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Înmormântarea PS Emil Riti în 23 februarie 2006 la Gherla  
 

Pr. Dr. Sabin Sebastian Făgăraş 
 

La poarta cimitirului din Gherla domnişoara Victoria Tatu precizează: 
„Dorinţa dânsului este ca ceea ce se va întâmpla pentru îngropare să fie exact după ritualul 

care se făcea în timpul prigoanei bisericii noastre. Deci foarte scurt, pentru că a iubit acea perioadă. 
Nu a dorit să fie expus în nici o parte. A dorit ca rugăciunile care se fac să fie făcute direct la 
mormânt. Din această cauză o să rog pe cine doreşte să se ofere (colegii) să ia sicriul să-l ducă la 
mormânt şi acolo vom începe oficierea îngropării. Vă mulţumesc pentru prezenţa dumneavoastră”. 

La mormânt părintele Camil-Pavel Peteu rosteşte următoarele explicaţii introductive: 
„De fapt, aţi auzit înainte despre ce este vorba. A fost dorinţa lui ca să fie înmormântat aşa 

cum a şi trăit, în clandestinitatea de după clandestinitate, şi în amintirea acelor vremuri pe care io le 
numesc binecuvântate, atunci când iubirea era mai puternică şi ne lega pe unii de ceilalţi. 

Nu înmormântăm decât un corp, nu un om. Nu-l lăsăm să plece dintre noi, pentru că el este 
un simbol. Viaţa lui adevărată, am curajul să spun, de abia acum începe pentru noi şi pentru 
biserica noastră. 

Cu acestea îl rog pe confratele şi prietenul meu Sabin să citească testamentul pe care cu 
mâna dânsului l-a scris cu puţine zile înainte de a lăsa corpul aicea şi a se întoarce înapoi la Domnul 
pe care l-a slujit o viaţă întreagă”. 

Părintele Sabin-Sebastian Făgăraş citeşte următorul testament:1 
„În numele Tatălui şi al Fiului şi al sfântului Spirit. Amin. 
 

TESTAMENT 
Eu, Emil Riti preot şi Episcop greco-catolic în catacombe, născut în com. Sânmartin Gherla, 

la 11/12 Novembrie 1926, sosindu-mi sfârşitul vieţii mele pământeşti, las aceste dispoziţii 
testamentare, «cu limbă de moarte» fără drept de modificare, ci îndeplinirea exactă cum doresc eu 
să fie făcute. 

1. – Doresc să fiu înmormântat în Gherla, în mormântul familiei mele, unde odihnesc: tata 
Gheorghe, mama Anica, bunica Nastasia şi cumnatul Neculai, unde am loc de veci pregătit. 

2. – Deoarece, sunt hirotonit preot greco-catolic clandestin din 13 mai 1949, în Biserica 
noastră greco-catolică desfiinţată de comunişti oficial de la 1 Decembrie 1948, fac parte din 
Biserica din catacombe, şi doresc să fiu prohodit după ritualul, ad-hoc, folosit în prima perioadă, 
1948-1950, care a fost cea mai dură. 

3. – Doresc la înhumarea mea să nu vorbească nimeni2. 
4. – Doresc să nu fiu schimbat în viitor din mormântul în care voi fi aşezat acum. 
5, – Doresc ca nici o autoritate religioasă să nu modifice dispoziţiile mele sau să 

pedepsească pentru executarea dorinţelor mele legitime3. 
6. – Prohodul va fi: – pag. 111-1124 

                                                 
1 Testamentul a fost publicat în Mircea R. Birtz, Episcopul Emil Riti (1926-2006). Tentativa unei 

recuperări istoriografice (cu documente inedite), Ed. Napoca Star, Cluj-Napoca 2006, pp. 
194-195. 

2 „Veţi vedea că este un post scriptum referitor la acest punct”, adaugă cititorul. 
3 „E posibil şi aşa ceva, se vede”, adaugă cititorul. 
4 Rànduiala prohodului şi paginile la care trimite sunt din: Euhologhion sau Molitvenic, Blaj 1940. 
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– Dezlegarea, pag. 131-132 
– TATĂL NOSTRU 
– NĂSCĂTOAREA 
– Coborârea în groapă 
- SIGILAREA GROPII 
7. – Fără cântări. 
  Fără pomeniri. 
8. – GREŞELILE NEPUTINŢEI, CORECTATE DE MINE. 
 

