceea am condus Biserica până acum, 
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ca să o distrugem.  
Îmi daţi date 

fanteziste. De pildă 
despre moartea lui 
Leluţiu în anul 1987. El a 
murit în anul 1980, şi 
l-am înmormântat nu fără 
riscuri, dar niciodată 
n-am bănuit că ar fi 
episcop, deoarece exista 
o piedică impusă lui din 
partea Sf. Scaun. 
Vizionarea îl dorea 
oricum ca episcop. 
Biserica nu poate judeca 
după poveşti. Şi ceilalţi 
au ajuns episcopi în 
acelaşi mod.  

Îmi scrieţi plin de 
milă despre Riti, şi-mi 
împărtăşiţi adresa lui. 
Cum vă puteţi imagina că 
nu o cunosc? Poate fi 
paroh (! – n.tr.), de fapt 
preot – Priester), ca şi 
până acum, dar nu 
episcop, iar Sf. Scaun ştie 
aceasta. Dacă va fi 
încăpăţânat, cum deja 
este adesea, nu va avea 
permis în Biserica Unită 
nici să fie preot, ci va 
rămânea, ceea ce este şi 
acum, schismatic.  

Îmi aduceţi la 
cunoştinţă, că Papei nu-i 
plac uniţii. Vă mulţumesc pentru informaţie, dar nu o iau în considerare, pentru că eu cred ceea ce 
mi se împărtăşeşte prin actele oficiale şi prin fapte. Tăria noastră a constat întotdeauna în faptul că 
nu am acordat încredere intermediarilor, ci aceea am crezut, ceea ce Papa ne-a împărtăşit, iar Papa 
a crezut comunicatelor noastre.  

Acum vă rog reînnoiţi raporturile Dvs. prieteneşti cu Ploscaru, câtă vreme a neînţelegere 
între voi doi va dăinui, nu vă voi mai răspunde la scrisorile Dvs. De asemeni, câtă vreme vă îndoiţi 
de adevărul pe care Ploscaru sau eu vi le scriem în legătură cu cei trei, făcându-vă părtaş partidului 
lor, eu nu voi mai avea nici un fel de raport cu Dvs. Raporturile noastre precedente s-au întemeiat 
pe amabilitate, ba chiar prietenie, dar nu suntem interesaţi decât în luările de poziţie ale Sf. Scaun. 
Până acum Sf. Scaun nu a făcut nimic fără actuala conducere a Bisericii. Cred că v-am scris foarte 
des şi onorat; am făcut-o, pentru că v-am onorat şi vă onorez încă. 

Din inimă, 
Alexandru Todea     
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IV 21 
(Viena) 22.III.1988 

  
Prea onorate 

Domnule Episcop 
Todea, 
 

Scrisoarea 
din 13.02.din 
Reghin am primit-o 
astăzi devreme în 
22.III. şi am citit-o 
de mai multe ori.  

Ca urmare a 
consideraţiei şi 
înaltei atenţii 
vis-à-vis de înalta 
Dvs. Persoană nu aş 
împărtăşi şi nu aş 
dori să consimt la 
reproşurile Dvs.; 
doar câteva 
clarificări.  

Ca istoric 
privat uneori 
primesc date inco-
recte, care din 
greşeală pot fi 
corectate. Au fost 2 
fraţi preoţi cu 
numele Leluţiu. Nici 
unul nu a avut 
hirotonire episcopa-
lă. Un P. Leluţiu a 
putut muri în 
realitate în decem-
brie 1980.  

Emil Riti a 
fost primit într-o audienţă privată – între patru ochi la Castelgandolfo, în 14 iulie 1985, de către 
Papă, şi salutat de Papă l-a îmbrăţişat (în franceză: Sf. Părinte l-a îmbrăţişat pe P. Emil Riti). Înainte 
Riti a fost la Secretariatul de Stat, la arhiepiscopul Silvestrini şi P. John Bukovsky SV şi acesta din 
urmă l-a dus pe Riti cu maşina la Castelgandolfo.  

Hirotonirea episcopală a lui Riti a fost recunoscută de Secretariatul de Stat, deci hirotonirea 
aceasta este validă, hirotonirile lui Cristian şi a lui Paven (Cristian în 1 2.01.1983, Paven în 
10.07.1984, Riti în 18.04.1985, toţi trei prin Dragomir) sunt valide, dar nepermise; după dorinţa 
Romei aceşti 3 episcopi nu ar trebui să-şi asume funcţii episcopale, cel puţin în prezent. Sf. Scaun 
nu a dat nici o decizie, ci îşi asumă o poziţie de aşteptare. Ar fi mai multe de spus despre aceasta. eu 
nu-i împărtăşesc pe cei trei episcopi, fiind regretabil că s-a întâmplat. 

 

IV 21f 



 162

 

           
 
Stranie este poziţia rigidă, de neîmpăcare a Exc. Ploscaru, care mulţi ani a stat cu Riti în 

aceeaşi puşcărie. Vârsta şi soarta grea îi fac pe unii oameni duri şi mai papali decât Papa (mai ca-
tolici decât Papa). Mă străduiesc să menţin prietenia cu Exc. Ploscaru în mod sincer, dar totuşi sunt 
pedepsit, pentru că nu am mai primit scrisori de la Ploscaru din noiembrie 1987. Păcat.  

Desigur că şi episcopul Ploscaru şi episcopul Todea sunt pe mai departe prezenţi în 
rugăciunile mele cotidiene. Desigur, Paşte binecuvântat! Şi vă rog să rămânem în legătură, fără 
exercitarea de presiuni asupra mea.  

Maxima cum reverentia 
 

Manfredus Kierein 
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V 1f       V 1    
 „Gloria în Excelsis Deo...  
 
Cântăm împreună cu îngerii, 

rugându-l pe Pruncul Iisus şi Sfânta 
Sa Mamă ca să binecuvânteze viaţa 
şi activitatea Dvs. cu multe haruri.  

 
Episcop † Justin Paven  

 
Crăciun 1988 
 
 
 

 
 

                       
      
 

V 2 
Un posibil blazon în cazul recunoaşterii 

episcopatului meu. Semnifică un miracol petrecut în 
29.XII.1964 în comunitatea noastră. 

 
† Justin Paven 

 
 
 

 
 

             V 3 
Domnule Prof. Dr. 

Manfred, 
Evenimentele care au 

marcat viaţa noastră, în ulti-
mul timp, ne-au determinat 
într-o oarecare măsură să-i 
neglijăm pe prietenii noştri 
mai îndepărtaţi, dar pe care 
nu i-am uitat. 

De aceea cu ocazia 
Sărbătoriloir Pascale, eu vă 
doresc haruri bogate pentru 
îndeplinirea proiectelor ge-
neroase care vă însufleţesc 
viaţa. 

3.IV.1989 
            † Justin 
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V 4 
(Bucureşti, 4.IX.1989)  
 
Dragă Domnule 

Manfred, 
Cu adevărat mă declar 

stânjenit din cauza întârzierii 
faţă de amabilitatea şi atenţia 
Dvs. către mine.  

Evenimentele (decesul 
scumpului meu confrate Octa-
vian, întâmplat în 13.02.1989, 
datoria de a-l înlocui în slujirea 
sa în dieceza Maramureşului, 
confruntările cu adversarii) au 
întârziat cu mult obligaţiile 
mele epistolare.  

Mulţumesc pentru 
urările binevoitoare şi 
afectuoase cu ocazia jubileului 
meu sacerdotal. Din toată inima 
vă dau binecuvântarea mea 
jubiliară şi episcopală, vouă, 
familiei Dvs., şi tuturor celor 
care vă sunt dragi. Data 
preoţirii mele este 26.X.1964 

iar cea a episcopatului meu 10.VII.1984.  
Cu toată afecţiunea mea,  

† Justin Paven 
Astăzi 4.IX, este comemorarea tatălui Dvs.? O rugăciune pentru el!  
 
 
 
 
 

V 5 
La Sfântul Părinte, în călătorie „ad 

limina apostolorum”, dar nu încă la succesorul 
său. 

aprilie 1991, † Justin 
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V 7  
Bunul meu prieten, 
 
Sosit la Roma, aştept un răs-

puns favorabil pentru episcopatele 
noastre. Am vorbit cu toate 
personalităţile care sunt factori de 
decizie în problema noastră, şi ei 
m-au asigurat că în viitorul Anuar 
Pontifical noi vom fi înscrişi. 

Pentru Sărbătorile Paştilor, 
„buoni auguri”! 

 
† Justin Paven 

Roma, 10.IV.1990 
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V 9  
 
Prietenului meu, o imagine de la 

Nettuno – din apropierea Romei – unde 
locuiesc până în 2.VIII.1991. Mult noroc 
pentru misiunea Dv. 

 
† Justin 
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V 10  

          „Gloria in excelsis Deo!...” 
 
Bucuria Crăciunului să strălucească asurpa vieţii 

Dv. şi a familiei, lumina binelui şi a succesului în profesie. 
În aşteptarea veştinlor bune, mult noroc. 
 

† Justin 
 
Vă rog să-mi trimiteţi o copie a scrisorii către Mgr. 

Zlatnanski şi răspunsul lui, pentru arhiva mea. 
Mii de mulţumiri. 

                                                                     † Justin 
Crăciun 1991 
- Nettuno - 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

V 11 
 
Hristos a înviat! 
şi cele mai bune urări de 

Paşti fericit. 
Mii de mulţumiri pentru 

scrisorile trimise. 
Am fost ocupat cu exa-

menele până acum. 
Avem veşti bune referi-

toare la situaţia noastră epis-
copală. 

Cu multă simpatie, 
 

† Justin P. 
 
(Nettuno) Paşti 1992 
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V 12 

        Prieten al meu, Manfred, 
 
Am primit amabila voastră 

scrisoare, încă şi fotografia. Sunteţi 
într-adevăr tânăr şi fără griji. Eu, din 
nenorocire, am destule. Avem studenţi la 
teologie, şi neavând recomandaţia unui 
episcop recunoscut, sunt în pericol de a-şi 
pierde examenele.  

An vorbit cu cardinalul Ratzinger 
care era însoţit de secretarul său, Mgr. 
Zlatnanscky, Am avut impresia că au fost 
rău informaţi. Audienţa a fost de bun 
augur. Rămânând în rugăciune pentru 
Dvs., vă cer şi eu ale voastre,  

 
† Justin  

Nettuno 16.VI.1991 
 
 
 
 
 
 

V 13 
Prietenul meu, 
Vă mulţumesc 

mult pentru felicitările 
Dvs. şi vă asigur că nu 
am uitat să vă pomenesc 
în rugăciunile mele.  

Prietenul meu 
Emil trăieşte, dar con-
sider deteriorată prietenia 
noastră datorită manierii 
neloiale pe care a avut-o 
faţă de mine.  

Roma nu ne-a re-
cunoscut încă. Îi este 
frică de şantajul proferat 
de ierarhia noastră cu de-
misia ei în situaţia în care 
am fi aprobaţi. În rest, 
totul e în regulă dar anii 

înaintează lăsând urme.  
                        La revedere şi multă sănătate, † Justin 

(Bucureşti) 28.01.196                   
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VI 1 Episcop Emil Riti 
Prea onorate Domnule Dr. Kierein, 

Am primit de câteva zile scrisoarea Dvs. din 8.10.1987 şi aş dori să vă răspund acum la 
următoarele.  
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1. Pentru portretul meu fotografic vă rog să vă adresaţi în scris sau telefonic prietenului, 
fratelui de credinţă şi binefăcătorului meu mare, din Republica Federală, Mons. Johannes Bltheisor, 
rector, clinica specială, Ruhpolding.  

La el au rămas fotografiile mele din anul 1985, de când l-am vizitat şi am fost împreună la 
Roma, cu scopul atestării hirotonirii mele episcopale.  

2. Motto-ul meu episcopal nu constă în altceva, fiind identic cu cel al episcopilor noştri 
orientali uniţi cu Roma, adică: Is. Hs. Ni.Ka – unde literele sunt plasate în careurile unei cruci 
orientale cu braţe egale, şi semnifică: Iisus Hristos învinge.  

3. Hirotonirea mea episcopală a avut loc în 18.IV.1985, miercuri la orele 22, în Bucureşti. 
Hirotonirea a fost îndeplinită de episcopul Dr. Ioan Dragomir, cu 7 zile înainte de a merge la cer.  

În speranţa că răspunsul meu vă mulţumeşte, închei cu toată dragostea în Iisus şi Maria.  
Lăudat fie Iisus Hristos,   Episcop Emil Riti 
Cluj-Napoca, 18.XI.1987  
P.S. Ca istoric ar fi bine dacă aţi cunoaşte şi alte aspecte, de asemeni complicaţiile născocite 

cu artă de anumiţi confraţi, în ceea ce priveşte această hirotonire. Aceste complicaţii au produs mult 
rău bisericii noastre, şi eu cred că şi Roma a greşit prin lipsă de catolicitate, dând dovadă de uluire 
faţă de abundenţa metode cu caracter bizantin balcanic. Dar despre aceasta cu altă ocazie.  

 

 
 
VI 2    Iubite Domnule Dr. Kierein, 

Ambele Dvs. scrisori le-am primit cu mulţumire, dar din conţinut mi-am dat seama că nu aţi 
primit scrisoarea mea din 19.XII.1987. Acolo am anexat o fotografie de-a mea făcută recent.  

În ceea ce priveşte întrebarea Dvs. despre telefon, îmi puteţi telefona oricând doriţi Dvs., dar 
conversaţiile noastre trebuie să decurgă în franceză, întrucât eu nu vorbesc bine limba germană.  

Ziua mea de naştere este 12.XI.1926 (am 61 de ani). Hirotonirea mea sacerdotală a avut loc 
la Bucureşti, în 13.V.1949 prin E.S. Arhiepicopul Th. Cisar, eu având 22 de ani şi jumătate, cu 
dispensă papală.  

Cu prietenie,  † Emil  
Cluj-Napoca, 16.02.1988  
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VI 3  
   Cluj-Napoca 14.03.1988  

 
D-sale, Dlui Dr. Kierein 

Prea onorate Domnule Dr. 
Kierein, 

Am primit cu mulţu-
mire scrisoarea Dvs. din 
23.02.1988 şi vreau acum să 
vă răspund.  

Vă mulţumesc pentru 
apelul Dvs. telefonic.  

Concluzia Dvs. în 
urma primei noastre conver-
saţii telefonice, cum că eu aş 
fi un om deschis, voios, este 
corectă. Dar aceasta nu este 
meritul meu, ci aşa sunt eu, 
aşa este firea mea, cu care 
m-am născut. Vă mulţumim 
încă o dată pentru inimoasa 
Dvs. invitaţie de a locui la 
Dvs., în caz că voi călători la 
Viena, dar pe moment nu am 
planificat nici o călătorie în 
străinătate.  

Însă aş fi gata cu plăc-
ere să vă călăuzesc şi să vă 
arăt frumuseţile ţării noastre, 
dacă doriţi să cunoaşteţi 
România. Dorinţei Dvs. de a 
vă trimite o fotografie, din 
păcate nu-i pot da acum curs, 
întrucât nu am o fotografie 
nouă. După Sărbătorile Paş-
telui însă voi veni în întâm-
pinarea dorinţei Dvs., până 
atunci vă rog să aveţi 
răbdare.  

Vă împărtăşesc înalta 
consideraţie şi apreciere, 

pentru lucrarea grea, migăloasă şi exactă, demnă de un istoric, despre succesiunea apostolică. Vă 
doresc multă putere să vă puteţi duce treaba la bun sfârşit.  

Zilnic sunteţi prezent în rugăciunile mele şi la altarul meu la Sf. Liturghie. Vă rog, rugaţi-vă 
şi Dvs. pentru mine, păcătosul şi nevrednicul! Vă doresc sărbători fericite! Iisus, Cel înviat din 
morţi, să vă binecuvânteze cu darul Său ceresc, şi bucuria pascală şi pacea să vă însoţească mereu.  

Închei cu urarea românească de Paşti: Hristos a înviat!  
Cu binecuvântare în dragoste şi rugăciune: 

† Emil Riti, episcop   
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VI 4 
          Cluj-Napoca, 4.V.1988 

 
Prea-Onorate Domnu-

le Dr. Kierein, şi iubitul 
prieten Manfred!  

Cele 3 ilustrate din 
Rhodos şi scrisoarea din 
Viena le-am primit şi-ţi mul-
ţumesc din inimă pentru ele. 
Mai ales pentru sentimentele 
de prietenie, dragoste şi sim-
patie, care le ai pentru mine şi 
pentru situaţia mea, am cele 
mai bune mulţumiri.  

