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CUVÂNT INTRODUCTIV LA PREZENTA CARTE
Corespondenţa cu Episcopul Ioan Ploscaru (născut în 19.XI.1911, decedat în
31.VII.1998) începută printr-o întâmplare, a durat aproape douăzeci de ani, a decurs în
limba franceză şi a determinat în mod definitor propria-mi viaţă, precum şi cercetările cu
privire la succesiunea apostolică pe care le-am desfăşurat. Mons. Ploscaru a avut maximă
înţelegere pentru vasta şi de-a lungul anilor încropită colecţie de autografe episcopale, şi a
trimis pentru arhiva mea mai multe autografe inestimabile din posesia sa, de pildă
semnăturile Servilor lui Dumnezeu Episcopii Iuliu Hossu, Vasile Aftenie, Ioan Bălan,
Ioan Suciu, Alexandru Rusu, şi alţii, pentru care sunt legat de Episcopul Ploscaru de o
specială gratitudine.
Prietenia epistolară plină de afecţiune s-a terminat din păcate prin contactele mele
cu Episcopul Emil Riti (n. 12.XI.1926-d.21.II.2006), ceea ce Excelenţa Ioan Ploscaru a
subevaluat.
Episcopul Ploscaru din Lugoj, cu virtuţi comportamentale ale unui arhiepiscop, a
avut o soartă martirică prin cei 14 ani de închisoare „in carcere pro fide”.
Am o înaltă devoţiune pentru Ioan Ploscaru, adesea gândindu-mă în rugăciune la
onoratul plecat dintre noi.
Poate arhiepiscopul Ioan Ploscaru va fi ridicat la onoarea altarelor împreună cu
alţi episcopi mărturisitori români.
Legătura epistolară cu Ioan Ploscaru (sfinţit episcop clandestin în România în
30.XI.1948, la Bucureşti, în capela Nunţiaturii Apostolice, prin punerea mâinilor de către
episcopul american de Savannah-Georgia, Gerlad Patrick O’Hara) demonstrează
fidelitatea credinţei sale, iubirea de Biserică, respectul faţă de Sf. Părinte, şi integritate
morală.
Îi mulţumesc Excelenţei Sale Arhiepiscopului Ploscaru pentru profundele
scrisori, cu care am fost prea onorat din partea sa:
„Prea Scumpă Excelenţă Ioan Ploscaru!
Vă mulţumesc din toată inima pentru bunătatea şi marea prietenie ce mi-aţi
oferit-o. Vă asigur de rugăciunile mele pentru sufletul Vostru, fiind, cu toată devoţiunea şi
cu umilinţă servitorul şi prietenul Vostru, Manfred”.
Dr. Manfred Kierein-Kuenring
Consilier Aulic
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NOTĂ INTRODUCTIVĂ
În volumul Fărâme din prescura prigoanei 1948-1989, publicat sub semnăturile
P.dr. Mircea Remus Birtz, a Consilierului Aulic Dr. Manfred Kierein-Kuenring şi a P.dr.
Sebastian Sabin Făgăraş, OSVM, apărut în 2008, se menţiona existenţa unei bogate
corespondenţe provenite de la Episcopul Ioan Ploscaru (p. 76), ea urmând a fi publicată la
un moment ulterior. Acest moment a sosit acum, Dl. Consilier Aulic Dr. Manfred
Kierein-Kuenring binevoind să-şi redeschidă arhivele în acest scop şi să revină în peisajul
publicistic legat de Biserica Greco-Catolică din România.
Volumul se doreşte o modestă completare documentară legată de unul din
episcopii mărturisitori ai României, P.S. Ioan Ploscaru.
Acest volum oferit cititorilor nu este o biografie a episcopului Ioan Ploscaru. Nu
este un volum dedicat istoriei diecezei greco-catolice a Lugojului între anii 1948-1989 de
sinistră amintire.
Epistolarul publicat împreună cu alte documente anexe constituie pretextul pentru o
meditaţie asupra unor momente din viaţa ierarhului lugojean, care, de altfel, prin hărnicia sa
rămâne cel mai bun biograf al său, precum şi un cronicar de excepţie al diecezei lugojene
între 1940-1980. Această meditaţie poate şi trebuie să fie redimensionată pe măsura
publicării de noi documente şi de noi manuscrise redactate de episcopul Ioan Ploscaru, de
existenţa cărora suntem cerţi.
Demersul nostru îl continuă pe cel al P. dr. Cătălin Linu Popian (Civitavecchia,
Italia) şi al P. dr. Ioan Mitrofan, care au publicat deja parte din corespondenţa episcopului
lugojean.