Cluj-Napoca, 27 IANUARIE 2006 
 
Ştampila rotundă: IS CH NI KA în cruce 
Semnătura: ss Emil Riti, preot şi episcop greco-catolic din catacombe 
 
Legat de punctul 3: să nu vorbească nimeni la groapă, precizez că dânsul avea de gând să-şi 

pregătească şi să-şi înregistreze cuvântarea de la groapă. Apoi răzgândindu-se ne-a încredinţat 
(executarea testamentului şi la cererea noastră) ne-a dat permisul (să vorbim), adăugând la acest 
testament cu mâna dânsului un post scriptum care spune: 

 
P.S. Încredinţez executarea acestor rugăminţi privitoare la înmormântarea mea părinţilor 

Sabin Sebastian Făgăraş şi Camil Pavel Peteu, cu permisiunea de a spune un cuvânt teologic şi 
istoric după cuviinţă5. 

Ştampila pătrată: IC XC NI KA în cruce 
Semnătura: ss Emil Riti, preot şi episcop greco-catolic din catacombe. 
 
Acestea sunt cuvintele testamentare pe care le-am ascultat şi pe care cu voia lui Dumnezeu 

şi binecuvântarea ierarhilor aici prezenţi încercăm să le punem în practică”. 
Rânduiala recitată şi prescurtată a slujbei înmormântării PS Emil Riti:6 
Bine este binecuvântat Dumnezeul nostru ...(Camil) 
Rugăciunile începătoare: Sfinte Dumnezeule – Preasfântă Treime – Doamne, îndură-te – 

                                                                                                                                
Exemplarul dànsului care poartă pe pagina de titlu semnăturile: P.S.S. Ioan Suciu, Oradea 1942; 
Pr. Ioan Crăciun, Gheja, 1970; Pr. Emil Riti, Cluj 1979 şi Ep. Emil Riti, ep. gr.-cat. clandestin, 
18 aprilie 1985, a fost lăsat moştenire Mănăstirii „Sfànt Cruce” din Feleacu, 23 februarie 2006. 

5 La începutul lui februarie 2006 i-am făcut o ultimă vizită cu părintele Camil-Pavel Peteu, OSBM. 
La început a spus că ne primeşte pentru càteva minute pentru că se simpte foarte slăbit. 
Discutànd s-a înviorat şi vizita a durat aproape o oră. După càteva zile mă recheamă prin 
prietenul lui şi al meu Lupu Eugen. Vizitându-l mă roagă să-i ascult ultima spovadă, ceea ce am 
şi făcut. I-am propus apoi să-i administrez sfàntul Maslu Şn forma scurtă cu un preot. A 
acceptat. Mi-a arătat apoi Testamentul întrebându-mă dacă sunt de acord să-l pun în practică. 
Am cerut timp ca să vorbesc cu părintele Camil Peteu şi cu protopopul Pop Gavril de la Gherla 
unde era trebuia să merg duminica următoare pentru celebrarea Sf. liturghii şi unde era prevăzut 
să aibă loc în viitor înhumarea. Avànd acordul pozitiv al celor doi părinţi consultaţi, lunea 
următoare am comunicat PS Emil acordul nostru, cu rugămintea să ne dea voi să vorbim la 
înmormàntare precizànd acest fapt într-un post scriptum. Ridicàndu-se pe marginea patului a 
cerut o măsură şi stilou scriind cu màna tremuràndă acest post scriptum (Relatarea din această 
notă aparţine părintelui Sabin Făgăraş). 