Aş dori să mulţumesc 
foarte mult şi pentru telefoa-
ne, care mă înveselesc foarte 
mult, şi-mi dau sentimentul 
universalităţii. În ceea ce pri-
veşte invitaţia mea, de a 
vizita ţara noastră, aş fi de 
părere, ca cea mai bună 
soluţie, să vii cu maşina ta, 
din păcate mie lipsindu-mi 
benzina.  

Ţi-aş face o propu-
nere, pe care dacă ai putea-o 
îndeplini, ar fi de mare folos: 
ar fi foarte bine, dacă tu ai 
obţine din partea fratelui 
Preşedintelui nostru, Dl. 
Marin Ceauşescu, pe care, 
conform scrisorii tale, îl 

cunoşti, o scriesoare de recomandare cu indicaţia că tu ai dori să vizitezi ţara noastră şi pe mine 
personal (cu numele meu şi adresa mea). Natural ar fi ideal, ca această scrisoare să fie prevăzută cu 
ştampila consulatului sau a ambasadei române de la Viena. Atunci ne-am putea mişca şi întreţine 
cu toată liniştea.  

Ţi-aş mai propune să vii cu o video-cameră şi cu video-casete, ca să poţi înregistra 
frumuseţile ţării noastre şi superbele fresce ale mănăstirilor noastre din Moldova (monumente 
istorice).  

Deşi aş mai avea să-ţi spun multe, închei cu sentimente de iubire şi preţuire, ca şi cu 
rugăciunile cotidiene pentru tine,  

Te îmbrăţişez cu prietenie şi te binecuvântez, 
† Emil   

 
 
 

VI 4f 



 173

 
 

 
 

VI 5f 



 174

 
VI 5 

Cluj-Napoca 6.XII.1988  
 

Prea onorate Domnule Dr. Kierein, 
Iubitul meu prieten Manfred, 

 
Am primit ilustratele şi scrisorile de oriunde ai fost şi-ţi mulţumesc din inimă pentru ele.  
În afară de aceasta am primit şi 2 fotografii de-ale tale şi a micului Ştefan şi a bărcii 

„Episcop Riti”, care mi-au produs o deosebită mare bucurie.  
La ultimele tale scrisori am răspuns prin două ilustrate. Un răspuns amănunţit la scrisorile 

tale l-am amânat, pentru că aştept scrisori de la oficiile episcopale din Alba-Iulia şi Satu Mare cu 
datele episcopilor, de care ai nevoie în lucrarea ta. După sărbătorile de Crăciun voi căuta la aceste 
oficii episcopale datele care te interesează, din nou. În caz că nu mi le vor trimite, mă voi duce 
acolo personal la vară, ca să le obţin pentru tine. Aş dori să te ajut din toată inima. Nu este vorba de 
indiferenţă din partea mea, ci deocamdată de nepăsare.  

În general sunt în regulă. Nu sunt prea bine cu sănătatea, mai ales pe vremea rece, care face 
orice altceva decât bine astmului meu. Dar cum sunt un optimist convins, aştept deja cu plăcere 
vara.  

Conflictul dintre cei doi episcopi vârstnici – Todea şi Ploscaru – este în acelaşi stadiu, el 
fiind întreţinut de ei şi de colaboratorii lor, şi prin aceasta necontenit.  

Pentru că eu nu mai doresc provocarea necazurilor în Biserica noastră greco-catolică, cum 
s-a întâmplat până acum, am adoptat politica struţului, adică m-am zăvorât în camera mea, nu apar 
nicăieri la suprafaţă, nu comentez ce fac sau ce spun ei, cu un cuvânt, eu tac.  

VI 5f continuare
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Eu primesc toate atacurile lor, fără a le răspunde în vreun fel. Aşa se prefigurează că în acest 
conflict Roma nu doreşte să se amestece, aceasta însemnând că timpul (sau moartea) va rezolva 
situaţia. Oricare ar fi poziţia de acum sau în viitor, nu mă voi confrunta cu ei. Eu stau de o parte şi 
aştept cu încredere în Dumnezeu şi în dreptate, ca acest conflict – pornit din partea ambilor episcopi 
vârstnici – să-şi găsească o soluţie.  

Dragul meu prieten, deşi corespondenţa noastră scrisă s-a rărit şi nu putem vorbi împreună, 
prietenia – care a înflorit între noi – este ceva stabil, şi trăieşte zilnic cu principiile de iubire, de 
rugăciune şi de apreciere.  

Tu eşti zilnic pomenit în rugăciunile mele cotidiene şi la Sf. Liturghie Acelaşi lucru şi pentru 
părinţii tăi decedaţi. Cu ocazia zilei de 30.XII., ziua ta de naştere, voi celebra o liturghie specială 
pentru tine. Legătura ce ne uneşte rămâne astfel veşnică.  

Micului Ştefan, prietenului nostru, îi trimit salutări din inimă, sănătate, succes la şcoală şi 
mai ales progrese în viaţa spirituală. Îl pomenesc şi pe el la Sf. Liturghie zilnic, să crească mare, 
bun şi sfânt. Dragă prietene, sper că această scrisoare, să te mulţumească, să-ţi risipească gândurile 
negre, altfel m-aş supăra. Nu, nu sunt supărat. Sunt un om realist şi trăiesc pe pământ cu capul pe 
umeri. Tu eşti şi rămâi prietenul meu, pentru totdeauna. Îţi doresc un Crăciun îmbelşugat, norocos 
şi binecuvântat. Anul Nou să-ţi împlinească toate dorinţele.  

Ad multos annos!  
 
Cu toată dragostea, 

 † Emil    
  
 
 
 

VI 6  
     Prietenul meu drag Manfred, 

 
Îţi mulţumesc din toată 

inima pentru părtăşia ta cu 
ocazia zilei mele de naştere, prin 
telegramă, urări şi rugăciuni.  

De mai multe ori unit cu 
tine, îţi explic – cu permisiunea 
ta – că eşti cel mai apropiat 
prieten de inima şi lucrurile 
mele. Dragul meu prieten 
Manfred, te îmbrăţişez cu dra-
goste, preţuire şi recunoştinţă.  

Al tău,  
 

† Emil   
  

Cluj-Napoca 21.IV.1988 
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VI 7 
Cluj-Napoca 26.XII.1988 

 
Prea onorate Domnule Dr. Kierein, Dragă Manfred, 

 
Spre bucuria mea am obţinut aici datele care te interesează despre cei doi episcopi din 

Alba-Iulia: Eröss şi Maczalik.  
Afară de asta un prieten de-al meu din RFG este acum, la timp, la mine în vizită, şi m-a 

lămurit ca această scrisoare cu datele despre episcopi să ţi-o aducă el, altfel această scrisoare nu ar 
fi ajuns până la tine. Aceasta natural datorită cenzurii, care nu ştie, că aceste date nu au importanţă 
pentru ea şi pentru siguranţa naţională, fiind vorba de doi episcopi catolici morţi. Datele personale 
al celuilalt episcop, Bogdanfi (Bogdanffy – n.tr.) din Satu Mare, nu le-am obţinut încă. Te rog să ai 
şi tu răbdare, după cum am avut şi eu, până ce le vom obţine – şi apoi ţi le voi expedia.  

Aici sunt deci datele dorite.  
Episcop Dr. Eröss Alfred:  
– născut la 7.VII.1909, în comuna Prisian, jud. Severin  
– studii teologice la Roma: Universitatea Gregoriană  
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– hirotonit preot la Roma în 27.X.1935  
– hirotonit episcop în 19.II.1949, la Nunţiatura Apostolică în Bucureşti, prin nunţiul O’Hara, 

pentru oficiul episcopal romano-catolic din Alba-Iulia.  
– mort în Clinica de Neurologie din Cluj, în 1950, de meningită.  
– îngropat în cimitirul catolic de la Turda, jud. Cluj.  
Episcop Maczalik Gyözö Victor: 
– născut la 1.III.1890 la Sibiu  
– studii teologice la Roma: Universitatea Gregoriană  
– hirotonit preot la Innsbruck în 15.VII.1916  
– hirotonit episcop prin arhiepiscopul Cisar, la Orăştie, jud. Hunedoara (unde arhiepiscopul 

Cisar avea domiciliu obligatoriu).  
– hirotonirea a fost celebrată în 1951 – luna şi ziua nu sunt cunoscute. A fost hirotonit pentru 

oficiul romano-catolic episcopal din Alba-Iulia.  
– a murit în temniţa de la Aiud în 1952 (Luna şi ziua necunoscute). Rămăşiţele sale 

pământeşti au fost translatate de la cimitirul din Aiud în cripta catedralei romano-catolice din 
Alba-Iulia.  

Cu dragoste şi binecuvântarea mea  
Episcop Emil   

 
Dragă Manfred, 

Iarăşi am o mare rugăminte. Este vorba de două reţete anexate. Una este pentru mine, alta 
pentru un copil grav bolnav. Te rog dacă este posibil să le rezolvi. Cu salutări prieteneşti, † Emil  

Când conversaţiile noastre telefonice nu sunt posibile, pentru aceasta sunt responsabili 
funcţionarii.  

Emil Riti     
Episcop     

 
VI 8 Cluj 13.III.1989  

 
Prea onorate Domnule Dr. Kierein, Prietenul meu iubit Manfred, 

 
Sărbătoarea învierii Domnului nostru se apropie, şi cu acest prilej îmi îndrept rugăciunile şi 

gândurile mai ales la Hristos, Care a înviat din morţi, să te miluiască cu daruri şi cu binecuvântarea 
Lui pentru tine şi pentru necesităţile tale.  

Îţi trimit acum salutări prieteneşti de Paşti, şi te îmbrăţişez cu toată dragostea în Hristos, 
asigurându-te de prietenia şi aprecierea mea.  

Până acum nu am primit prin poştă medicamentele trimise. Sper că toate acestea să mai 
sosească. Te rog mult să-mi scrii o scrisoare în care să confirmi trimiterea medicamentelor, mai 
ales pentru părinţii menţionatului copil, Chirilă, să le pot arăta, să nu-şi piardă speranţa, şi să le fac 
curaj.  

Ca urmare a ultimului tău telefon, nu am primit încă scrisoarea ta cu adresa arhiepiscopului 
din Salzburg. În afară de asta, mi-ar folosi adresa cardinalului Achile Silvestrini de la Rota 
Romana, ca să-i pot scrie. Dacă îi trimit la Secretariatul de Stat, prietenii lui Todea vor confisca 
scrisoarea mea şi nu îi va ajunge nicicând. De aceea mă interesează adresa sa privată sau al 
Congregaţiei Dicasteriu, unde lucrează.  

Adresa arhiepiscopului Francisco Colasona (Francesco Colasuonno – n.tr.), de la 
Secretariatul de Stat mi-ar fi de asemeni de folos. Dar şi aici rog adresa personală, căci după cum 
am menţionat, scrisoarea ar fi sechestrată de prietenii episcopului Todea.  
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Ţi-aş fi într-adevăr extrem de recunoscător dacă mi-ai face cunoscut cele trei adrese, ca să le 
pot scrie şi de Paşti.  

Închei aici scriesoarea mea, unde te asigur de iubirea şi gratitudinea mea.  
Sărbători fericite de Paşti şi Hristos a înviat!  

Prietenul tău, episcop Emil.  
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VI 9 Cluj 14.II.1990 

Dragă Manfred, 
Draga ta scrisoare împreună cu copia scrisorii către ambasadorul Colasuona (Colasuonno – 

n.tr.) am primit-o cu mulţumire, dar până nu am fost în stare să-ţi răspund, pentru că evenimentele 
religioase au decurs cu repeziciune, şi tot timpul meu le-am consacrat lor. Dar cum îţi merge?  

După vizita lui Colasuona şi după felul cum s-a comportat, s-a observat creşterea activităţii 
Bisericii Ortodoxe împotriva noastră, care a sperat la o rupere între noi. Aici ei s-au înşelat, pentru 
că noi amândoi toate indignările le-am liniştit, şi ne-am abţinut să scriem articole în presă despre 
această problemă. Noi am făcut aşa să nu irităm Vaticanul, care şi aşa era într-o poziţie dificilă.  

Eu personal am trimis două telegrame de protest, pentru că Colasuona nu a vorbit cu noi – a 
fost de la aceasta împiedecat de Todea. O telegramă am trimis-o Sf. Părinte şi a doua cardinalului 
Silvestrini. Între timp a ajuns şi scrisoarea ta acolo, care a avut efectul dorit, înainte să vină un 
ambasador de la Vatican, să stea de vorbă cu noi doi (cu mine şi cu Justin).  

De aceea a fost chemat Mons. Del Mestri – fost secretar al Nunţiaturii din România, la 
ruperea relaţiilor diplomatice cu Vaticanul, în 1950, care în ultimul timp a fost ambasador al 
Vaticanului la Bonn până în 1980, când s-a dus în pensie. Deci a fost trimis aici pe 1.02.1990. După 
ce în 2 şi 3.02 a fost în Reghin la episcopul Todea, a sosit la Cluj şi a locuit la Hotelul Continental, 
cam. 106.  

Luni dimineaţa au fost invitaţi toţi preoţii greco-catolici la fostul nostru sediu, unde acum 
este o şcoală, şi unde este o sală festivă de 300 de persoane.  

În prezenţa lui del Mestri şi a ambilor episcopi Ploscaru şi Todea, preoţii au pus întrebări şi 
del Mestri le-a răspuns.  
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La întrebarea asupra situaţiei noastre Mons. Del Mestri a spus: „Cu toată stăruinţa vechilor 
episcopi, ca ambii – Paven şi Riti – să fie depuşi, Sf. Părinte are problema în studiu şi încă nu s-a 
pronunţat în privinţa ei. De asemeni nici situaţia celor doi episcopi bătrâni nu este clarificată, dacă 
vor fi numiţi episcopi diocezani sau nu. Dar despre această problemă a tuturor episcopilor să nu 
mai vorbească nimeni dintre voi.”  

Apoi au fost alte probleme, fără importanţă, discutate. Luni seara am fost chemat la ora 9 la 
el la hotel. Am discutat 70 de minute lungi despre diferitele aspecte ale hirotonirilor episcopale, şi 
ale Bisericii, şi după ce va fi vorbit şi cu Justin şi cu ceilalţi (Ploscaru, Chertes), urma ca la 
întoarcere să facă un raport către Sf. Părinte.  

Deşi am lucrat cu del Mestri în 1949 de la hirotonirea mea sacerdotală până în 1950, când el 
a fost expulzat şi eu arestat), deşi după eliberarea mea am fost în legături epistolare cu el (acolo 
unde era nunţiu), deşi l-am vizitat în 1977 la Nunţiatură la Bonn, deşi am fost în bune raporturi, de 
data aceasta a fost foarte formal, încrâncenat, dur, în timpul discuţiei noastre – poate şi pentru că tot 
ceea ce ştia el despre Todea am răsturnat cu argumente şi dovezi.  

Pentru că nu am dorit să mă abandonez gândirii sale (are aproape 80 de ani), i-am spus că 
voi scrie Sf. Părinte un memorandum referitor la hirotonirile episcopale şi să prezint şi dovezile.  

A acceptat să-l ia cu el, cu condiţia ca să trimit memorandumul până duminică la Bucureşti. 
Aşa am şi făcut. Am fost acolo, duminica, la ora 7 dimineaţa.  

În caz că el m-a păcălit, şi a plecat fără memorandum (redactat în italiană), eu o să ţi-l trimit, 
ca să-i trimiţi lui del Mestri la Roma, da? Adresa o vei găsi în Anuarul Pontifical. Vezi şi tu deci, că 
iau în calcul şi o asemenea situaţie.  

Tu trebuie să ştii dragă Manfred, că o suită de lucruri se petrece, fie la noi, fie la Vatican, pe 
care eu nu le mai înţeleg. În ceea ce mă priveşte, nu este vorba de ambiţie, ci de stabilirea 
adevărului. Sunt atât de bolnav, încât abia aş trăi 1-2 ani, dacă m-aş implica în lupta Bisericii 
noastre, cu toate problemele ei, cu reorganizarea şi administraţia. De aceea aş dori să mă retrag, dar 
numai după ce adevărul va fi învingător.  

De asemeni nu mă interesează dacă Sf. Părinte va da dreptate lui Todea sau mie. Ceea ce 
doresc, eu, este ca această problemă să se termine odată.  

Ceea ce ţi-am promis, o relatare cronologică a evenimentelor, ce te interesează ca istoric, eu 
te asigur, că o voi face, dar după întoarcerea mea, întrucât acum nu am timp.  

În încheiere vreau să-ţi mai dau un exemplu asupra clarviziunii lui Todea în probleme 
ecleziastice: pe 24.01.1990 a călătorit la Bucureşti, ducându-se la Ministerul Cultelor, unde a 
discutat cu mitropoliţi ortodocşi (compromiţi în trecut). La propunerea lor el a acceptat, ca în 
fiecare fostă parohie greco-catolică să se opteze fie pentru Biserica Ortodoxă sau pentru cea 
Greco-Catolică.  