Ioan Ploscaru a fost întâi de toate un preot model. O viaţă personală ireproşabilă,
dublată de un zel pastoral autentic, de dorinţa de a-şi înmulţi talanţii de scriitor eclesiastic,
învrednicit cu coroana de spini a arhieriei clandestine, şi cu şansa de a-şi rectitori propria
dieceză după ce persecuţia comunistă a încetat.
Sub o atitudine uneori distantă, alteori ironică sau autoironică s-a ascuns un om
extrem de sensibil, extrem de atent la detaliile din jurul său, cu o profundă demnitate a stării
sale sacerdotale şi cu un bun simţ asupra rosturilor româneşti care l-au definit ca un patriot
autentic. Extrema sensibilitate cu care a fost înzestrat şi loviturile primite nu doar de la
agenţii represiunii, ci şi din partea unor colegi eclesiastici, care nu îl informau suficient,
alteori îl informau tendenţios, sau mai rău, îl supuneau unor diversiuni l-a determinat la o
atitudine uneori rigidă, care nu era altceva decât manifestarea unor normale dezamăgiri
asupra unor persoane în care, în prealabil, investise încredere, şi de ce nu, şi afecţiune.
Aşa se explică unele decizii discutabile pe care le-a luat, sau la care s-a raliat.
A refuzat de două ori şansa de a fi proiedru (întâi-stătător) al episcopilor
greco-catolici din România, în 1970 şi în 1985. A adus şi a ţinut seama de argumente
psihologice şi raţionale (un complex de inferioritate de care se autoacuza, lipsa titlului de
doctor în teologie, nu din vina lui însă, faptul că era izolat şi supravegheat la Lugoj, fiind
ţinut departe de centrele evenimentelor bisericeşti, un autentic sentiment de modestie,
propensiunea spre contemplaţie şi nu spre acţiune).
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Totuşi, dacă ar fi acceptat funcţia proiedrică, suntem convinşi că ar fi condus bine
Biserica Greco-Catolică din catacombe, ba mai mult, soarta acesteia şi înainte de 1989 şi
după 1989 ar fi evoluat pe o traiectorie diferită. Poate şi aşa a făcut o greşeală.
Cu un spirit didactic înnăscut, suntem convinşi că „din excelsis” de unde se află
acum, el însuşi doreşte să ne ajute ca cei ce-i studiază activitatea pastorală şi cea ierarhică,
sacerdotală să înveţe din acestea. Una din lecţiile pe care ni le oferă constă în a nu refuza
niciodată o chemare venită din partea lui Dumnezeu, chiar când nu ai vocaţie pentru ea, căci
odată cu chemarea îţi vor fi date şi harurile aferente.
O altă lecţie, ce se desprinde din polemica sa legată de Înalt Prea Sfinţitul dr. Ioan
Dragomir, episcop titular de Paleopolis, administrator apostolic al diecezei de Maramureş,
al Vicariatului de Bucureşti, şi proiedru al Bisericii Greco-Catolice, este similară lecţiei
deduse din conflictele sfinţilor.
Sf. Apostol Pavel a avut neînţelegeri cu Sf. Apostol Barnaba şi cu Sf. Evanghelist
Marcu (F. Ap. 15: 37-39); Sf. Epifaniu din Salamina, arhiepiscopul Ciprului (310-403) se
detesta cu Sf. Ioan Gură de Aur (344-407); între fericiţii urmaşi ai Sf. Francisc de Assisi şi
ai Sf. Dominic de Guzman, fericiţi ridicaţi la onoarea altarelor, a existat o permanentă
antipatie şi concurenţă etc. Dar toţi aceştia au avut roade inestimabile în Biserică.
Conflictele între doi episcopi eroi, mărturisitori ai credinţei, nu exclud sfinţenia lor
reciprocă. Acest principiu ar trebui ţinut în minte de toţi cei care studiază Istoria Bisericii.
Pe planul manifestării istoriei eclesiastice logica lui „et – cum” (şi – şi) trebuie să
fie grila descifrărilor comportamentale.
Ioan Dragomir şi Ioan Ploscaru sunt daruri ale Bisericii, şi trebuie consideraţi ca
atare.
Materialul prezentat este structurat în 3 părţi.