6 Cf. Euhologhion sau Molitvenic, Blaj 1940, pp. 111-112; 119-120; 123; 127-128 
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Tatăl nostru (alternativ Camil şi poporul) 
Troparele: Cu sufletele drepţilor... Întru odihna ta... (Camil) 
Mărire... Tu eşti Dumnezeu... Şi acum... Una curată... (Sabin) 
Ectenia morţilor (Camil cu răspunsul poporului) 
Rugăciunea: Dumnezeul sufletelor oricărui trup... (Camil) 
Exclamaţia: Că tu eşti odihna, învierea şi viaţa... (Camil) 
Ps 118, 175-176: Viu va fi sufletul meu... (Camil) 
Troparul binecuvântărilor: Ceata sfinţilor a aflat izvorul vieţii... (Camil) 
Ectenia morţilor (Sabin cu răspunsul poporului) 
Rugăciunea: Dumnezeul sufletelor oricărui trup... (Sabin) 
Exclamaţia: Că tu eşti odihna, învierea şi viaţa... (Sabin) 
Troparele: Odihneşte Mântuitorul nostru... – Cela ce din Fecioară... (Camil) 
Condac: Cu sfinţii odihneşte... (poporul) 
Icos: Tu singur eşti fără de moarte... (Sabin) 
Condac: Cu sfinţii odihneşte... (poporul) 
Fericirile (alternativ Camil şi poporul) 
Apostolul: 1 Tes 4, 13-17 (Remus Tegzeşiu) 
Evanghelia: Io 5, 24-30 (Sabin) 
Predica părintelui Camil-Pavel Peteu (cuvânt teologic): 
Preaiubiţi părinţi şi preacucernici părinţi şi iubiţi fraţi întru Hristos. 
Trebuie să vă mărturisesc că m-a luat prin surprindere, în ultima dintre vizitele pe care le-am 

făcut împreună cu confratele şi prietenul meu Sabin, preasfinţitului Emil, în desele convorbiri pe 
care le-am avut, faptul că ne-a onorat cu această binecuvântare de a fi cei care să rostim în numele 
tuturor cei care sunt prezenţi aici, care l-au iubit şi l-au cunoscut, a credincioşilor Bisericii 
Greco-Catolice dinainte de prigoană, din prigoană şi din prigoana de după prigoană, cuvintele care 
se cuvin rostite. 

Creştineşte vorbind, sigur că da, nu ne temem de moarte pentru că nu mai avem nevoie să ne 
temem, pentru că cuvântul cheie al morţii omeneşti este unul singur, acela cu care ne salutăm, în 
interiorul unor slujbe, cu fiecare respiraţie şi pe care se bazează credinţa noastră: Hristos a înviat 
(poporul răspunde: Adevărat a înviat). Şi dacă Hristos a înviat înseamnă că şi noi vom învia şi 
înseamnă că această despărţire vremelnică de un trup nu înseamnă mare lucru. Este ca o despărţire 
omenească şi ne despărţim în fiecare zi, ne despărţim de sânul matern când ne naştem, ne despărţim 
de copilărie, ne despărţim în fiecare zi, ne despărţim de atâtea ori în viaţă până când ne despărţim 
de întreaga noastră viaţă şi vine clipa fericită când se deschid uşile împărăteşti si ni se arată 
adevărata ţară a luminii, tărâmul în care ne întâlnim cu cel pe care l-am slujit întreaga noastră viaţă, 
cu Iisus Hristos Domnul. 

Vieţuirea fiecăruia în lumea aceasta nu trebuie neapărat să fie cu plăceri. De altfel, cei pe 
care în mod deosebit, Părintele luminilor, Dumnezeul veşniciilor i-a ales, i-a ales pentru ceea ce în 
ochii nebunilor lumii acesteia înseamnă suferinţă, singurătate şi tot cea ce un creier nedezvoltat 
poate să gândească. Dar pentru cei care trăiesc această lumină în interioritate, acum şi în 
deplinătatea ei dincolo, înseamnă ceea ce cu un cuvânt numim viaţă veşnică. 

Nu vreau să vă spun şi nu vreau să vă ţiu lecţii. Aici nu-i situaţia. Lecţia noastră vie este aici. 
Nu vă uitaţi ca la un cadavru. 