Aceasta este o mare prostie, căci la un recensământ de acum în ţară, credincioşii ar fi păcăliţi 
cu semnăturile, cu nume aranjate, cu zvonuri. Ei vor rămâne la ortodocşi, şi noi vom pierde o mare 
parte a credincioşilor şi a bisericilor – care le-am avut până în 1948 – Spre edificarea ta îţi trimit şi 
o fotocopie din articolele de ziar. Repet: Todea nu are nicidecum un fire practică şi clarviziune. Nu 
e potrivit ca mai mare al episcopilor.  

Nu mai este acela, care a fost până în 1984. De atunci a intrat în orbita de influenţă a 
preoţilor care au colaborat cu securitatea, şi ei l-au adus acolo, unde este şi astăzi. Apoi urmează 
arteroscleroza, surzenia, glaucom ocular, două operaţii la prostată şi cardiopatie. La toate acestea 
trebuie să ne gândim şi la vârsta lui 78/79 ani. Îţi mulţumesc din inimă pentru ajutorul tău şi pentru 
scrisoarea ta şi te asigur de rugăciunile mele zilnice.  

Toată dragostea, prietenul tău  
Emil   

Cluj-Napoca 15.02.1990  
P.S. Te rog adresa Mons. Del Mestri de la Roma. Telegrafic, sau telefonează-mi.  
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VI 10 

Tu es Ep.[iscopus] in aeternum 
sacerdos alter Christus! 

Sfânta Fecioară mama Bisericii şi a 
noastră, cu al Ei Fiu Iisus Dumnezeu adevărat 
să te ajute şi ocrotească întotdeauna în viaţă.  

Cu părintească şi frăţească binecuvân-
tare fratelui în Christos Emil Riti. 

 
† Ep.[iscop] Ioan  

 
B.[ucureşti] 18 aprilie 1985 
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VI 11  
Cluj 22.05.1990  

 
Prietenul meu iubit Manfred, 

 
Scrisoarea ta din 10 mai 1990 am primit-o cu mulţumire şi doresc să-ţi răspund imediat:  

1. Scrisoarea mea din 12.04.1990 pregătită pentru Paşti am uitat-o sub o carte, după ce i-am lipit 
timbrele, şi am pus-o acolo ca timbrele să le lipească mai bine. Când am regăsit scrisoarea, nu am 
mai deschis-o să-i schimb data. Aş fi vrut să-ţi explic în următoarea scrisoare de ce scrisoarea 
poartă data de 12.04 şi a fost ştampilată abia în mai. Te rog să mă scuzi pentru această neglijenţă, a 
cărei consecinţe trebuie să o duc.  

2. Referitor la cura mea de sănătate de la Marea Neagră în Mamaia (Constanţa) între 
13-24.06.1990 vreau să-ţi împărtăşesc următoarele: La noi funcţionează vechiul sistem comunist cu 
bilete de tratament, iar acestea se cumpără de la oficiile turistice din fiecare oraş. În aceeaşi zi în 
care începe cura, prescrisă pe bilet, trebuie să te prezinţi la centrul de plasament, unde ţi se 
repartizează hotelul. Ca urmare nu ştiu în ce hotel din Mamaia voi fi plasat, voi şti doar în 13.06 
seara acest lucru. Pentru străini este o altă procedură. Odată cu denumirea staţiunii se indică şi cea a 
hotelului. La noi nu este cazul. Aşa că doar în 14.06 îţi pot comunica hotelul şi camera unde voi 
locui în Mamaia.  

3. Ar fi minunat să poţi veni la Mamaia, să poţi petrece trei sau mai multe zile la noi. Aş fi 
foarte fericit pentru acest lucru, şi am putea vorbi şi epuiza toate problemele.  

4. Referitor la intenţia ta de a duce crucea episcopală, nu ar fi foarte înţelept să o faci prin 
avion, pentru că acolo se fac controale cu raze X, şi se vede ce ai în bagaje sau asupra ta. 
Funcţionarii noştri sunt foarte grijulii cu acest lucruri, ei considerând că vrei să le transporţi ilegal. 
Cu adevărat nu se ştie, peste cine dai la aeroport, aceia fiind încă oamenii fostului regim. Dar după 
cum doreşti. Vreau să spun că este mai simplu să călătoreşti cu trenul sau cu maşina. Am aşteptat o 
ocazie sigură, dacă un prieten de-al tău sau de-al meu ar veni cu maşina. Asta e mult mai sigur.  

Ţi-am promis această cruce episcopală ca şi cadou pentru muzeul tău, dar nu am avut-o cu 
cine să o trimit. Persoana prin care ţi-am trimis albumele nu o cunosc şi nu am văzut-o. Totul a 
mers foarte repede, în o oră şi jumătate.  

Nu am vrut să o rog pentru cruce, necunoscând-o. Am fost foarte fericit că a luat albumele 
(a mers cu trenul). Cum am spus, cu trenul sau cu maşina este mai simplu decât cu avionul, 
însemnând că acolo s-ar putea să transporţi obiecte de valoare. Dacă vrei să duci cu tine crucea, 
spune-mi acest lucru, să o iau la Mamaia şi să ţi-o dau acolo. Despre inel ţi-am scris deja, cum mi-a 
mers la vamă, şi din păcate nu-l mai am.  

5. Dacă doreşti amănunte despre noii episcopi romano-catolici, sau greco-catolici, aici nu-ţi 
pot fi de nici un folos, pentru că nu-i cunosc, şi nu am nici un drept să le pretind aşa ceva. Dar tu, ca 
scriitor istoric, spiritualizat, poţi propune aşa ceva şi sunt convins că-ţi vor răspunde cu bucurie.  

6. Am un prieten al cărui fiu este în lagăr în Austria, de aproape 2 ani. Te rog personal şi în 
numele părinţilor săi, să-l ajuţi să emigreze în Canada, SUA, Australia etc., să poată avea o poziţie 
sigură şi să poată începe să lucreze. Te rog mult, fă totul să-l ajuţi, fiind el un tânăr onest şi harnic. 
A fost cu mult înainte de Revoluţie acolo. De meserie este zugrav decorator. Adresa lui. Pop 
Gheorghe... Îţi mulţumesc anticipat pentru tot ceea ce vei face pentru el. Garantez pentru el, 
cunoscându-i părinţii ca oameni onorabili, corecţi, harnici. Nu este comunist, nici n-ar putea fi, 
fiind aproape un copil. Încă odată multe mulţumiri pentru ajutor.  

7. Ce ştii despre mantaua şi maşina mea de scris, pe care mi le-ai procurat de la Mons. 
Schuller? Încă nu le-am primit. Poate cu ocazia călătoriei tale la Mamaia le-ai putea aduce. La fel şi 
medicamentele. Multe mulţumiri.  
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8. Socot, că odată ce aştept un răspuns de la Mons. Krenn, trebuie să-i răspund şi să-l 
introduc în problema mea, sau...?  

9. Te rog nu fi îngrijorat cu călătoria ta în România (Mamaia). Nu mai e nici un pericol. Fi 
liniştit, problemele din acest punct de vedere s-au schimbat total. Chiar dacă Dl. Iliescu câştigă 
alegerile...  

 
[se lasă netradusă această parte, ea putând fi citită pe facsimil: nu priveşte subiectul nostru – 

n.n.] 
 
... Poporul a prins gustul revoluţiei, a schimbărilor, a unei vieţi mai bune, iar cu timpul îşi va 

clădi o democraţie adevărată, în care fiecare cetăţean să fie liber ca în orice ţară civilizată şi 
democratică din lume. Din această perspectivă vei vedea realizările din ţara noastră, care sunt 
efective, restul este propagandă şi minciună... Eşti încă tânăr. Vei avea timp să verifici, că am avut 
dreptate.  

10. Îţi mulţumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine. Mai ales pentru acea scrisoare, pe 
care a scris-o la Roma, ca să se dea o soluţie în problema mea.  

Diplomaţia Vaticanului este aşa cum este şi nu o putem noi schimba. Te rog să nu le mai 
scrii, nefiind necesar. Până când nu mi se comunică, că eu nu sunt recunoscut ca episcop, rămân la 
recunoaşterea oficială pe care am primit-o în 1985. De aceea orice plictiseală e de pomană. Voi mai 
scrie câteva scrisori, anume la Sf. Părinte, la cardinalul Silvestrini, arhiepiscopului Sodano şi lui 
Bukowski – dar pentru ultima oară. Îţi voi trimite ţie scrisorile, rugându-te să le trimiţi tu la Roma. 
Oricine vede indicaţia de pe plic, că scrisorile vin din România, le va rupe, cum s-a întâmplat şi 
până acum.  

De aceea te rog mult, să le trimiţi din Viena, să ajungă sigur. În rest nu mă mai interesează de 
loc. Mă preocup de problemele mele, vrând să zic, că am făcut tot ce era posibil, să aduc adevărul 
la lumina zilei. Dacă aşa vreau ei, este treaba lor.  

Situaţia în Biserica noastră estre aceeaşi, din cauza greşelii lui Todea, şi nu văd nici o 
schimbare câtă vreme are el conducerea Bisericii, pentru că e bătrân sclerozat şi înconjurat de 
escroci şi oportunişti. În speranţa, că ţi-am scris tot ceea ce era important, închei aici şi aştept 
răspunsul tău scris sau telefonic – să ştiu informaţia despre cruce.  

Cu toată dragostea şi preţuirea, prietenul tău  
 

Episcop Emil   
 
P.S. Scrisoarea am scris-o în 19.05.1990 şi ca urmare a traducerii o dau la poştă cu data de 

azi 22.05.1990. 
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VI 12   

                       Dragă Manfred, 
 
Cu ocazia sărbătorilor Paştelui îţi urez sănătate, daruri şi binecuvântări de la Iisus, care a 

înviat din morţi. Hristos a înviat! Sufleteşte sunt foarte bine. Mă bucur că sunt liber, că nu am nici 
un fel de însărcinări speciale, pot face ce-mi place, adică să scriu. Lucrez deja de multă vreme la o 
istorie a persecuţiei Bisericii greco-catolice din România.  

Faptul că nu am fost numit episcop nu m-a afectat de loc. Aceasta este voia lui Dumnezeu, 
ca urmare Fiat! 

Când se va ivi ocazia, îţi voi trimite crucea episcopală şi lanţul care aparţinuseră şi 
episcopului Josef Schubert, care este îngropat în cripta catedralei din München. Eu o să ţi le trimit, 
împreună cu dragoste şi noroc, pentru muzeul tău.  

O să-ţi trimit atunci şi un album cu mănăstirile din Moldova. Pe acesta voiam de mult să ţi-l 
trimit, dar nu a fost posibil.  

Inelul episcopal l-am pierdut când am venit în Germania, în 1985. Era foarte frumos şi mare. 
Ca să nu-l confişte vameşii, am pus inelul într-un pachet de cafea boabe. Dar la vamă mi-au luat – 
pe lângă cadourile pregătite pentru ei – şi două pachete de cafea. Abia acasă am observat, că inelul 
era într-unul din aceste două pachete, ce mi-au fost luate. Aşa l-am pierdut, altfel ţi l-aş fi trimis şi 
pe acesta muzeului tău.  

Dacă tu vrei să vii la Mamaia în vară, te rog înştiinţează-mă telegrafic, să vin şi eu şi să 
povestim împreună. Eu voi călători la mare şi voi face o cură pentru reumatismul meu 
(13-24.06.1990). În august când vei veni voi veni în special pentru a te putea întâlni în Olimp. Te 
rog trimite-mi şilingii, transformaţi în dolari, pe următoarea adresă. Emi Riti... cu specificarea – 
pentru călătorii în străinătate. I-am mai scris lui del Mestri o scrisoare, aceasta este a treia. Acum 
termin pentru el ultima.  

O să-ţi trimit un rezumat al problemei episcopatului greco-catolic în timpul persecuţiei 
1948-1990 pentru istoria ta. Dacă nimeni nu mai vine, până în august, când vei veni la Olimp, vei 
lua atunci crucea episcopală şi cu lanţul.  

Ca urmare acestea sunt problemele.  
 
Închei aici, cu dragoste,  

† Emil    
Cluj 12.04.1990  
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VI 13 
Cluj-Napoca, 30.05.1990  

 
Dragul meu prieten Manfred, 

 
Am fost foarte impresionat, când am aflat de accidentul tău. Mi-a părut realmente foarte rău, 

că ţi s-a putut întâmpla aşa ceva. Îţi doresc în orice caz însănătoşire rapidă şi te asigur de 
rugăciunile mele zilnice, mai ales pentru însănătoşirea ta. În gând sunt cu tine.  

Dumineca, 25.05.1990 a fost hirotonirea episcopală a preoţilor Hossu (Oradea) şi Mureşan 
(Baia Mare) – în Baia Mare, într-un parc – întrucât Biserica greco-catolică nu are încă biserici. 
Reprezentant al Vaticanului a fost doar arhiepiscopul Guido del Meştri, spre marea uimire a lui 
Todea. Au mai fost şi episcopi din diferite ţări occidentale.  

Mons. Del Mestri mi-a împărtăşit, că vine la Cluj şi vrea să discute cu mine. O să-ţi fac 
cunoscut ce avea în minte şi despre ce ar fi vrut să discute cu mine. Îmi pare foarte rău, că nu ne 
vom întâlni la Mamaia.  

Închei aici, şi-ţi doresc însănătoşire grabnică,  
Toată dragostea şi aprecierea, prietenul tău  

Episcop Emil   
 
P.S. Multe dragi sărutări lui Ştefan.  
 
Dragul meu Manfred, înainte ca să termin această scrisoare, mi-a telefonat Dna Tepperberg 

în legătură cu expedierea crucii. Îţi trimit crucea şi această scrisoare.  
Te rog foarte mult, ca cu acest domn – care vine în ţară cu ajutoare lunare – să-mi trimiţi 

mantaua, maşina de scris şi medicamentele. În afară de asta te rog foarte mult, în afara donaţiilor 
Caritas, să-mi trimiţi şi mie ceva pentru că am o foarte mică pensie de numai 1200 de lei lunar. 
Dacă este posibil – te rog.  

Azi am primit un telefon de la del Mestri din Timişoara, prin care, mi-a făcut cunoscut, că el 
nu poate veni la Cluj să mă întâlnească, aşa cum se înţelese cu mine (pe 24.05.1990), pentru că 
trebuie să se întoarcă rapid la Vatican. Mi-a spus să-i scriu. De aceea îl rog pe acest domn, să ia 
această scrisoare cu el, şi îi trimit un plic mare cu o circulară a lui Todea, din anul 1989, în care el 
afirmă că noi am fost horitoniţi ca episcopi. Te rog trimite acest plic urgent lui del Mestri, ca să-i fie 
prezentat, când Todea va merge într-acolo. Todea va fi la Roma între 1-15.06.1990.  

Menţionez că această circulară este în română.  
Dacă eşti interesat, ţi-o pot trimite cu alte ocazii, dar în limba română.  
Îţi doresc din nou însănătoşire grabnică şi toate cel bune  

† Emil   
 
30.05.1990  
 
Dragul meu Manfred, din păcate trimiterea crucii nu a avut loc. Tu mi-ai scris clar orele 11. 

Dl. Hebeil a telefonat Dnei. Tepperberg la ora 10. Ne-am dus imediat la intershop, dar el nu era 
acolo. După 20 minute Dna. Tepperberg a telefonat la o bătrână, unde Hebeil aduce mereu ajutoare, 
şi ea ne-a spus că el deja a plecat. Îmi pare foarte rău dar a fost o neînţelegere, şi nici eu, nici d-na. 
Tepperberg nu suntem pentru asta de vină. Dl. Hebeil a spus că va reveni la Cluj în 21.06. Crezi că 
pot avea cu adevărat încredere în el, să trimit crucea cu el?  

Încă odată toate cele bune  
Emil    

31.05.1990 
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VI 14  Cluj 11.07.1990  

Dragă Manfred, 
Scrisoarea ta şi telegrama le-am primit. Îmi pare rău că sănătatea ta nu merge bine. Eu sper 

şi mă rog Bunului Dumnezeu, ca să-ţi redea sănătatea, şi sunt convins că aşa va fi. de când am auzit 
de accidentul tău m-am rugat şi mai mult pentru tine. Îţi mulţumesc pentru tot ce ai făcut pentru 
mine (maşina de scris electrică, banii, medicamente etc.).  

În ceea ce mă priveşte, sejurul meu la Mamaia a început prost, din cauza vremii am avut o 
aprindere de plămâni cu febră mare şi la dorinţa mea am fost transportat la o clinică de specialitate 
în Bucureşti, unde am fost internat 4 săptămâni, până m-am însănătoşit. În 3.07 am ajuns acasă şi 
acum mă simt bine şi mi—am reluat ocupaţiile.  

Îi mulţumesc lui Ştefan pentru scrisoarea din 6.06.1990, şi pentru faptul că te ajută. După 
cum spune proverbul, prietenul la nevoie se cunoaşte. Îl binecuvântez pentru dragostea şi ajutorul 
pe care ţi-l oferă, îţi mulţumesc foarte şi pentru soluţia pe care ai dat-o în cazul Gheorghe Pop. 
Bunul Dumnezeu să-ţi răsplătească.  

Pe 27.05.1990 arhiepiscopul Todea împreună cu episcopul Ploscaru au hirotonit episcopi, pe 
Hossu şi Mureşan. Del Mestri a fost reprezentantul Sf. Părinte la aceste consacrări.  

În 17.06.1990 a fost hirotonit Gheorghe Guţiu la Cluj, tot prin arhiepicopul Todea şi 
episcopul Ploscaru. Reprezentantul Sf. Părinte a fost un anume episcop Jan, un polonez, cred că 
greco-catolic, spre uimirea tuturor greco-catolicilor. Greco-catolicii de aici au sperat, că Papa le va 
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trimite cel puţin un ambasador ca reprezentant al său. Dar nu a fost aşa, şi uimirea generală a fost 
mare.  

Nu ştiu ce s-a întâmplat acolo, căci arhiepiscopul Todea a sosit de la Roma la Cluj pentru 
consacrarea lui Gheorghe Guţiu, Unii cred că au apărut divergenţe între Todea şi Papa. Eu cred, că 
Todea s-a dus din nou la Roma şi în 29.06.1990 a primit palium-ul de arhiepiscop, împreună cu 
Robu de la Bucureşti.  

Aşadar aşa au decurs hirotonirile lui Hossu şi Mureşan la Baia Mare în 27.05.1990 şi a lui 
Guţiu la Cluj în 17.06.1990, prin arhiepiscopul Todea şi episcopul Ploscaru. Ceilalţi, în frunte cu 
reprezentantul papal, doar au asistat.  

La întrebarea ta despre hirotonirea lui Chertes, îţi fac cunoscut următoarele:  
Ioan Chertes a fost hirotonit episcop în 25.XII.1949 în mănăstirea ortodoxă din Căldăruşani 

(35 km nord de Bucureşti), unde era arestat cu toţi episcopii. El a fost hirotonit doar de episcopul 
Frenţiu în secret, fără ca ceilalţi episcopi să ştie ceva, decât Iuliu Hossu, întrucât trebuia să fie 
urmaşul acestuia. Hirotonirea a fost declarată la Nunţiatură şi a primit titlul de Episcop de 
Campania Macedonia 1”. Închis timp de 12 ani, a fost mult chinuit şi maltratat. Pentru că avea un 
fond labil nervos, s-a retras pentru totdeauna din circulaţie, şi trăieşte şi azi cu ideea fixă, că tot ce 
gândeşte şi spune este cunoscut de Securitate (poliţia secretă), ei ştiind despre asta. De la eliberarea 
lui şi până astăzi trăieşte la oraş lui în Năsăud, str... Datorită accidentului tău şi a bolii mele nu a 
putut avea loc întâlnirea noastră plănuită. Poate că după însănătoşirea ta să poţi veni aici. Dacă din 
cauza ocupaţiei tale nu poţi veni aici, aş putea eu merge la Viena, dar aici la ambasadă trebuie să 
aştept foarte mult pentru viză. Despre asta însă vom vorbi când vei fi din nou în regulă, căci eu 
trebuie să stau de vorbă neapărat şi degajat cu tine. După ce Roma se va fi pronunţat în final asupra 
statutului meu ca episcop sau nu?, aş dori în orice caz, indiferent de consecinţe, să părăsesc ţara, 
pentru Austria sau Germania, undeva unde este mare nevoie de preoţi.  

Odată ce în locul meu Roma a numit un alt episcop, cu toate că în 1985 am fost recunoscut 
de Papă şi de actualul cardinal Silvestrini, care acum tace şi nu spune nimic, rămân înaintea 
preoţilor şi credincioşilor ca un mare mincinos. În aceste condiţii apreciez că în această dieceză şi 
ţară nu mai pot rămânea. De aceea am cugetat că, deşi sănătatea mea nu este foarte bună, mai ales 
astmul meu, să mă duc în altă ţară, unde nimeni nu mă cunoaşte sau mă condamnă.  

Eu cred că tu mă înţelegi în ce stare sunt transpus aici. Nu mai am curajul nici măcar să ies 
pe stradă sau în oraş, pentru că nu pot răspunde multelor întrebări despre recunoaşterea mea de la 
Roma din 1985, şi despre faptul că aceeaşi Romă sfinţeşte alţi episcopi şi nu spune nici un cuvânt 
despre mine. Poate că sunt oameni care înţeleg politica Romei, eu pot doar să spun, că eu nu o 
înţeleg deloc.  

Aş vrea să mă duc oriunde de aici, pentru că nu mai pot întâlni cu cunoscuţii mei, căci în 
timpul persecuţiei am avut odată o însărcinare în Biserica greco-catolică, pentru care am fost 
invidiat de mulţi preoţi cu pretenţii. Acum am ajuns un gunoi al Bisericii greco-catolice. Poate îţi 
poţi imagina ceea ce simt? De aceea mă bântuie gândul de a părăsi ţara, desigur oficial, şi în calitate 
de preot catolic, acolo unde este nevoie de mine.  

Episcopul auxiliar din Viena, Kurt Krenn, nu mi-a răspuns la scrisoare, deşi i-am trimis şi 
lui, ca să-şi ţie un album cu mănăstirile din Bucovina. Sper că le-a primit. Ce părere ai că nu-mi 
răspunde? În speranţa că ţi-am scris despre ceea ce ai fi vrut să auzi şi eu să-ţi comunic, închei aici, 
asigurându-te de rugăciunile mele, de dragostea mea ca prieten, şi recunoştinţa mea pentru tot ce ai 
făcut pentru mine.  

Îţi doresc însănătoşire grabnică şi inimoase salutări lui Ştefan.  
Toată dragostea, al tău Emil. 
P.S. Am auzit că Papa în toamnă (septembrie-octombrie) se va pronunţa asupra episcopilor 

din Cehoslovacia, Ucraina şi România. În caz că observi ceva, te rog scrie-mi.  
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VI 16 
Dragă Manfred, 

 
Inimoase mulţumiri pentru scrisoarea ta şi pentru toate, nu în ultimul rând pentru anexele 

strălucitoare, Dacă ar fi necesar o probă din exemple, avem acum confirmarea că măcar plicurile 
mele nu mai sunt deschise, căci hârtiile care ar produce o aşa mare bucurie ar dispare cu siguranţă, 
dacă scrisoarea ar fi deschisă.  

Dragul meu, am înţeles că tu doreşti să scrii cardinalului Ratzinger, dar aş dori să-ţi atrag 
atenţia, şi să te rog, cu afirmaţia, că numita persoană ar fi colaboratoare a serviciilor de siguranţă, să 
fii prudent. Asemenea afirmaţii trebuie dovedite, altfel sună ca şi calomnii, şi bârfe. După cum s-ar 
putea, ca acea persoană să fie la Roma cunoscut, ca o persoană perfect curată şi integră, oamenii 
din Occident nu pot înţelege decât cu greu sau deloc fenomenul comunismului, cu toate efectele şi 
consecinţele pe care noi aici le-am trăit timp de 45 de ani. Nu-şi pot imagina metodele folosite de 
Securitate, metode care prin neplăceri sau oameni care în vârful unui grup a unei concepţii, a unei 
desfăşurări, trebuiau să le compromită şi au şi făcut-o. Dacă la Roma aceste lucruri de bază nu sunt 
înţelese, va fi greu, ca problemele bazate sau izvorâte din ele să fie înţelese, ţie, care ai avut 
tangenţe cu această lume, îţi va fi de înţeles, ceea ce vreau să spun.  

De ziua ta de naştere m-am gândit intensiv în special la tine, şi m-am rugat pentru tine. 
Aceasta o fac zilnic la altar. Rugăciunea reciprocă, ajutorarea celuilalt – aceasta este adevărata 
prietenie.  

Pentru Noul An îţi doresc cele mai alese bunuri pentru tine, pentru sufletul tău şi viaţa 
veşnică. Deci pace, linişte şi bucurie. Vino odată anul acesta la Cluj, poţi să o faci fără nici o frică, 
vreau să-ţi arăt frumuseţile patriei noastre. Pe moment nu avem de ce să ne temem şi vei fi foarte 
mulţumit. Ascultă-mă odată, şi vino să vezi cum trăim. Te aştept cu multă dragoste.  

În speranţa promisiunii tale te salut din inimă, al tău 
 Emil     

Cluj 6.01.1991.  
 
 

VI 17 
Cluj-Napoca 20.03.1991 
 

Dragă Manfred, 
 
Sper că de acum îţi voi putea scrie în germană, pentru că am găsit o d-nă învăţătoare care-mi 

va traduce scrisorile.  
Am primit scrisorile tale. Ai făcut bine, că ai scris o a doua scrisoare cardinalului Ratzinger. 

Nu-ţi fă speranţe. Nici de data aceasta nu vei primi răspuns, astfel încât te rog să nu-i mai scrii, ca 
să nu creadă cumva că insistenţele mele îi vin prin tine.  

Atât eu, care sunt implicat, cât şi tu, ca bun prieten, am făcut tot posibilul să clarificăm 
problema. Dacă nimeni de la Roma nu neagă nici nu încuviinţează în acest lucru, aceasta înseamnă 
că aceasta este politica Romei. Nici noi nici alţii nu vom putea-o schimba. Sunt liniştit că adevărul 
este de partea mea. Roma ştie aceasta şi de aceea tace.  

Alexandru este împotriva confirmării mele ca episcop. Roma nu are altă soluţie, decât să 
aştepte soluţia naturală, aceasta însemnând moartea unuia din noi, când lucrul se va rezolva 
automat. Îţi mulţumesc mult pentru osteneala ta, pentru presarea lichidării problemei, acum după 5 
ani, când suntem siguri, că soluţia este doar „sola mors”. De aceea te rog, nu mai scrie nimănui 
nimic, oricum nu va avea nici o consecinţă.  
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IV 17 continuare 
 

Şi acum te voi lămuri, ce am la mâna stângă: după eliberarea mea din închisoare am făcut o 
şcoală tehnică de radiologie, şi am lucrat ca asistent medical radiolog la Policlinica I Cluj. După 19 
ani de muncă în mediul cu raze X, pe mâna stângă mi-a apărut o rană, care după tratament a 
dispărut. După 5 ani a reapărut. Am încercat diferite tratamente, dar degeaba. Va trebui să mă 
operez în 20.03., cu speranţa că lucrul va fi rezolvat pentru un timp. De altfel, după voia lui 
Dumnezeu. De Paşti îţi doresc sănătate, noroc şi binecuvântare de la Iisus cel înviat. Sărbători 
vesele ţie şi prietenului tău Ştefan.  

Cu dragoste şi binecuvântare, prietenul tău 
Emil    

 
P.S. Azi am primit ultima ta scrisoare şi fotografiile. Îţi mulţumesc mai ales pentru poze. 

Referitor la întrebarea ta, poţi scrie unde doreşti, cu excepţia nunţiului apostolic de la Bucureşti, 
Mons. Bukowski.  

Al tău     
Emil Riti.    

 

VI 17f continuare 
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IV 18 

Dragă Manfred, 
 
În sfârşit am fost externat din clinică, unde a trebuit să fiu operat la mâna stângă. Sper ca 

până la sfârşit totul să meargă bine şi să se vindece. În continuare trebuie să mă duc la tratament, şi 
spre necazul meu, nu pot conduce încă maşina. De altfel mi-am reluat treburile. Scrisorile tale din 
ultima vreme le-am citit cu bucurie, şi sper ca să-ţi pot răspunde la toate problemele ridicate.  

Din scrisorile tale deduc că tu cu multă energie ţi-ai asumat problema recunoaşterii mele 
episcopale. Pentru aceasta îţi mulţumesc din inimă, pentru cercetările tale, pentru gândurile tale 
asupra cazului meu, ca să se poată face lumină în acest lucru, lăsat în grija aprecierilor lui Todea şi 
Ploscaru. Toate acestea le faci din dragoste de adevăr, şi din sentimente libere şi frumoase de 
prietenie pentru mine, la care te serveşte şi convingerea ta catolică puternică.  

În ultima scrisoare îţi scrisesem că eu nu sunt pentru ca să-i scrii Mons. Bukowski, actualul 
nostru nunţiu, pentru că el nu dispune de mijloace ca să înţeleagă problema recunoaşterii mele 
deschise episcopale, el fiind sub tutoratul managerului său, Todea, şi reflectând opinia fostului său 
superior Cassaroli (Nu există adevăr, el trebuie produs ad hoc, sau ad personam).  

VI 18f continuare 
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1. Tu dispui de mai multe posibilităţi, prin diverse persoane apropiate de Vatican, ai prieteni, 
cunoscuţi şi resurse. Eu cred că prelatul slovac Mons. Josef Zlatnansky, de care mi-ai amintit în 
scrisoarea din 13.03.1991 şi a cărui adresă mi-ai trimis-o în mare măsură ar putea dezlega soluţia 
acestei probleme, dar eu însumi nu-i pot scrie. Dacă vrei tu sau altul să-i scrie, te rog, dar să nu-l 
înfăţişezi pe Todea ca şi colaborator al Securităţii, aşa cum ai făcut-o în scrisoarea către cardinalul 
Ratzinger, pentru că o asemenea presupunere dă impresia unei bârfe.  

Din partea mea poţi scrie unde şi cui vrei, poţi trece ceea ce gândeşti, că ar putea fi necesar 
sau folositor pentru ieşirea lucrului adevărat la iveală, cu două condiţii. Mai întâi te rog fără nici o 
învinuire adusă lui Todea (chiar dacă ar fi adevărat) pentru că toate aceste lucruri ţin de trecut, şi a 
doua, să nu-i scrii Mons. Bukowski, care cunoaşte foarte bine problema, fiind subordonat lui Todea 
şi trimis la Bucureşti de Casaroli.  

Ca anexă la scrisoarea din 14.03.1991 în care îmi comunici date despre crucea pectorală şi 
coroana (mitra – n.tr.). pe care le-ai cumpărat pentru muzeul tău, pot să-ţi spun următoarele:  

– traducerea textului înseamnă: Iubitului Iconom Stavrofor Mihail Madan, ca un semn al 
iubirii şi recunoştinţei, pentru apărarea Bisericii şi clerului din parohia Cetatea Albă – Ismail. 
14.V.1934”.  

2. Ca să-ţi dau un răspuns exact, despre ce piesă pentru muzeul tău este vorba, trebuie să-mi 
arăţi forma crucii pectorale şi a coroanei, pentru că e mai simplu decât a le fotografia. De acolo pot 
deduce dacă provin de la cultul ortodox sau greco-catolic din Basarabia / Ucraina, unde acum se 
află localitatea Cetatea Albă – Ismail.  

3. În scrisoarea ta din 4.04.1991 îmi împărtăşeai că în Annuario Pontificio din 1991 [nu –
n.tr.]  sunt publicaţi episcopii hirotoniţi clandestin. Ştiam acest lucru, şi nu mă mir că nu apar acolo, 
pentru că Mons. Todea le-a cerut tuturor episcopilor greco-catolici pe care i-a sfinţit să adreseze o 
scrisoare Sf. Părinte, privind nerecunoaşterea noastră, a mea şi a lui Iustin.  

Aici am întâlnit şi numele prelatului Dr. Zlatnansky, de care îmi scrii, că ar fi competent 
pentru problemele episcopilor din România şi Cehoslovacia. În legătură cu el, te rog, ca niciodată 
rezervele mele despre aceasta să nu laşi de sub atenţie.  

4. După ce ţi-am răspuns întrebărilor puse de tine, urmează şi o rugăminte de-a mea. Un văr 
de-al meu, care are un doctorat în economie, te roagă pentru o invitaţie, pentru a ajunge în Austria, 
pentru a se aproviziona cu marfă pentru întreprinderea lui – în clipa aceasta posibilă la noi. El nu 
are nevoie decât de invitaţie, nu te va deranja în vreun fel, pentru că el are slujbă şi surse de venit pe 
cât stă în Austria. Dacă cumva nu poţi împlini rugămintea aceasta, te rog scrie-mi explicit într-o 
scrisoare, ca să i-o pot arăta.  

5. Dragă Manfred, îţi mulţumesc pentru ilustratele pe care mi le trimiţi de pe unde mergi cu 
Ştefan. Pe Ştefan îl îmbrăţişez cu o dragoste deosebită, şi îl rog, ca grijii şi dragostei pe care i-o 
arăţi ca un tată, să corespundă bine. Fotografia voastră din Teneriffe, făcută pe când ţi-ai serbat cei 
50 de ani, mi-a făcut o deosebită bucurie şi o ţin de atunci pe biroul meu.  