La Biertan este o bisericuţă ce multă vreme a fost episcopia luterană a Transilvaniei, până 
s-a mutat la Sibiu. Acolo este un monument al unui episcop protestant, acolo era de altfel şi 
necropola episcopilor, pe care este scris un cuvânt care m-a impresionat şi m-a urmărit totdeauna: 
„aici zace ceea ce a fost muritor în”..., urmează numele respectivului. Aici zace doar ceea ce a fost 
muritor, nu zace el. Istoria nu se termină la groapă şi nici istoria PS Emil, nu e cazul meu să discut 
acest lucru, nu se termină, de abia începe. 
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Ceea ce cu un cuvânt probabil foarte inspirat, istoricul Nicolae Iorga numea „Bizanţ după 
Bizanţ”, eu aş zice o clandestinitate după clandestinitate. 

Vreau numai să vă reamintesc, în încheiere, binecuvântarea de care s-a împărtăşit de la Cel 
pe care l-a slujit întreaga sa viaţă şi pe care o dorim pentru fiecare dintre noi cei care slujim şi nu 
stăpânim. Cînd a-ţi făcut toate acestea spuneţi: slugi netrebnice suntem, n-am făcut decât ceea ce 
era datoria noastră. 

Spune cu ironie şi cu amărăciune apostolul Pavel în scrisoarea întâi către corinteni:7 O 
corintenilor, „Iată-vă sătui! Iată-vă ajunşi bogaţi! Iată-vă împărăţind fără noi! Şi măcar de-aţi 
împărăţi cu adevărat ca să putem împărăţi şi noi împreună cu voi! Că parcă Dumnezeu a făcut din 
noi, apostolii, oamenii cei mai de pe urmă, nişte osândiţi la moarte, fiindcă am ajuns o privelişte 
pentru lume, pentru îngeri şi pentru oameni. Noi suntem nebuni după Hristos, voi înţelepţi! Noi 
suntem slabi, dar voi tari! voi puşi în cinste, noi dispreţuiţi! Până în clipa acesta suferim de foame şi 
de sete (la modul concret), suntem goi, chinuiţi, umblând din loc în loc, ne ostenim şi lucrăm cu 
mâinile noastre; când suntem ocărâţi, binecuvântăm; când suntem prigoniţi, răbdăm; când suntem 
vorbiţi de rău ne rugăm. Până în ziua de azi am ajuns ca gunoiul lumi acesteia, ca lepădătura 
tuturor. Nu vă spunem (el zice scriu) aceste lucruri ca să vă fac de ruşine, ci să vă sfătuiesc ca pe 
nişte copii preaiubiţi ai mei. Căci chiar dacă aţi avea zeci de mii de învăţători n-aveţi mai mulţi 
părinţi; pentru că eu v-am născut întru Hristos prin Evanghelie”. 

Şi comora aceasta care pentru ochii nebunilor pare un blestem, care este binecuvântarea 
celor care slujesc cu adevărat pe Hristos, spune, „comoara aceasta o păstrăm în nişte vase de lut”, 
aşa cum putem fiecare, cu mizeriile noastre, greutăţile noastre, cu spovedaniile împărţite în două: a 
fariseului care enumeră păcatele vameşului, e un aşa, e aşa, e aşa şi a vameşului săracul: Doamne ai 
milă de mine. O spovedanie împărţită la doi: unul te acuză, celălalt se pocăieşte. 

„Comora aceasta o păstrăm în vase de lut, pentru că această putere nemaipomenită să fie de 
la Dumnezeu şi nu de la noi. Suntem încolţiţi în toate chipurile dar nu la strâmtoare; în grea 
cumpănă da nu deznădăjduiţi; prigoniţi dar nu părăsiţi, trântiţi jos dar nu omorâţi. Purtăm 
întotdeauna cu noi în trupul nostru omorârea Domnului Iisus, pentru ca şi viaţa lui Iisus să se arate 
în trupul nostru muritor”8. Lui să-i fie slavă în vecii vecilor. Amin. 