În încheiere te îmbrăţişez şi îţi mulţumesc din inimă pentru toate ostenelile tale pentru mine, 
deşi sunt convins, că pentru Mafia, pe care o avem la noi, doar moartea poate aduce o soluţie. Pe 
tine şi pe Ştefan vă îmbrăţişez şi vă binecuvântez pe voi cu toată dragostea mea.  

 
Prietenul tău episcopal 

† Emil    
 
P.S.  Te rog foarte din inimă, pentru medicul meu să trimiţi două ştampile cu autoîncărcare 

model... (şi pe cea mică). Alăturat o copie. Mulţumesc anticipat, pentru că poate mă vei ajuta să-mi 
împlinesc obligaţiile faţă de medicul care m-a operat. Al tău Emil.  

 
Cluj-Napoca la 23.04.1991  
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IV 19f 

 
IV 19 

Cluj-Napoca, 7.06.1991  
Dragă Manfred, 

 
Am primit azi scrisoarea ta din 29.05.1991, unde tu îmi anunţi sosirea a doi jurnalişti în 

14-15 iunie. Aş dori să-i contactez în 14 iunie seara sau în 15 dimineaţa, pentru că sâmbătă 15 iunie 
trebuie să botez un nou-născut în Câmpia Turzii. După masă voi fi acasă la ora 16. Precizez că la 
numărul meu de telefon s-a făcut o schimbare... Aştept invitaţia ta promisă, ca să-ţi pot face o vizită 
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de 2-3 zile, după 20.07, conform cu ultima noastră convorbire telefonică. Aici se aşteaptă pentru 
viza austriacă o lună, Deci, dacă vrei să călătoresc, în 27.07., trimite-mi rapid invitaţia şi intervino 
la ambasada austriacă să pot primi viza mai repede.  

Poate atunci îl voi putea întâlni şi pe Mons. Baltheiser, după ce voi pleca de la tine poate la 
Salzburg.  

Îţi mulţumesc pentru toate, al tău Emil.    
 
P.S. Azi 7.06 am primit scrisoarea ta cu fotografii. Mulţumesc.  

Emil.    

 

VI 20f  
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VI 20f continuare 
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VI 20 

Cluj-Napoca 7-10.06.1991 
Dragă Manfred, 

 
În primul rând vreau să te felicit pentru noua ta demnitate. Sunt împreună cu tine bucuros şi 

mândru, pentru că acum eşti consilier aulic, şi te rog, trimite-mi o fotografie cu tine şi cu Ştefan de 
la audienţa cu Preşedintele Austriei, dr. Waldheim, cu care ocazie ţi s-a înmânat noua numire.  

2. Dragul meu prieten, tu ai dreptate când opinezi că schimbul nostru de scrisori merge cu 
osteneală, dar nu se poate schimba nimic. Scrisorile mele către tine, în care sunt tratate problemele 

VI 20f continuare 
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delicate (recunoaşterea episcopatului meu, problemele Bisericii greco-catolice, problema Todea 
etc.) nu le pot lăsa să fie traduse decât de persoane de încredere, de unde rezultă amânările.  

La aceasta, cu ocazia zilelor reci şi ploioase din ultima vreme, am contactat o răceală şi a 
trebuit să zac în pat. La 3.06 am primit şi ultima ta scrisoare din 25.05.1991, cu copia răspunsului 
din partea nunţiaturii apostolice din Viena, ca urmare a scrisorii tale trimise la Roma.  

Este foarte bine, ceea ce ai făcut până acum îţi mulţumesc din toată inima şi-ţi urez mult 
noroc pentru zelul tău. Tu eşti pentru mine un prieten adevărat. Ţi s-a întâmplat să închizi lupul în 
vizuina sa, să-l zgâlţâi din torpoarea sa, chiar să-l superi puţin. Tu poţi pune scrisoarea din partea 
nunţiaturii din Vena printre exponatele muzeului tău, să-i atribui un loc, căci va servi, fiindcă 
această scrisoare este o piesă istorică, în lupta adevărului şi a dreptăţii, în lupta cu blazarea şi cu 
lipsa de simpatie, împotriva nehotărârii, şi să decidă, nu, nu în mod politico-diplomatic, ca 
revendicări de o clipă, ci în duhul adevărului, al dreptăţii şi al Realismului.  

Acum a sosit vremea, dragă Manfred, să-i lăsăm puţin să se liniştească, să nu le mai 
zgândărim conştiinţa, şi să aşteptăm efectul scrisorii tale, care e oricum va sosi.  

3. Dragul meu, după cum am discutat în ultima conversaţie telefonică apropiată accept cu 
plăcere invitaţia ta. Te rog trimite-mi invitaţia oficială, ca să pot solicita viza ambasadei Austriei de 
la Bucureşti, apoi şi biletul de călătorie până la Viena.  

Trimite-mi invitaţia cât de repede poţi. După dorinţa ta (dacă şi problemele mele vor 
îngădui) voi sosi după 19 iulie.  

În ceea ce priveşte vizita mea, vreau să-ţi spun.  
a) că de fapt este deja timpul, după o aşa lungă corespondenţă, să ne cunoaştem personal. Şi  
b) aş dori să te asigur, că cu prezenţa mea fizică nu aş dori să te împovărez mai mult de 2-3 

zile, să-ţi tulbur programul tău zilnic. În acest caz am scris în Germania Mons. Baltheiser rugându-l 
pentru întâlnire la Salzburg. Acolo mă voi duce cu trenul şi voi petrece cu el câteva zile. Am 
devenit în închisoare şi după aceea cei mai buni şi de nezdruncinaţi prieteni. Este omul care dintre 
toţi ceilalţi mă cunoaşte cel mai bine, care m-a ajutat cel mai mult, şi căruia îi datorez, cum se 
spune, totul. La scrisoarea mea va veni în Austria, să mă întâlnească şi să vorbească încă odată cu 
mine, poate pentru ultima dată în viaţă. A fost martorul celor mai importante evenimente din viaţa 
mea, dar în ultimii ani, a suferit mult, şi suferă în continuare, în parte din cauza nedreptăţii care mi 
se face, pentru că a fost martor la audienţa mea la Secretariatul de Stat şi la adeverirea prin 
arhiepiscopul Silvestrini, adeverire despre hirotonirea mea episcopală. Pe de altă parte această 
mărturie i-a fost aruncată drept o greşeală pe calea morţii (mai ales prin intervenţia din parte a lui 
Todea la Ordinariatul din München).  

c) Aş dori ca vizita mea la tine să aibă un caracter privat şi de încredere. Aş dori să nu văd 
pe nimeni din ierarhia bisericească, după cum nimeni să nu fie avertizat de sosirea mea. Calitatea 
mea de episcop nerecunoscut ar putea fi ocazie de speculaţii şi lucrături. Acestea trebuiesc evitate 
cu orice preţ, atât în interesul tău, cât şi al meu. Aşa, că îţi repet, vizita mea va fi scurtă, personal – 
privată strict intimă. Poate îl voi vedea pe Fratele Justin, fără ca tu să-l anunţi înainte, doar după ce 
mi-a dat întreaga asigurare asupra discreţiei referitoare la vizita mea în Austria.  

d) În zilele în care voi pretinde găzduirea ta prietenoasă, nu te voi împovăra de loc, şi tu îţi 
vei putea continua programul ca de obicei. Am nevoie doar de un pat şi de o masă pe zi. Nimic mai 
mult. Nu vrei avea cu mine probleme financiare, eu fiind mulţumit cu strictul necesar. Lasă-mă 
să-ţi spun încă odată, dacă doreşti vizita mea, că am nevoie imediat de invitaţia oficială pentru a 
rezolva viza. Am auzit că durează foarte mult. Dacă ţi-ar fi posibil, ai putea interveni pentru a o 
obţine mai rapid?  

4. În ceea ce priveşte ştampilele cu auto-încărcare renunţ, ele fiind foarte scumpe, după cum 
îmi scrii.  

5. Ca anexă despre crucea pectorală Cetatea Albă – Chilia, îţi voi scrie separat, ca să-ţi dau 
date precise pentru muzeul tău.  
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Încă odată te fericit pentru distincţia primită şi te asigur de simpatia şi prietenia mea, şi din 
toate inima îţi mulţumesc de ostenelile tale şi de recunoaşterea hirotonirii mele ca episcop. Fii 
asigurat de inimoasa mea preţuire, ca şi de gândurile mele zilnice la Altar şi în rugăciunile mele.  

 
Prietenul tău Emil   

 
P.S. Dragă Manfred, după ce am fost informat că, pe cale normală eliberarea vizei durează 

foarte mult, şi s-ar putea întâmpla să n-o primesc până în 2 august, am fost sfătuit că ar fi folositor, 
dacă din Austria s-ar interveni la ambasada Austriei din Bucureşti, astfel încât prezentându-mă 
acolo, să primesc viza imediat ca urmare a intervenţiei şi să nu aştept cu lunile. Din obişnuinţă se 
predau aici actele şi se aşteaptă apoi, putând dura foarte mult, uneori cu lunile. Cu aceste gânduri îţi 
mulţumesc încă odată din inimă şi sper că totul decurge cu bine. 

 Salutări cu toată dragostea,  
Emil   

 
 
VI 20a 

 
N. 1913/91 
  
Nunţiatura Apostolică este onorată să vă comunice, având mandatul Congregaţiei pentru 

Doctrina Credinţei, următoarele:  
Congregaţia pentru Doctrina Credinţei confirmă primirea scrisorilor Dvs. din 23 noiembrie 

1990, 23 februarie şi 30 aprilie 1991 privindu-l pe Înaltul Domn Emil Riti din România, şi vă 
asigură că aceeaşi Congregaţie este dicasteriul competent pentru asemenea cazuri, fără ca să fie 
informată de problema descrisă aici. Nunţiatura Apostolică în Austria foloseşte această ocazie 
pentru a vă transmite cele mai alese recomandări, 

 
Viena 22.V.1991 
 
Dlui Manfred Kierein     D.Sq.  
 
 
 
Textul facsimilat este reprodus în lucrarea lui Gansrigler, Franz: „Jeder war 

ein Papst. Geheimkirchen in Osteuropa”, Salzburg, Otto Müller Vlg. 1991, p. 13. 
Adresa Nunţiaturii este semnată cu iniţialele Nunţiului Apostolic din acel timp, de la 
Viena, arhiepiscopul Donato Squicciarini.  
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VI 21 
Cluj-Napoca, 18.XII.1991 

Prea onorate Dle. Consilier Aulic Dr. Kierein, 
Dragă Manfred, 

 
Pentru Sărbătorile Naşterii lui Iisus şi a Noului An 1992, îţi trimit cele mai bune salutări.  
Domnul Iisus să-ţi lase mila asupra ta iar Noul An 1992 să-ţi aducă împlinirea tuturor 

dorinţelor. La fel pentru ziua ta de naştere din 30 decembrie, îţi doresc toate cele bune şi te asigur 
de rugăciunile mele.  

– Nu am primit încă cartea Dr. Ganzrigler. Eu sper să nu mă uiţi şi să mi-o trimiţi.  
– De asemenea sper că interviul pe care i-l am dat nu va apărea în cartea Dr. Ganzrigler, să 

fie publicat, ci istoria pe care ţi-am spus-o (de fapt trimis-o, n. tr.) în septembrie.  
– Văd că Roma tace din nou. Poate pentru că cardinalul Ratzinger este bolnav.  
– Îţi mulţumesc pentru tot ceea ce ai făcut pentru mine, şi închei cu toată dragostea mea. 

Crăciun fericit şi un An Nou norocos, pentru tine şi Ştefan.  
Nerecunoscutul episcop Emil 

 

 
VI 22  (Cluj-Napoca)  

 
Prea Onorate Domnule Consilier Aulic Dr. Kierein, 

Dragă prietene Manfred, 
Toată viaţa mea te voi purta în dragostea mea. Zilnic eşti prezent la altarul meu la Sf. 

Liturghie, Vă rog să nu mă uitaţi în rugăciunile Dvs. Vă doresc sărbători fericite! Iisus Cel ce a 
înviat din morţi, să vă binecuvânteze cu daruri cereşti, bucuria pascală şi pacea însoţindu-te mereu. 
Închei cu salutul pascal: Christos a înviat!  

Al Dvs. Emil    

VI 22f 
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VI 23f continuare 
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VI 23f continuare 
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VI 23       Dragă Manfred, 
 
Îţi răspuns cu întârziere la scrisoarea ta, dar după cum vei vedea din scrisoarea mea, 

amânarea a făcut toate paralele:  
1. Inimoase mulţumiri pentru ilustrata ta din Patmos. Mă gândesc, că vei fi spus multe în 

numele meu Sf. Apostol Ioan.  
2. Scrisorii tale din 10 mai, unde îmi scrii de demisiile trimise de Sf. Scaun prin nunţii 

fiecărei ţări, unde există episcopi clandestini, pentru a fi împlinite, îţi răspund că în ceea ce mă 
priveşte, o asemenea demisie aş semna-o cu ambele mâini. Te rog crede-mă: nu-mi schimb crucea 
cu nici un scaun episcopal!  

În poziţia mea mă simt aşa de împlinit şi de fericit, încât nu aş schimba nimic. M-aş bucura 
dacă Sf. Scaun m-ar lăsa în pace şi mi-ar cere demisia, astfel încât să se termine odată cu atât de 
discutata şi de obiectata problemă. Quid hoc in aeternitatem...  

Îţi vei aminti cu siguranţă ceea ce ţi-am spus din întâmplare cu ocazia vizitei mele, adică nu 
de aceea m-am născut, să fiu episcop, ci să-mi mântuiesc sufletul.  

3. Ca să te ţin la curent, ce am făcut în condiţia mea, îţi voi povesti: Odată ce am depăşit 
acest punct critic în mod supranatural, l-am chemat pe cardinalul Todea la Blaj, şi i-am spus că aş 
dori să-i vorbesc cu plăcere. M-a primit cu prietenie pe 20 aprilie 1992, la ora 10 dimineaţa, în 
reşedinţa sa mitropolitană din Blaj iar arhiepiscopul şi cardinalul Todea m-a îmbrăţişat din inimă. 
I-am spus: „Monseniore, nu am venit ca să vă cer ceva, nici să vă reproşez ceva sau ca Dvs. să vă 
scuzaţi. Am venit doar să vă văd, doar pentru că mi-a fost dor de Dvs.” La aceasta mi-a replicat: 
„Crezi tu, că numai ţie ţi-a fost dor? Şi mie mi-a fost dor de tine”.  

La acestea a urmat o conversaţie neobişnuit, prietenoasă, ca altădată, pe când lucram 
împreună. I-am împărtăşit aceleaşi sentimente de prietenie şi de apreciere, ca altădată; dintr-o dată 
îl regăsisem pe vechiul Todea, deţinutul din puşcărie, asiduul colaborator în interesele Bisericii 
greco-catolice persecutate din clandestinitate, după eliberarea noastră din închisoare, pe vechiul 
prieten, aşa de cald şi de apropiat ca în timpul dintre 1950-1985.  

Plăcuta întrevedere a durat între orele 10-17 deci 7 ore. Ne-am simţit amândoi minunat. La 
despărţire mi-a spus mişcat: „Emil, trebuie să ştii, m-ai făcut fericit pentru că ai venit, ca să ne 
împăcăm”. Eu am răspuns: „Şi eu sunt foarte fericit pentru faptul că ne-am regăsit, dar mai ales, că 
v-am regăsit pe acelaşi, pe care îl cunoşteam în 1985.”  

La prânz am mâncat împreună la bucătăria reşedinţei mitropolitane, şi m-a servit cu atenţie 
şi dragoste. De la masă, m-a prezentat angajaţilor arhiepiscopiei ca „episcopul Riti”. Eu am 
protestat şi am spus, că nu de aceea am venit, ca să-şi schimbe poziţia faţă de mine şi să mă 
numească episcop. Dar el mi-a spus, chiar dacă nu aş fi venit la el, ar fi fost foarte decis să mă 
recunoască ca şi episcop la rugămintea Papei şi a cardinalului Silvestri (Silvestrini – n.tr.), care mă 
recunoşteau ca episcop, iar în acest scop a vorbit cu Mons. Hossu (Hossu – n.tr.) de la Oradea, să 
mă instaleze acolo drept co-ajutor, urmând a se vedea mai departe. M-a rugat să-mi asum această 
condiţie, viitoare, pentru că el joi, 30 aprilie va pleca la Roma şi ar dori să ducă Papei un răspuns 
afirmativ, I-am spus (cum de altfel îţi scrisesem ţie anterior) că în sinea mea am renunţat definitiv la 
condiţia episcopală. El mi-a pus însă mâna pe umăr şi a spus: „Pentru mine trebuie să ţi-o asumi”.  
„Bine, am răspuns, dar, doar pentru dragostea Dvs.” Când am plecat, m-a condus până la maşină. 
Nu ne mai puteam despărţi. Pe când şedeam în maşină, mi-a mai spus: „Te rog vino miercuri, 29 
aprilie, la mine la Reghin, să clarificăm şi să stabilim anumite detalii, pentru că joi plec la Bucureşti 
şi de acolo la Roma”. I-am promis în timp ce porneam încet, şi mi-a făcut semn cu mâna până la 
intersecţie. A rămas cu un sentiment de fericire, iar eu am fost foarte fericit, că mi-am regăsit bunul 
şi vechiul prieten.  

De atunci m-a neliniştit problema recunoaşterii mele episcopale, dar am lăsat-o în mâna lui 
Dumnezeu. Şi voinţa lui Dumnezeu mi s-a revelat, ca să rămân în condiţia în care m-am găsit până 
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acum, clătit pe margine şi expulzat dintr-o biserică, căreia i-a jertfit 22 ani din viaţă, căci miercuri, 
în 22 aprilie, cardinalul Todea a suferit un atac cerebral cu paralizie dreaptă şi grave tulburări de 
vorbire. Dorinţa mea a fost să-l vizitez, dar cei ce nu mă vedeau cu ochi buni şi se temeau de mine, 
nu m-au lăsat. Cu toate acestea pe 6 mai am fost la Blaj şi mi s-a întâmplat să-l vizitez. După 
părerea mea el se găseşte într-o situaţie staţionară, în ciuda faptului că are 80 de ani, împliniţi în 5 
iunie a.c. M-a recunoscut şi a început să plângă, şi m-a mângâiat cu mâna stângă. Am vrut să-i 
insuflu curaj, şi l-am lăsat după 20 de minute. Sic transit gloria mundi... Pe 4 mai a venit cardinalul 
Silvestri (Silvestrini) să-l viziteze.  

Apoi a avut loc pe 5 mai o conferinţă a episcopilor greco-catolici la Cluj, sub preşedinţia lui. 
La acest eveniment cardinalul Silvestrini a împărtăşit dorinţa Sf. Părinte, ca numirea noastră 
episcopală să fie finalizată, întrucât cardinalul Ratzinger a recunoscut validitatea hirotonirilor 
noastre. Dar toţi participanţii, mai ales episcopii Ploscaru şi Guţiu s-au opus să fim recunoscuţi şi 
numiţi ca episcopi. Aşa şi problema recunoaşterii mele episcopale, spre marea mea liniştire / 
mulţumită, şi-a găsit sfârşitul.  

Cardinalul Todea a fost dus în 11 mai la Wels într-un spital (în apropiere de Linz).  
 
Desigur, mi-ar fi o mare bucurie, dacă ai putea să-l vizitezi acolo, pentru că nu ştiu, cum este 

instalat acolo.  
În concluzie, este de reţinut, că cu 2 zile înainte de atacul său cerebral, cardinalul Todea şi 

cu mine ne-am reîmpăcat, după ce am lăsat în urma noastră o lucrare roditoare comună pentru 
biserica noastră atâţia ani, după ce invidia ne-a despărţit mai întâi, iar apoi greşelile pe care el le-a 
început, lăsându-se sfătuit de aceia. Aceasta este tot.  

                                    Te binecuvântează † Emil Riti 
    

Cluj-Napoca 30.06.1992  
P.S. Am auzit că starea cardinalului Todea s-a înrăutăţit. Nu ai putea, te rog, să-mi trimiţi o 

invitaţie, să-l pot vizita cât de repede posibil? Înţelegi, că este urgent.  
Mulţumiri din inimă!  

Al tău Emil   
 
 

VI 24 
Cluj-Napoca, 22.VII.1992 

Dragă Manfred, 
 
Am primit scrisoarea ta cea lungă, şi-ţi mulţumesc pentru toate intervenţiile pe care le-ai 

făcut în problema mea, care, sunt sigur, au contribuit la găsirea unei rezolvări a situaţiei mele.  
Am primit telegrama ta, dar pe această bază consulatul austriac nu dă viza. Ei au nevoie de o 

invitaţie oficială, pe care s-o trimită acolo (la consulat, după cum ai făcut anul trecut).  
Referitor la intenţia lui Todea, de a se întoarce acasă, este o veche intenţie, dar medicii au 

legile lor şi nu sunt înţeleşi până când însănătoşirea nu s-a încheiat. Deci nu este sigur, că va veni 
acasă. Tu trebuie să-mi trimiţi invitaţia, pentru că am rămas la ideea şi dorinţa mea, să-l vizitez pe 
cardinalul Todea.  

Eu cred că şi pentru tine ar fi o bucurie, să vorbeşti cu mine, în cazul când Todea s-ar 
întoarce acasă. Dacă aş veni la tine, te rog gândeşte-te la o soluţie, să procuri nişte şilingi, ca anul 
trecut, să am nişte bani.  

Problema recunoaşterii mele ca episcop într-o dieceză sau alta rămâne suspendată, până la 
vindecarea lui Todea (ceea ce nu cred) sau până la hotărârea unui alt mitropolit al Bisericii 
Greco-Catolice.  
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Din anul trecut şi până acum s-au petrecut multe evenimente, care le discut cu tine, pe 
măsură ce-ţi scriu.  

À propos Gasrigler (Gansrigler – n.tr.). şi cartea sa mă miră, că a scris lucruri pe care nu 
le-am spus (când am stat de vorbă) şi, deci, nu puteau fi publicate. Dar când voi veni la tine, vom 
discuta despre aceste lucruri. Aştept invitaţia într-o scrisoare.  

Cu cele mai bune doriri şi salutări, 
† Emil 

 

 

 
 

VI 24f
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VI 25 

 
Cluj-Napoca 20.X.1992  
 

Dragă Manfred, 
 
Îţi mulţumesc pentru scrisorile şi ilustratele trimise. Aici nu sunt noutăţi. Cardinalul Todea 

este în Reghin, în aceeaşi situaţie a sănătăţii: nu merge, nu vorbeşte, îngrijit de Marika.  
Episcopul Guţiu a fost numit administrator apostolic la Blaj. Episcopii greco-catolici, mai 

ales Ploscaru şi Guţiu nu ne-au acceptat ca episcopi auxiliari, după cum le-a cerut cardinalul 
Silvestrini şi Mons. Bukovski. Deci suntem în aceeaşi situaţie: Roma nu vrea să ia o decizie fără 
consimţământul episcopilor greco-catolici (Ploscaru, Guţiu). Guţiu va fi numit ca mitropolit la Blaj 
cât de curând posibil, iar în locul lui la Cluj va fi numit episcop (aşa am auzit) preotul greco-catolic 
Dumitru Mircea din Madrid.  

Episcopul Justin Paven mi-a telefonat din Roma şi mi-a spus că în timpul călătoriei de la 
Roma la Bucureşti, te va întâlni în Viena, unde îi vei da cartea scrisă de Gansrigler „Jeder war ein 
Papst”. Te rog să faci tot posibilul să nu-i dai cartea lui Justin, pentru că, până acum nu am avut 
probleme cu această carte blestemată, pe care Gansrigler a scris-o fără aprobarea mea şi unde a pus 
în gura mea (mi-a atribuit) acuzaţii foarte grave la adresa episcopilor Robu, Gherghel şi Jakab 
Antal.  

Eu nu sunt în bune relaţii cu Justin, Ionela şi echipa lor, şi mă tem că ei vor folosi cartea 
aceasta împotriva mea. Dacă poţi, fă te rog ce te-am rugat.  

Sănătatea mea nu este aşa bună. Am avut multe atacuri de astm. Îţi doresc bună sănătate şi te 
asigur de prezenţa ta zilnică în rugăciunile mele.  

Sincer al tău,  
 

Episcop Emil.   
 
Cele mai bune urări lui Ştefan.  
 
P.S. Din cauza vremii reci nu mă pot duce pentru traducerea scrisorilor tale germane, deci te 

rog scrie-mi în franceză sau engleză.  
În ultimul moment am auzit că Guţiu va merge foarte curând la Roma. De ce? Vom vedea.  
Dragă Manfred, aş fi foarte recunoscător dacă ai obţine pentru mine ceva ajutor (nişte bani). 

Trebuie să îmi repar vechea maşină (Dacia) şi nu am din ce. Pensia mea nu-mi ajunge nici măcar 
pentru nevoile zilnice. 

Cu gratitudine, 
Emil   
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VI 26         Dragă Manfred, 

La scrisorile tale din 24 şi 28 octombrie voi răspunde la rând, pe puncte:  
1. Mă bucur că l-ai cunoscut pe episcopul Justin  
2. Te rog să nu scrii card. Silvestrini, problemele fiind pregătite în ansamblu (Gange, mai 

probabil Ganze – n.tr.), chiar după principiul paşilor mici.  
3. Cardinalul Todea se găseşte pe mai departe la Reghin, în aceeaşi situaţie grea ca până acum; 

nu poate merge nici vorbi.  
4. În ceea ce priveşte cartea Dlui Gansrigler, mă bucur că tu pledezi pentru un punct de vedere 

catolic corect. Este chiar aşa, după cum scrii, că ai fost înşelat din greu, o împrejurare care te-a obligat 

VI 26f continuare 
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să scrii cardinalului tău şi să clarifici poziţia ta. Tu te plângi de faptul că i-ai dat lui scrisori, documente 
şi material fotografic la dispoziţie, iar Gansrigler le-a folosit, să scrie o carte, în care să îngroape 
perspectiva şi principiile Bisericii Catolice. Şi tu trebuie după posibilităţi să faci reparaţie. În această 
condiţie mă gândesc asupra faptului, să publici un articol într-un jurnal oarecare, în care tu să explici 
în ce situaţie ai fost pus. Deşi cred că situaţia ta de servici şi poziţia ta nu şi-ar permite aşa ceva. Cu 
toate acestea te rog gândeşte-te şi la mine şi la situaţia mea: m-ai pus în legătură cu Gansrigler, m-ai 
condus pe mine la condiţiile pe care le-am stabilit atunci, atât lui cât şi ţie, ca tot ce se va discuta acolo, 
să rămână strict secret, şi nimic să nu fie făcut public din conversaţia noastră. Ca un episcop clandestin 
nerecunoscut de Roma nu sunt în situaţia să dau vreun fel de explicaţii, fie deschise, fie scrise, care 
apoi să fie făcute publice.  

Am aminti odată, că în vederea cărţii pe care el plănuia s-o scrie, prin intermediul tău să-i 
trimit o contribuţie despre episcopii clandestini din România. Aceasta am şi făcut-o, dar cartea dlui. 
Gansrigler era deja publicată, împreună cu afirmaţiile periculoase, grele, şi pentru mine catastrofale, 
pe care Gansrigler mi le-a pus în gură şi care se refereau la diverşi episcopi din România.  

Este foarte clar, că această problemă îţi cântăreşte foarte greu, deja pentru că m-ai pus într-o si-
tuaţie fără ieşire. Acesta este şi temeiul pentru care te-am rugat pentru o clarificare scrisă din care să 
rezulte, că tu porţi răspunderea pentru această întâmplare nefericită, pentru că tu ai fost acela, care 
m-ai dus la Gansrigler, şi tu i-ai dat întregul material la dispoziţie, pe care el l-a utilizat atât de 
incorect.  

În ceea ce mă priveşte, te iert, deşi nu văd cum şi dacă aş putea să ies din această situaţie pur şi 
simplu nimicitoare pentru mine. Tu însuşi ai fost înşelat de Gansrigler; acum trebuie să mă ajuţi ca 
prieten, ca lucrul să fie repus cât de cât în ordine. Mai ales pentru faptul că tu cunoşti tot adevărul, ai 
asistat la convorbiri – convorbiri desfăşurate în engleză, într-o limbă pe care am învăţat-o într-o 
oarecare măsură în închisoare, iar mai apoi datorită lipsei de bani nu mi-am împlinit-o. Într-o 
conversaţie privată cineva îşi poate permite cu asemenea cunoştinţe de limbă să converseze, cu totul 
altceva este însă ca cineva să dea informaţii pentru o carte. Acestea trebuiesc oferite cu precizie, iar 
dacă nu este posibil, să aibă un traducător. În scrisoarea ta din 28 octombrie îmi scrii că vrei să 
consulţi un avocat în problema Gansrigler, pentru că, după cum spui, „am fost înşelaţi de către autor”. 
Dragul meu, eu nu sunt pentru ideea de a te tulbura cu cheltuieli, un avocat nu poate face prea multe. 
Tu ai rezolvat lucrul cu cardinalul, ai condamnat cartea, şi abia poţi face ceva în plus. Ajută-mă acum, 
tu care ştii împrejurările, să ies din greutăţi.  

5. Îţi mulţumesc din inimă pentru osteneala ta, pentru a mi se da un sprijin material. Eu voi 
scrie personal la Dl. Dr. Riedlinger, să-l rog să mă ajute. Tu ai obţinut de la el şi promisiunea pentru a 
mă ajuta, pentru aceasta îţi mulţumesc de asemeni. Ceea ce este cel mai important pentru mine, este în 
principal legătura cu o revistă şi cu redactorul ei şef, pe care aş fi vrut să-l rog, să-mi tipărească replica, 
astfel încât tot ce s-a pregătit pentru cartea lui Gansrigler, să fie restaurat. De aceea aş fi vrut să te rog 
să-l contactezi pe Dl Dr. Riedlinger, în această privinţă, şi să-l rogi să tipărească articolul meu, ca să 
pot avea la îndemână un răspuns împotriva oricui m-ar învinui de blestemate carte a lui Gansrigler.  

6. Şi acum o ultimă noutate: Cu ocazia restabilirii Nunţiaturii Papale în Bucureşti a fost de faţă şi 
cardinalul del Mestri, care m-a căutat telefonic. Astfel am fost la Bucureşti în 3 noiembrie am vorbit cu 
nunţiul Bukowsky dar mai ales cu cardinalul del Mestri. Rezultatul final: suntem recunoscuţi de Roma! 
Vom apărea nominal în Annuario Pontificio, cu toate că numirea noastră ca episcopi stârneşte mari 
împotriviri pe care le fac episcopii greco-catolici. După cum se vede, aş avea o şansă apropiată, chiar 
dacă nu am habar despre ce este vorba. Mi s-a fluturat doar aceasta, fără a mi se da indicaţii precise. S-a 
cerut şi discreţie ca urmare a discuţiilor iar în această situaţie te rog şi eu să nu laşi să se spună ceva. Eu 
însumi nu i-am spus nimic episcopului Justin, care m-a căutat la Cluj, pentru a afla mai multe. 
Dumnezeu va dispune. În clipa aceasta mă interesează cel mai mult rezolvarea cărţii lui Gansrigler.  

Îţi mulţumesc din toată inima pentru prietenia ta onestă, şi te asigur de rugăciunile mele 
cotidiene pentru tine şi pentru părinţii tăi adormiţi.  
23.XI.1992        Prietenul tău, Episcop Emil Riti 
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VI 27     Dragă Manfred, 
 
Înainte de a primi ultima ta 

scrisoare, ţi-am trimis o ilustrată cu 
Mathias Rex din Cluj-Napoca, gân-
dind că vei dori să o vezi datorită 
conflictului dintre primarul Funar şi 
ungurii din Cluj.  

Îţi mulţumesc din nou pentru 
ziarul trimis cu articolul scris de tine, 
privitor la cartea lui Gansrigler. Eu 
sunt doar parţial satisfăcut cu artico-
lul, pentru că afirmaţiile foarte grave 
legate de cei 3 episcopi romano-ca-
tolici de acolo (Mgr. Jakab, Robu şi 
Gherghel) nu au fost retractate, dar 
este mai mult decât nimic.  

Am mulţumit Dlui Riedlinger 
pentru banii care mi-a trimis, şi îmi 
exprim mirarea pentru că nu mi-a 
răspuns la cele două scrisori ale mele. 
Nimic nou în problema noastră. Mgr. 
Guţiu nu doreşte să ne accepte ca 
episcopi în Biserica Greco-Catolică 
pe care o conduce acum. Mi-am 

pierdut speranţa de a fi episcop în Biserica Greco-Catolică. Nu ştiu de ce Roma nu intervine.  
Te asigur de dragostea mea şi rugăciunile zilnice. Sunt foarte onorat şi recunoscător pentru 

prietenia ta. Dumnezeu să te binecuvânteze.  
Cu dragoste, Emil  

Cluj-Napoca, 2.02.1993  
 
 

VI 28        Dragă Manfred, 
 
Am primit scrisoarea şi ziarul 

cu articolul despre cartea lui Gans-
rigler. Îţi mulţumesc foarte mult. Mă 
mir de ce Riedlinger nu răspunde la 
scriesorile mele. Am primit cei 800 
DM şi i-am scris o scrisoare de 
mulţumire.  