 

Predica părintelui Sabin-Sebastian Făgăraş (cuvânt istoric) 
– transcrisă după limba vorbită – 

Binecuvântat să fie Dumnezeu Tatăl Domnul nostru Iisus Hristos care pe Fiul său trimis în 
lume, condamnat democratic la moarte cum ne aminteşte Evanghelia de astăzi, adică prin vot 
popular, l-a înviat din morţi în puterea Spritului Sfânt. 

IPS episcopi şi PS episcopi şi preaiubiţii lui Hristos fraţi. 
Ne-am adunat la o zi de sărbătoare. La o zi de sărbătoare pentru că e o zi de sărbătoare când 

un creştin părăseşte Biserica pământească şi pleacă pentru ca să se integreze în Biserica Cerească. 
Pentru că aşa cum toate realităţile, întregul univers este material şi spiritual, sensibil şi inteligibil, 
aşa cum noi oameni suntem creaţi din o parte sensibilă, materială, trupul, şi o parte inteligibilă, 
spirituală, sufletul, aşa şi biserica este formată din o parte pământească, vizibilă, sensibilă, Biserica 
de pe pământ şi o parte invizibilă, Biserica cerească, Biserica sfinţilor, Ierusalimul ceresc. 

Sărbătoarea pe care o celebrăm noi acum este ieşirea PS-ului Emil Riti din Biserica 
pământească şi integrarea în Biserica cerească, în Ierusalimul ceresc. Integrarea sufletului său, 
pentru că trupul se integrează în pământul din care a fost luat şi această integrare o realizăm îndată. 
                                                 
7 1 Cor 4, 8-15. 
8 2 Cor 4, 7-10. 
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Aşa cum ne aminteşte rugăciunea de dezlegare: pentru ca răul să nu fie nemuritor, Dumnezeu o 
rânduit ca trupul să se întoarcă în pământul din care a fost luat, iar sufletul să se întoarcă la 
Dumnezeu care l-a creat. Ca răul să nu fie nemuritor, trupul se integrează în pământ, dar va veni 
timpul când şi trupul acesta muritor se va integra în Ierusalimul ceresc, în Biserica cerească, în 
Biserica Sfinţilor. Când va fi acestea? Când Ierusalimul ceresc va coborî pe pământ. Acum sufletul 
urcă la cer ca să se integreze în Ierusalimul ceresc. Trupul se va integra şi el în Ierusalimul ceresc 
dar numai când Ierusalimul ceresc va coborî pe pământ şi va avea loc învierea trupurilor şi 
integrarea totală a omului cu trup şi suflet în Ierusalimul ceresc, în Biserica cerească, în Biserica 
sfinţilor. 

Noi avem venit ca să susţinem această integrare prin rugăciunile noastre. Vedeţi că nici în 
Europa nu ne putem integra fără susţinători. Şi semnul acesta al susţinerii, în ritul nostru bizantin 
este colacul pe care la părăstas îl susţinem toţi în cerc cu mâinile sus, semn al susţinerii pe care o 
acordăm celui plecat pentru integrarea perfectă, înlăturând toate obstacolele posibile din calea 
acestei perfecte integrări. Zic că nu sărbătorim ziua integrării în biserica cerească a unui creştin 
oarecare, ci a unui episcop, a unui episcop deosebit. Deosebit pentru că aşa cum aţi auzit şi bine 
ştiţi a fost condamnat pe viaţă, alături de ceilalţi corifei ai bisericii noastre greco-catolice. Dar 
deosebirea stă în faptul că pe lângă cei 16 ani pe care i-a suferit în temniţă exemplară, a avut parte 
după cum spunea părintele Camil şi de clandestinătate după clandestinătate, a avut parte şi de o 
suferinţă care acum a venit din partea celor din partea cărora s-ar fi aşteptat la altceva. 

Care este explicaţia acestei situaţii? 
Aseară la priveghere am insistat pe o explicaţie spirituală. Tot răul ce se întâmplă în lume 

aceasta are un singur autor, are o singură origine. Care este aceasta? Cel Rău. Diavolul care 
foloseşte toate mijloacele. Şi unul dintre mijloacele de care s-a folosit din plin a fost regimul 
anticristic comunist cu sistemul său de prigoană, poliţia politică, aşa numita Securitate. Şi ca să vă 
dau o cheie cu care să puteţi citiţi viaţa PS Riti, nu spun cuvintele mele, vă citesc doar câteva fraze 
din ceea ce în august 1989, deci cu puţine luni înainte de schimbările din decembrie 1989, direcţia 
I-a a Securităţii spunea în raportul în care prezenta situaţia Bisericii Greco-Catolice: „raport 
cuprinzând situaţia operativă existentă în rândul elementelor ce au aparţinut fostul cult 
greco-catolic”.9 

Una dintre precizările importante, care ne lămuresc, este cea care ne aminteşte la punctul IV, 
1 al raportului: „pe fondul deosebirilor de vederi exprimate de membrii Corului episcopal, 
organelor de securitate au acţionat în direcţia accentuării disesiunilor şi neutralizării elementelor 
celor mai reacţionare şi fanatice din rândul deservenţilor fostului cult”.10 

Şi care au fost aceste elemente calificate „cele mai reacţionare şi mai fanatice”? Spune 
acelaşi raport la punctul IV, 3: aceste erau „grupul extremist” (adică necolaboraţionist) „constituţi 
din cei doi episcopi nerecunoscuţi (Paven Iustin 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 destrămarea şi neutralizare, scop în care au fost utilizate o gamă diversă de mijloace ale 
muncii”. Şi conclude raportului: „în prezent, grupul extremist este izolat şi dezorientat, influenţa sa 
în rândul preoţilor şi credincioşilor greco-catolici a fost anihilată, iar legăturile cu Vaticanul sunt 
practic întrerupte”. Aveau alţii legături tot mai strânse cu Vaticanul. 

Celălalt grup, moderat (colaboraţionist), condus de la Oradea de părintele Tâmâian 
Coriolan, „la care a aderat într-o oarecare măsură şi preotul Prunduş Augustin din Cluj, care susţine 

                                                 
9 Cristian Vasile, Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist 1945-1989. Documente şi 

mătrurii, Polirom, Iaşi 2003, p. 128. 
10 Idem, p. 131. 
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ideea adoptării ritului latin, a fost sprijinit de organele de securitate, întrucât se situează pe poziţii 
ferme de combatere a iredetismului maghiar din Transilvania. Prin condactări periodice, 
(subliniez), membrii influenţii ai acestui grup au fost încurajaţi să solicite efectuarea serviciului 
religios în limba română, în bisericile maghiare (prima sarcină), să respingă provocările emigraţiei 
reacţionare (ale Mons. Octavian Bârlea, capul emigraţie reacţionare); să izoleze elementele fanatice 
(episcopii amintiţi, printre care şi P.S. Emil Riti), şi să diminueze influenţa lui Todea Alexandru 
asupra credincioşilor din zonă”.11 

Precizează în închierea raportului: „prin sprijinirea în actuala etapă doar a Bisericii 
romano-catolică române (şi integrarea celei greco-catolice în cea romano-catolică), nu se realizează 
o întărire a acestui cult, ci diminuarea influenţei maghiare în rândul credincioşilor din 
Transilvania”.12 

Cu aceasta am încheiat citatele din raportul amintit, care pot să vă dau cheia de lectură şi 
înţelegere a situaţiei în care a trebuit să trăiască P.S. Emil Riti viaţa de episcop. 

Ştiu că ar fi dorit să vorbească şi alţii la acest mormânt. Am aflat că avem aici şi trimişii din 
partea PS Florentin, care ar fi avut de trasmis un mesaj din partea P.S. Florentin. Dacă aşa o fost 
voia PS-ului (Riti) aţi înţeles că nu este posibil acest lucru. Însă aveţi destule alte ocazii. Aveţi 
amvonul catedralei din Cluj. Aveţi mass-media la dispoziţie. Puteţi să transmiteţi toate mesajele pe 
care le doriţi. 

Noi am aşteptat însă un mesaj şi un cuvânt din partea d-voastră mai demult. N-o venit. 
Acum e ceasul al 13-lea. E târziu. Este şi ceasul al 14-lea. Aveţi tot timpul la dispoziţie pentru 
mesaje, pentru cuvinte. 