Nimic nou în problema mea.  
Îţi mulţumesc pentru tot.  

Emil   
Cluj-Napoca, 14.01.1993  
 
P.S. De zilele Crăciunului şi a 

Noului An nu am fost în Cluj.  
 

VI 27f 

VI 28f
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                                                  VI 29 
  5.IV.1993 , Cluj-Napoca  

 
Dragă Manfred, 

Am primit scrisoarea ta şi-ţi mul-
ţumesc pentru sentimente. Te asigur de 
acelaşi lucru. Îţi voi răspunde mai târziu la 
scrisoarea ta, pentru că acum sunt foarte 
ocupat cu corespondenţa de Paşti.  

Nu sunt surprins că Roma nu ne-a pus 
pe noi (Justin şi cu mine) în Anuario 
Pontificio. Aceasta este politica Romei.  

Ca o noutate, se vorbeşte aici de o 
vizită a Papei în România, în luna mai 1993, 
sau în septembrie? Îţi doresc un Paşte fericit 
şi termin această scurtă scrisoare trimi-
ţându-ţi tot binele. Al tău Episcop Emil Riti.  
 
 
VI 30 

             Dragă Manfred, 
Nu ţi-am răspuns până acum întrucât 

am fost bolnav. Săptămâna aceasta voi 
merge la spital, poate pentru o intervenţie 
chirurgicală. După externarea mea din spital 
o să-ţi dau mai multe explicaţii despre boala 
mea.  

În luna martie am primit o scrisoare de la cardinalul del Mestri care mi-a spus că a citit 
cartea lui Gansrigler. El presupune că Roma cunoaşte şi ea conţinutul acestei cărţi şi acesta e 
motivul pentru care ei au dat de-o parte problema mea. Concluzie: cartea lui Gansrigler a conchis 
pentru totdeauna drumul meu ca episcop. Aşa problema mea este rezolvată.  

Îţi doresc o bună sănătate şi toate cele bune, al tău Emil Riti  
 Cluj-Napoca, 7.VI.1993 
 

 

VI 29f 

VI 30f 
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VI 31 

 
Dragă Manfred, 

 
Am primit ultima ta scrisoare (4.VII.1993) dar nu ţi-am putut răspunde, fiind că am fost în 

clinica chirurgicală. Acum am venit acasă după o operaţie chirurgicală grea. Nu am fost operat la 
prostată, după cum mi-ai scris. Am fost operat pe colonul ascendent, unde am avut o stenoză. 
Acum sunt extenuat după operaţie.  

Nu am noutăţi în problema noastră. Episcopii greco-catolici dinlăuntru nu vor să ne accepte 
ca episcopi. Aşa că problema este închisă. Îţi mulţumesc pentru rugăciunile tale şi-ţi doresc sănătate 
şi iar sănătate. Te rog nu mă suna (telefonic) noaptea sau la miezul nopţii. Dacă vrei să-mi vorbeşti 
telefonic, caută-mă în timpul zilei, până la ora 10 p.m. Eu sunt încă în pat. Nu pot să merg şi mă 
străduiesc din toate puterile să mă ameliorez.  

Sincer al tău,  
Emil.     

 
27.VII.1993, Cluj-Napoca  
 
P.S. Am primit ilustrata ta din Corfu azi 27.VII.93, Mulţumesc.  
 

Emil   
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        20.XII. 1993 (Cluj-Napoca)  

Dragă Manfred, 
 
Îţi mulţumesc pentru scrisoarea ta (10.XII.93) şi-ţi răspund:  
1. Mulţumiri pentru urările tale de Crăciun. Îţi doresc Crăciun fericit şi un An Nou fericit, 

împlinind toate dorinţele tale pentru viaţa ta personală şi viaţă Bisericii Catolice.  
2. Azi am răspuns prietenului tău Allan Fennely din Anglia, despre eşecul meu de-ai trimite 

blazonul cardinalului Todea, dar i-am promis, pentru că şi eu am promisiuni; atunci când voi primi 
blazonul, i-l voi trimite imediat. Desigur este foarte dificil să obţin blazonul pentru că am fost izolat 
de persoanele care sunt în compania cardinalului. Referitor la Sora Maria (dşoara Marika) ea mi-a 
spus că nu ştie nimic despre problemă (a blazonului). Ceea ce înseamnă că ea nu doreşte să mi-l 
dea. Am promisiuni în această problemă dar trebuie să aştept cu răbdare. Am promis prietenului tău 
Fennely că va avea acest blazon în colecţia lui.  

3. Am făcut o vizită Mons. Bukowsky, nunţiul nostru din Bucureşti, în 9 decembrie ’93. Am 
discutat cu el de problema noastră: recunoaşterea publică în calitate de episcopi şi prezenţa noastră 
în Annuario Pontificio. El mi-a promis că în 18 ianuarie ’94, când va fi la Roma cu toţi episcopii 
greco-catolici recunoscuţi, va încerca să obţină de la Sf. Părinte recunoaşterea noastră, întrucât el 
doreşte foarte mult să rezolve această problemă a Bisericii Greco-Catolice. În afara opoziţiei lui 
Ploscaru şi Guţiu, Roma are reţineri, mai ales împotriva mea, din cauza cărţii lui Gansrigler. În 
ultima sa scrisoare pe care mi-a scris-o, cardinalul del Mestri, cu o lună înainte de moarte, mi-a 
spus, aceste cuvinte: „Roma amână rezolvarea recunoaşterii tale din cauza cărţii lui Gansrigler”. Eu 
nu ştiu pe cât timp ei vor amâna problema noastră.  

4. Am scris dlui Fennely de asemeni cererea, pe care ţi-o adresez şi ţie de altfel, ca împreună 
să-mi găsiţi un sponsor care să-mi trimită un computer cu imprimantă ca să fiu ajutat în munca 
mea. „Adevărul istoric despre persecuţia Bisericii Greco-Catolice din România”.  

Te rog fă-o pentru mine, şi pentru adevărul despre persecuţia Bisericii noastre, pentru că 
Mons. Ploscaru şi alţi preoţi au început să publice cărţi despre Biserica noastră fără a spune 
adevărul, ci doar poveşti de adormit copiii. Aşa că sunt obligat să scriu adevărul în problemă, ca el 
să fie cunoscut de toată lumea. Încă odată, te rog ajută-mă să împlinesc această obligaţie.  

Dumnezeu să te binecuvânteze.  
Cu sinceritate al tău, cu dragoste,  

Emil   
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          28.07.1999 (Cluj-Napoca)  

 
Prea Stimate Domnule Andreas Brender, 

 
Regret că vă răspund aşa târziu la scrisoarea Dvs. din 29.IV.1999, dar sora-călugăriţă a pus 

scrisoarea în timpul absenţei mele în mapa unde sunt scrisorile citite şi finalizate. Astăzi, căutând 
un răspuns pe care îl trimisesem cuiva, am găsit scrisoarea Dvs. necitită. Mă grăbesc să vă răspund.  

Împlinesc rugămintea Dvs. şi vă trimit o fotografie cu autograf, ca episcop. În acelaşi timp 
vă trimit şi binecuvântarea episcopală, şi-l rog pe Bunul Dumnezeu să vă trimită mila Sa, pentru 
sănătatea Dvs. trupească şi sufletească şi pentru succes în studiul şi carierea Dvs. Aşa după cum 
mi-aţi scris, mă cunoaşteţi din cartea „Jener war ein Papst. Geheimkirchen in Osteuropa”, pe care a 
scris-o Dl. Gansrigler, unde am scris capitolul România (Biserica Greco-Catolică, în România în 
timpul celor 50 de ani de persecuţie comunistă ateistă). Trebuie să vă spun că această carte este 
singurul document autentic necenzurat de Vatican. An această carte autorul scrie adevărul, din 
izvoare autentice, despre evenimentele din anii persecuţiei comunisto-ateiste din Europa de Est, 
între 1945-1990.  

Datorită grabei Dlui Gansrigler cartea are mai multe confuzii şi denaturări. Ca exemplu, la 
pag. 164, aliniat 3, rândul 5 jos scrie că banii pentru preoţii mei i-aş fi luat de la o delegaţie italiană 
care ar fi venit în România. De fapt este vorba de Legaţia Italiei din România, care este un oficiu 
diplomatic, deci altceva.  

Denaturările au apărut pentru că Dl. Gansrigler nu mi-a trimis manuscrisul definitiv, pentru 
a-l îmbunătăţi în vederea tiparului. De asemeni trebuie să menţionez că discuţiile au avut loc 
amestecat, în engleză şi germană. Cu toate aceste denaturări cartea este un document adevărat 
despre această perioadă, din care se va putea învăţa în viitor, că persecuţia religioasă a Bisericii 
Catolice este un adevăr.  

Dvs. sunteţi tânăr şi veţi vedea ce persecuţie a Bisericii Catolice urmează! Dacă ştiţi cărţi ce 
tratează această temă, vă rog scrieţi-mi, pentru că sunt foarte interesat.  

Încă odată vă rog scuze pentru că v-am scris, atât de târziu. Închei scrisoarea cu dragoste şi 
recunoştinţă, în binecuvântarea Domnului,  

 
Emil Riti Episcop. 
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Anexa II (documente) 
 
 
A1    Prea Sfinţie Părinte Episcop 

 
Marea calamitate a revărsării apelor ne-a umplut pe toţi de durere. Ne întrebăm oare care 

este situaţia de la Ariniş.  
E un mare avertisment pentru a ne întoarce de la calea cea rea şi a urma pe cea dreaptă. Ţara 

întreagă este abia la începutul durerilor. Consecinţele se vor face simţite şi pentru cei ce încă nu 
sunt atinşi mai târziu. Încrederea în triumful binelui nu poate să ne părăsească. În 31 mai Regina 
Mundi la ora 12 veţi reînnoi consfinţirea ţării la Inima Neprihănită şi noi vom fi alături.  

Înalt Prea Sfinţia Sa Iuliu este internat la Bucureşti la Colentina, cu congestie pulmonară. 
Unii spun – dar e zvon – că ar fi hemoragie cerebrală. S-ar putea să-l pierdem şi nu ştiu dacă şi-a 
pregătit cele cuvenite din vreme şi dacă n-ar trebui ajutat să o facă acum.  

În 2 mai când am fost la dânsul L-am găsit destul de bine. Şi mă surprinde ştirea. Alătur o 
fotografie, ca să-l vedeţi cum arată, respective cum arăta. Până în prezent n-am expediat scrisoarea 
şi mă întreb dacă nu e bine să mai aştept până ce se vor domoli apele, pentru a prinde momentul 
potrivit spre a obţine rezultatul dorit.  

De două zile este internat la Cluj Iuliu cel mic. Probabil va fi operat de varice.  
Vă dorim toate cele bune şi vă cerem binecuvântare. Sărut Sfinţita Dreaptă.  
Devotat în Hristos  

Păr. Silviu     
 

A2    Dragă Părinte Silviu, 
 
Primind scrisoarea On. Sfinţiei Tale din 12 iulie a.c. – m-am bucurat aflând că sunteţi cu 

toţii bine. Desigur, viaţa e împletită cu greutăţi şi suferinţe, mai ales a noastră, a celor urgisiţi, 
semnul evident al iubirii divine.  

Cât despre mine ce să zic, mă rog şi lucrez aici în liniştea satului, acum mai plăcut decât 
iarna.  

Sănătatea merge cumva, neţinând seamă de feluritele încercări fireşti din hac lacrimarum 
vale. Fie numele Domnului lăudat şi binecuvântat pentru toate.  

Mă doare însă şi nici nu pot să accentuez îndeajuns cât de mult mă doare, problema scumpei 
noastre Bisericii. Şi aceasta sub diferitele ei aspecte, întrebându-mă mereu că ce mai avem de făcut, 
pe lângă rugăciuni, fapte bune şi jertfe.  

Răspunderea e a noastră, e mare şi apasă pe umerii noştri, iar anii trec. Mă doare în special 
că fraţii noştri nu vreau să iasă din circuitul urii şi să intre în cel al dragostei, al adevărului şi al 
luminii. Minciuna e cuibărită peste tot până şi în istorie, adevărul camuflat, şi pervertit. Ne vom 
ruga desigur în continuare, ca Domnul Iisus să facă lumină şi dreptate, luminând minţile şi înmuind 
inimile.  

Am primit acum o scrisoare de la Dl. Prof. Manciulea, care printre altele îmi scrie: că 
doreşte să redacteze şi definitiveze o lucrare monografică intitulată Viaţa şi activitatea Episcopului 
Dr. Iuliu Hossu. Problema nu-i uşoară din cauza adunării materialului. Se întreabă unde se va fi 
aflând arhiva fostei Dieceze gr. cat. a Gherlei Clujului, dacă se mai păstrează ceva din ea). Apoi 
colecţiile circularelor. Presa, atât cea apărută la Blaj cât şi Gherla – Cluj începând cu data 
consacrării ca arhiereu până la 1948. Cu toate greutăţile va încerca să adune materialul. E bine să-l 
ajutorăm întru toate.  

Încolo mi-ar fi făcut o mare bucurie dacă m-ai fi vizitat acasă să vezi unde stau şi ce lucrez.  
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Regret foarte mult că eu sunt aşteptat – chemat fiind din partea alor mei – între 20-25 iulie la 
Bucureşti. Dacă numai se va putea, voi pleca luni seara cu acceleratul spre Deda, din Ulmeni Sălaj. 
Eu nu voi sta prea mult pe acolo, acum. În cazul că rămân mai mult pe aici, ceea ce ar fi de dorit, ca 
să te mai recreez puţin, atunci la întoarcere la Cluj, ai putea trece şi pe la mine. Sper că spre sfârşitul 
săptămânii viitoare să mă reîntorc. Eu voi da semn de viaţă la Baia Mare, la păr. Marian care stă pe 
strada Baia-Sprie nr. 45 vis-à-vis de catedrală şi la sora Martina care stă pe 1 Septembrie nr. 1 la 
ore şi telefon la dispoziţie. Mă bucur apoi că P.S. Iuliu a plecat, acasă cu sănătatea mai îndrumată. 
Bunul Dumnezeu să ne dea har, tărie şi lumină ca să putem face mereu şi întru toate voia Lui cea 
sfântă, în tot ce-i necesar în cauza Sf. Noastre Biserici.  

Tuturor numai bine şi cerească binecuvântare:  
† Ioan    

 
A3    Prea Sfinţite Părinte, 

 
Scrisoarea Prea Sfinţiei Voastre mi-a sosit la sfârşitul unei săptămâni de concediu în care am 

putut să mă reculeg puţin şi să-mi văd de suflet şi să mă cuget mai adânc la situaţia scumpei noastre 
Biserici şi la problemele ei. Scrisoarea mă întăreşte în propriile convingeri. Sunt întru totul de acord 
cu ce-mi scrieţi.  

Până în prezent nu am primit nici o ştire în legătură cu demersurile făcute de mine. Aştept cu 
răbdare şi încredere în biruinţa adevărului şi a dreptăţii.  

Audienţa de care amintiţi este în asentimentul tuturor preoţilor şi credincioşilor noştri, 
rămaşi fideli mărturisirii de credinţă. Este de mult aşteptată şi încercarea de a obţine audienţă. E 
adevărat că nu toţi cugetă la fel despre necesitatea şi urgenţa ei dar cineva trebuie să ia cauza în 
mână.  

P.Sa Ploscaru după cum V-a scris şi acum mai recent mi-a scris şi mei nu vede rostul unei 
audienţe sau memoriu, fiindcă, scrie Prea Sf. Sa, suntem în preajma unei noi persecuţii... Eu am 
impresia că dacă va reîncepe persecuţia fierbinte, imediat se va şti şi în ţară şi în străinătate ce 
cerem noi, fără să fie nevoie să spunem nici un cuvânt. morţii au cuvinte mai hotărâtoare decât cei 
vii. Eu nu văd ce fapte au determinat această optică şi nu cred că în situaţia actuală s-ar face 
imprudenţa politică de a se porni o prigoană fierbinte împotriva noastră. Dacă totuşi ea vine suntem 
gata să o primim cu ajutorul lui Dumnezeu.  

P.S. Sa stăruie mereu că a renunţat la întâietate şi într-o scrisoare anterioară preciza că V-a 
comunicat că sunteţi primus inter pares, lucru pe care îl ştie toată lumea, apoi mai precizează: Dacă 
ceilalţi ar hotărî ceva, eu mă voi ralia şi voi adera la aceasta, Nu mă retrag de la nici o răspundere. 
Dacă m-am decis pentru această renunţare, este pentru că sunt convins că aceasta este voia lui 
Dumnezeu. Apare deci clar că Vă revine sarcina de a lua în mână stindardul şi a trece la acţiune. 
P.S. Sa Iuliu cu siguranţă Vă va da tot sprijinul. Ioan ştiţi că este în afară de probleme. Rămâne să 
luaţi contact cât mai neîntârziat cu P.S. Sa Alexandru, care în luna octombrie a înaintat un nou 
memoriu la Stăpânire. Omologaţi acţiunea şi cu puteri unite, sprijiniţi de rugăciunile tuturor fiilor 
Bisericii noastre şi de oamenii clar văzători şi iubitori de naţiune stăruiţi pentru adevăr şi dreptate 
până la biruinţă. Convingerea Prea Sfintei Voastre că dreptatea şi adevărul vor învinge este 
convingerea tuturor fiindcă este o lege veşnică. Învierea Bisericii noastre fie singură, fie cu tot 
neamul, căci aceasta este voia Domnului, cum scrie Prea Sfinţia Voastră este iarăşi credinţa şi 
dorinţa unanimă. Convingere mea intimă şi o cunoaşteţi destul de bine – este că întreagă naţiunea 
este chemată să intre în comuniunea Marei Bisericii prin reconcilierea Bisericii Ortodoxe Române 
cu Biserica Romei. Sunt extrem de îndurerat când văd prea mult scepticism în ierarhii noştri şi prea 
multă lipsă de înţelegere din partea ierarhiei celelalte care în ciuda faptelor vădită stăruie pe lângă 
formula falsă, că totul s-a rezolvat şi că a mai rămas se va rezolva pe parcurs. O întâlnire şi 
confruntare este absolut necesară şi cu totul inevitabilă, chiar şi în ipoteza că ni s-ar da deplină 
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libertate prin reaşezarea Bisericii în drepturile ei. Nu văd cum s-ar putea evita această confruntare şi 
atunci oare n-ar fi mai bine să se facă încă de pe acum în vederea găsirii unei soluţii, care să aducă 
pace şi mulţumire pentru întreagă naţiunea şi să fie cruţată de frământările şi durerile prezentului şi 
trecutului mai apropiat sau mai îndepărtat. Jertfa adusă până aci este prea mare, prea bogată şi 
curată ca să nu rodească adevărata pace şi înfrăţire în unitatea aceluia Trup Mistic a lui Hristos, 
întrupat în sânul Naţiunii Române, pentru ca să ne îndoim de reuşită. Această unire trebuie să o 
realizăm noi cei de azi aşa cum suntem cu calităţile şi defectele noastre, cu virtuţile şi cu păcatele 
noastre. Învierea întregului neam nu poate veni scoţând pe unii din sânul său şi refuzând să stăm cu 
ei de vorbă pe motivul că sunt incapabili de a primi revărsarea harului.  

Luaţi cât mai neîntârziat legătura cu P.S. Sa Alexandru şi stabiliţi planul de acţiune, sub 
ocrotirea maternă a Maicii Biserici şi toţi ceilalţi vă vor ajuta şi urma, cerşind de la Tronul Milelor: 
bogată revărsare de har peste întreagă ţara şi în chip deosebit peste cei ce deţin cheia rezolvării spre 
a deschide uşa casei menite să adăpostească pe toţi fiii acestui popor născut în cristelniţă şi crescut 
în Biserică.  

Asigurându-vă şi pe mai departe de tot devotamentul şi supunerea şi cerând binecuvântarea 
Vă urez izbândă deplină în Domnul  

          S. A. Prunduş
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A5 Telegramă  
 

Beatissime Fater,  
Dolenti animo, Sanctitati Vestrae nuntium facimus Excellentissimum Dominum Iulium 

Hossu, Episcopum Claudiopolis, post tot annos via crucis Sanctae Ecclesiae et Romanae Sedi 
adictissimum, Divinis munitum Sacramentis in manus aeterni Patris per Dominum Iesum Christum 
Beatissimamquae Virgimem Mariam animam suam commendatem, die 28.V. hora 9 spiravisse. 
Requiescat in pace. Ioannes Dragomir. Alexander Todea.  

 
Très Saint Pere,  

À l’occcasion de l’aniversaire cinquate ans de sacerdoce Nous prions le Seigneur Jesus Crist ut 
conservet et vivificet vicarium Suum multo et felices annés pour former et regir les vocations, les 
prêtres et toute l’Eglise Catholique dans l’ésprit de la Sainte Euharistie unifiente et triomphante.  

À la fois en même temps nous supplions Votre Sainteté de bienvouloir nous envoyer la 
confortante Benediction Apostolique. † Ev. I. Dragomir. Bucureşti 28.V.1970.  

 
        Ariniş, 20.III.1970.  

Beatissime Pater,  
Pergratum mihi est Sanctitati Vestrae in Festo Paschali more Romenorum oman Resurectionis 

Domini exprimere: Hristos a înviat!  
Sicut olim discipuli gaudium Resurrectionis nuntiaverunt. „Surrexit Dominus et apparuit Petro, 

ita hodie successores eorum de toto orbe vota sua mandare solent quorum numero felix habeor, qui 
Pasqualem laetitiam Nuntiumque Pacis cum Petre et Supremo Gregis Christi Pastore comparticipem.  

Notum omnibus est quatam sollicitudinem Vicarius Christi Domini Sanctitas Vestra, cunctis 
per mundum particularibus dispersis ecclesiis, peculiariter vero orientalibus, perferrat.  

Semper verum manti quod „Ubi Petrus, ibi Ecclesia, ct ubi Ecclessia ibi salus, ibi nulla mors 
sed vita aeterna”! 

Summa cum dilectione, tantis in amaritudinibus, vellem Cor Sanctitatis Vestrae laetificare. 
Discipuli in Emaus cognoverunt Dominum in Fractione Panis... In mysterio Euharistico reposita est 
Spes Ecclesiae totiusque humanitatis.  

Rex aeternus prosequitur Redemptionem generis humani in Sacrificio Suc Eucharistico et sine 
interruptione Sanguinem Suam purpureum fundit...  

In hoc Signo Christus vincit, Cristus regnat, Cristus imperat. Hisce ex toto corde auguris 
expletis, Benedictionem Apostolicam sper me dilectosque meos Sanctitatis Vestrae imploro.  

Humillimus in Xristo Domino filius  
† Ep. Ioannes Dragomir     

 
Copie 
Segretaria di Stato N. 158897 Dal Vaticano 7 Aprilis 1970 ac. Rev. Mo Domino D. No Ioanni 

Dragomir. Exc. Me ac Rev. Me. Domine,  
Id quod tantopere optavisses, ut nempe cor Sumi Pontificis animumque laetificares solacio 

egregio Litterarum Tuarum adhibendo, exonem re ipsa cumulate esse completam. Cum sane non 
ignoraret Beatissimus Pater quibus versareris in condicionibus, propterea pluris fecit illusres sensus 
Tuos de Corpore Christi Mystico eiusque Capite aspectabili in terris ac perenni Sacrificio 
Eucharistico, unitatis signo et auctore.  

Recreatus Summus Pontifex significatis Paschalibus votis, Te vicissim paterno affectu 
consolari studet Tuosque maerores Sua lenire benevolentia. Tua igitur causa Deum precatur; Tibi 
Suam amanter tribit Apostolicam Benedictionem et omnibus caris Tuis, ut vos muniat semper et 
regat, confirmet atque soletur.  
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Ego vero, qui has pro officio litterase dandas curavi libente Excellentiae Tuae 
Reverendissimae omni qua par est affirmare me cupio deditissimum in Domino. I. Card. Villot.  

 
Traducere:  
Secretaria de Stat nr. 158897 din Vatican 7 aprilie 1970.  
 

Excelentissime şi Reverendissime Domn, 
 
Ceea ce ai fi dorit aşa de tare ca adică să înveseleşti inima şi sufletul Supremului Pontif 

folosind mângâierea aleasă a scrisorii Tale aş vrea să fii deplin convins din această epistolă a mea că 
acel pios gând s-a împlinit în realitate cu îmbelşugare. Fiindcă foarte bine cunoaşte Prea Fericitul 
Părinte în ce condiţii trăieşti, de aceea mai mult a apreciat luminoasele cugetări despre Corpul Mistic a 
lui Hristos şi despre Capul său văzut pe pământ şi despre Eternul Sacrificiu Euharistic, Semnul şi 
Autorul Unităţii.  

Supremul Pontif, din nou mângâiat prin urările de Paşti pe care i le-ai făcut doreşte la rândul 
Său să Te consoleze şi să-ţi îndulcească amărăciunile prin iubirea Sa. Se roagă lui Dumnezeu pentru 
Tine, Îţi dă cu dragoste Binecuvântarea Apostolică Ţie şi tuturor celor dragi ai Tăi, ca să Vă întărească 
puterea şi să vă călăuzească, să vă încurajeze şi să vă mângâie.  

Iar eu, care din datorie cu plăcere m-am îngrijit să fac această scrisoare, doresc întru toate 
precum se cuvine să mă declar al Excelenţei Tale Reverendissime prea devotat în Domnul I. Card. 
Villot.  

 
Copie:  
Segreteria di Stato N. 158549  
Dal Vaticano 10 iulii 1970  

Rev. Mo D.no Ioanni Dragomir Ariniş – Maramureş in Dacia 
Exc. Me ac Rev.me Domine,  

Facile Ta suspicari posse arbitror, quantopere gavisus sit Beatissimus Pater, cum ipso 
quinquagesimo sacerdotii Sui natali die telegraphicum nuntium Tuum insigniter quidem pium atque 
gratulabundum accepisset. Id solummodo de ilius diei laetitia aliquid detraxit, quod epodem paene 
temporis momento certior est factus altero, quem consignaverat etiam. Excellentissimus Dominus 
Todea, supremum diem obiise in amplexu Dominatque Ecclesiae Episcopum Claudiopolitanum, 
Dominum Iulium Hossu. Nihivero dubitavit Sua Sanctitas vel in media sollemnitate precando 
memiisce illius diu probati et spectati Praesulis.  

Affectus propterea tum gaudio de officicsa gratulatione Tua tum maerore paterno de excessu 
Episcopii Hossu, plurimas refert Tibi et Excellentissimo Domino Todea gratias de utroque caro 
munere, Suamque retribuit Apostolicam Benedictionem perseverantis benevolentieae documentum 
atque fontem Dei gratiarum, quibus Vos omnes indigetis ad fidem fortiter tutandam ac salutem 
corporis et animae provehendam. Omni denique contentinent opera Beatissimus Pater festinat Te 
totamque illic Catholicorum communitatem rursus adducere in Christianorum invictam et 
inexpugnabilem spem, ex qua scilicet certo noveritis Christum Dominum numquam, advocantes 
Seipsum fidenter.  

Ego autem interea, qui libenti animo haec renuntivi, Exelentiae Tuae Reverendissimae 
congrua observantia in Domino me adsevero deditis mum semper.  

I. Benelli subst.    
 
Traducere 
Secretaria de Stat nr. 158349  
din Vatican, 10 iulie 1970.  
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Exc. Me şi Rev. Me Domn, 
Cred că uşor poţi să-ţi închipui, cât de mult s-a bucurat Prea Fericitul Părinte când a primit 

chiar în ziua împlinirii a cincizeci de ani de preoţie, telegrama Ta cu adevărat pioasă şi plină de urări 
Şi când a văzut mărimea Ta de suflet şi de credinţă. Numai un lucru a scârţâit ceva din tresăltarea de 
bucurie a acelei zile, că aproape în aceea clipă a fost înştiinţat printr-o altă telegramă pe care o 
semnase împreună şi Excel.-ul Domn Todea, că a decedat în îmbrăţişarea Domnului şi a Bisericii 
Episcopul de Cluj Dl Iuliu Hossu. Sanctitatea Sa n-a pregetat însă în toiul solemnităţii să-şi aducă 
aminte în rugăciune şi de îndelung încercatul şi strălucitul Ierarh.  

Iată de ce plin atât de bucurie pentru îndatoritoarea Ta felicitare cât şi de părintească întristare 
pentru ieşirea din viaţă a Episcopului Hossu, îţi mulţumeşte foarte mult Ţie şi Excelentisimului Domn 
Todea şi pentru unul şi pentru celălalt din preţioasele daruri şi Vă dă Binecuvântarea Sa Apostolică, 
dovadă a iubirii statornice şi izvor al harurilor lui Dumnezeu, de care Voi aveţi atâta trebuinţă ca să 
apăraţi cu tărie credinţa şi să petreceţi sănătoşi trupeşte şi sufleteşte. În sfârşit cu toată stăruinţa şi grija 
Prea Fericitul Părinte grăbeşte să Vă aducă din nou pe Tine şi întreaga comunitate a catolicilor de 
acolo, la aceea nevinovată şi nezdruncinată speranţă, din care cunoaşteţi cu siguranţă că Domnul 
Hristos nu va părăsi niciodată pe acei care Îl urmează cu credinţă, Îl iubesc cu înflăcărare, Îl cheamă în 
ajutor, pe El însuşi cu încredere.  

Iar eu, acest răstimp, care cu dragă inimă Ţi-am adus la cunoştinţă acestea, mă declar cu 
consideraţie cuvenită în Domnul, al Excelenţei Tale Reverendissime prea devotat totdeauna.  

† I. Benelli subst.    
 

Paulus PP. VI 
Quinquagesimun sacerdotii celebrans natalem memori mente mantique animo prosequitur 

filios qui laetantea ei circumfunduntur ad agendas una cum ipso Maximas gratias Deo quem’enixe 
deprecatur ut caelestium munerum copiam largiatur Ecclesiae et omnbus qui gaudio et spei eiusdem 
Matris Fidentes Sociantur †MCMXX – MCMLXX  

 
Papa Paul VI 

Sărbătorind a cincizecea aniversare de preoţie cu aducere aminte şi cu suflet iubitor îşi 
însoţeşte fii care se adună în jurul său ca să aducă împreună eu el cele mai mari mulţumiri lui 
Dumnezeu pe care-l roagă din toate puterile să reverse belşug şi daruri cereşti asupra Bisericii şi 
asupra tuturor acelora care se unesc încrezători în bucuria şi speranţa aceleaşi Mame †1920 – 1970. 

 
 

Document ilustrând raporturile D-lui Kierein cu Sfântul Scaun  
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Traducere: 
 
Nunţiul Apostolic îl salută pe Dl. Dr. Manfred Kierein şi îi transmitem mulţumirea 

Excelenţei Sale Arhiepiscopului Agostino Casaroli pentru trimiterea listei cu nume şi cu veşti 
despre episcopii din Răsărit. 

 
Viena, 20.VI.1969  

Opilio Rossi    
 

 
Note: 

 
Datele pe care M. Kierein le transmitea Sf. Scaun contribuiau la aducerea la zi a Acestuia 
despre episcopii clandestini. Un demers similar l-a făcut şi episcopul Josef Schubert 
(1890-1969), fost administrator apostolic clandestin al Arhidiecezei latine de Bucureşti, în 
cadrul unei audienţe pontificale din 22.II.1969. 

Casaroli, Agostino, card. (n. 24.XI.1914 Castel S. Giovanni-m. 9.VI.1998 Roma), preot din 1937 
(Piacenza), arheipiscop titular de Cartagina din 1967, secretar al Curiei Romane între 
1967-1979, cardinal din 1979. Prosecretar de stat între 28.IV.1979-1.VII.1979, secretar de stat 
între 1.VII.1979-1.XII.1990 (pensionat). Una din figurile sinistre ale Ost-Politik-ului care 
sacrifica în permanenţă tezaurul dogmatic şi moral al Bisericii în favoarea unor efemere succese 
politice. 

Rossi, Opilio, card. (n. 14.V.1910 New York-9.II.2004), preot din 1933 (Piacenza), arhiepiscop 
titular de Ancyra (1953), nunţiu în Ecuador, Chile şi Austria (1967-1976). Cardinal din 1976, 
preşedinte al Consiliului Pontifical pentru laici şi familii, preşedinte al Comitetului Pontifical 
pentru Congrese Euharistice (1984, pensionat în 1991). 

Datele furnizate de Manfred Kierein au facilitat întocmirea unui memorandum adresat de Sf. Scaun 
lui N. Ceauşescu cu ocazia vizitei acestuia la Papa Paul VI în 26.V.1973. 

Cf. Moraru, Constantin, Ceauşescu la Sf. Scaun, în „Dosarele Istoriei”, Bucureşti, 2006, IX, nr. 1 
(113), pag. 39-48. 

Menges, Hieronymus,  Joseph Schubert 1890-1969, Ensdorf/Oberpfaltz, 1971, Salesianer, pag. 52. 
Birtz, M.R., Cronologia ordinarilor diecezani greco-catolici (uniţi) 1948-1989, Cluj-Napoca, 

2007, Napoca Star, pag. 126-127. 
de Villemarest, Daniele; de Villemarest, Pierre,  KGB în inima Vaticanului, Bucureşti, 2008, Ed. 
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