Ceea ce aş mai vrea să amintesc este doar faptul că am întrebat acum câţiva ani, nu tare 
demult, prima şi ultima vizită pe care am făcut-o la Nunţiatură, pe Î.P.S. Perisset, Nunţiu apostolic, 
de ce după atâta timp de libertate, episcopii aceştia (consacraţi în clandestinătate) au rămas încă în 
clandestinătate, au rămas excluşi de le viaţa (publică) a bisericii. Răspunsul a fost că Sfântul Scaun 
în 1990, în aceea perioadă tulbure, cu rapida informare pe care a făcut-o la faţa locului, cunoscând 
cele 2 orientări, pe care le-am menţionat mai înainte (citând) din raportul Securităţii asupra bisericii 
noastre, n-o dorit ca-n biserica legalizată administrativ să fie activate amândouă orietările. A optat 
doar pentru una. Dar sunt convins că opţiunea a fost (ceea care a fost) pentru că şi informaţiile au 
fost culese în grabă, poate nu de la persoanele cele mai potrivite. Poate şi acolo (atunci) 
informatorii Securităţii şi-au făcut din plin munca. 

Mai amintesc că tot acelaşi Nunţiu apostolic, când a venit la Bucureşti, l-o invitat pe PS Riti 
la Bucureşti, l-o primit cu onorurile de episcop şi i-o spus că dorinţa sfântului părinte Ioan Paul al 
II-lea, este legalizarea situaţiei d-voastră. Dorinţă care vedeţi nu s-o realizat şi sfântul părinte Ioan 
Paul al II-lea a trecut la Domnul. Aşteptam un cuvânt în această direcţie. Mai e timp. Dacă nu o să 
spuneţi (vorbiţi) d-voastră Î.P.S. şi P.S. episcopi, o să spună istoricii. Lor n-o să le puteţi închide 
gura. O să spună istoricii şi adevărul va ieşi la lumină. Dar cred că este mai creştineşte să privind 
adevărul în faţă, să fim de partea adevărului, chiar dacă este incomod. De fapt adevărul tot timpul 
este incomod. Nu-i bine să mergem pe soluţii iezuitice, cu adevăruri oportune şi adevăruri 
inoportune. Poate şi adevărurile care le-am spus aici sunt inoportune pentru mulţi. Dar adevărul 
este unul singur. Şi să fim de partea adevărului. Să votăm cu adevărul şi va fi mult mai bine. 

Se apropie timpul Postului Mare, timp de pocăinţă şi cred că avem motive fiecare, unii mai 
personale, alţii avem comunitare în funcţie de responsabilităţile (pe) care le-am avut şi le avem în 

                                                 
11 Asupra acestui punct raportul revine pentru că PS Alexandru Todea reprezintă o altă orientare, 

un al 3-lea grup şi securiştii erau preocupaţi de influenţa pe care o exercită asupra credincioşilor 
P.S. Alexandru. 

12 Idem, p. 132. 
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această biserică, să facem pocăinţă, să scoatem la lumină adevărul. Îl aşteaptă, uitaţi-vă, atâta lume 
aici. Toţi sunt nedumeriţi şi-n treabă, de ce această situaţie? De ce P.S. Emil a trebuit să trăiască a 
2-a clandestinitate, încă 16 ani de clandestinitate, după 16 ani de închisoare exemplară? Este o 
întrebare care aşteaptă răspunsul. Dumnezeu să vă lumineze ca să daţi răspunsul potrivit pentru 
edificarea acestei biserici. 

Nu este cazul, suntem puţini, ca să ne divizăm, să ne împrăştiem. Este loc de slujire în 
biserică asta pentru toţi. Este loc. Dar desigur nu este loc pentru domnie, cum v-o amintit şi 
părintele Camil. Când facem pe stăpânii, considerând biserica proprietatea noastră, atunci nu este 
loc pentru toţi. Pentru slujire trebuie să fie. Şi sperăm ca loc să fie disponibil pentru toţi şi în mod 
special pentru toţi participanţii la rezistenţa greco-catolică. 

P.S. Emil Riti ne spunea, în ultima discuţie, că speră căci cu dânsul se încheie acest capitol 
al clandestinităţii. Am spus P.S.-lui că mi se pare, după câte miros eu, că nu se încheie ci se 
continuă. Locul de referinţă este mănăstirea din Feleacu. Dacă se va continua aceiaşi atitudine de 
marginalizare, de excludere, a unora din vechea rezistenţă greco-catolică. 

Închei acest cuvânt încredinţându-ne PS Emil Riti. Pentru că aşa cum amintea părintele 
Camil aseară, pentru martiri şi mărturisitori nu trebuie noi să ne rugăm. Trebuie să ne încredinţăm 
rugăciunilor lor. Aşa făceau primii creştini. Am încredinţat rugăciunile noastre P.S.-lui cauza 
mănăstiri din Feleac. Acum în faţa d-voastră pentru că suntem aici la Gherla, îi mai dau o sarcină 
foarte grea şi importantă, vindecarea părintelui protopop Pop Gavrilă. Să fie această vindecare, 
dacă este după voia lui Dumnezeu, minunea pe care o aşteptăm pentru canonizarea P.S.-ului Emil 
Riti. 

Dumnezeu să-l odihnească şi să-i primească rugăciunile în Biserica cerească, în Ierusalimul 
ceresc, pentru noi toţi aici prezenţi, pentru întreaga biserică pentru care şi-a sacrificat viaţa până la 
sfârşit. Amin. 

 
Părintele Camil spune: 
Înainte de a rosti partea esenţială a acestei ceremonii, rugăciunile de dezlegare, rugăm, ca 

din partea familiei, să fie citit cuvântul încredinţat. Poftiţi. Veniţi aici lângă Preasfinţitul. 
Domnul x y citeşte următorul cuvânt de mulţumită: 
„Aceste cuvinte sunt din partea celor care ne numim copiii lui unchiul Emil.” 
..................... 
 
Rugăciunile de dezlegare:13 
Prima rugăciune de dezlegare (Camil). 
Domnului să ne rugăm (Sabin). 
Doamne, îndură-te spre noi (poporul) 
A doua rugăciune de dezlegare (Sabin). 
Mărire lui Dumnezeu care aşa a binevoit (Camil) 
Mărire şi acum. Doamne îndură-te, de 3 ori (poporul). 
Dezlegarea: Cel Ce a Înviat din morţi..., În veci pomenirea lui (Camil). 
În veci pomenirea lui (poporul). 
Tatăl nostru şi Născătoarea (toţi). 
Nădejdea mea este Tatăl..., Dumnezeu să-l ierte şi să-l odihnească (Camil). 

 
 

                                                 
13 Cf. Euhologhion sau Molitvenic, Blaj 1940, pp. 130-132. 





1

2

3

45
6

X

X



X

X

Y

X

Z

Y



X









1 2 3

4

5



1 2

3



1
2















 257

 
 
 
 
 

Abrevieri 
 
 

Arhive 
ACNSAS = Arhiva Consiliului Naţional pentru Studierea Arhivelor 

Securităţii 
 
Publicaţii 

B. V. = „Buna Vestire”, periodic, Roma (1962-1978) 
D. Cr. = „Deşteptarea Credinţei”, periodic, Dej (1990-) 
Stud. teol. t. c. = „Studia theologica – theologia catholica”, Cluj-

Napoca, Universitatea „Babeş-Bolyai”, serie nouă 
V. Cr. = „Viaţa creştină”, periodic, Cluj-Napoca, serie nouă (1990-) 
 

Terminologie 
c., card. = cardinal 
can. = canonic 
DUI = Dosar de Urmărire Informativă 
IPS = Înalt Prea Sfinţitul 
Pr. = Preot 
P. On = Prea Onoratul (termen de adresare sacerdotală) 
Prot. = protopop 
PS = Prea Sfinţitul 
SI = Societas Iesu, siglă indicând apartenenţa la Ordinul Iezuit 
SV = Societas Verbum Domini, siglă indicând apartenenţa la 

Societatea Verbiţilor 
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