Studiul Episcopul Ioan Ploscaru într-o prietenie epistolară de douăzeci de ani
este o meditaţie cu accente istorice redactată de P. Mircea Birtz. Comentariile documentelor,
în care sunt precizate datările şi identificarea persoanelor, în măsura în care acest lucru a fost
posibil, au fost realizate de aceeaşi persoană. Comentariile sunt complementare textului
introductiv, chiar dacă există repetiţii informaţionale inerente.
Grupajul documentelor este structurat în 3 părţi: partea I (I 1 – I 175) cuprinde
documente provenite sau legate nemijlocit de persoana episcopului Ioan Ploscaru. Partea II
(II 1 – II 13) cuprinde documente legate de corespondenţa celor doi protagonişti: fie
autografe trimise de Ioan Ploscaru lui Manfred Kierein, fie texte ale unor preoţi recomandaţi
chiar de Ioan Ploscaru pentru a da referinţe despre situaţia din România, fie documente
legate de cauza de beatificare a episcopului mucenic al Iaşilor, Dr. Anton Durcovici.
Documentele provenite de la Mons. Johannes Baltheiser sunt o altă mărturie preţioasă
pentru istoria Bisericii, constituind şi un alt tip de grilă, de evaluare, a situaţiei din România.
Partea a III (III 1 – III 10) reflectă debutul publicistic al preotului Ioan Ploscaru,
debut ce indică „in nuce” caracterul viitorului său apostolat.
Documentele, fie în original, fie în fotocopii se află în posesia autorilor prezentului
volum. Ele sunt prezentate facsimilat. Întrucât prin bunăvoinţa guvernanţilor noştri
România a fost declarată stat francofon, documentele redactate în limba franceză nu au fost
traduse, orice persoană de instrucţie medie putându-le înţelege (ele au oricum un scurt
rezumat în comentariile aferente).
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Documentele redactate în limba germană au fost traduse de P. Mircea Birtz,
traducerile fiind inserate la comentariile respective. Traducătorul îşi cere scuze pentru
eventualele imperfecţiuni, neavând pregătire filologică, dar pentru acribie documentele au
fost oricum reproduse facsimilat.
Din considerente materiale (extinderea volumului şi resursele pecuniare)
documentele au fost prezentate în caligrafia lor originală, Ioan Ploscaru având o caligrafie
extrem de lizibilă, nemaifiind transcrise.
Autorii îşi exprimă gratitudinea celor ce i-au ajutat să intre în posesia documentelor
reproduse, fie ei printre noi, sau trecută în eternitate: Î.P.S. Ioan Ploscaru, can. Dr. Karl
Hugel, P. dr. Silvestru Augustin Prunduş, OSBM, P. dr. Jozsef Denderle, OSP, Dl. Martin
Wolters (autor al unui important site cibernetic http://www. apostolische-nachfolge.de şi
posesor al unei importante arhive legată de Biserica Prigonită din Europa Orientală). Dl.
Andreas Brender, MA (autor al unui alt spaţiu cibernetic important, dedicat succesiunii
apostolice din China: http://www.brender.eu), Dl. Holger Röhren din Paderborn,
colecţionar de autografe eclesiastice, Dl. Michael Kurt. Cei menţionaţi fac parte dintr-un
cerc extrem de select de colecţionari de autografe pontificale şi episcopale.
O menţiune deosebită se cuvine Dlui Mihai Domşa din Cluj, nepot al prof. Valeriu
Bologa şi al ieromonahului Elie Domşa, ultimul călugăr din ramura autohtonă, creatoare a
Şcolii Ardelene, a Ordinului Sf. Vasile cel Mare din Blaj, care ne-a permis consultarea
colecţiilor aproape complete ale periodicelor „Unirea” (1928-1938) din Blaj şi Foaia
Diecezană/Sionul Românesc din Lugoj, colecţii care, cu mari lipsuri, abia dacă pot fi
depistate la bibliotecile prestigioase din Cluj.
Subsemnaţii autori mulţumim din inimă Graţiozităţii Sale, Prelatului Bernhardt
Hermann Backovsky, CRSA, prepozit al celebrei mănăstiri augustiniene Klosterneuburg
(Austria), unde se odihnesc relicvele Sf. Leopold III Markgraful, patron al Vienei şi al
Austriei Inferioare († 1136). Prelatul Prepozit a fost hirotonit preot în 1967, fiind un
binefăcător deosebit al copiilor orfani din România.
Cuvenite omagii se aduc Asociaţiei „Aide de l’Eglise en Detresse”, filiala
Königstein (Germania), în special Preşedintei Dna. Antonia Willemsen, Secretarului
General Dl Pierre-Marie Morel şi Dlui Peter Rettig, pentru contribuţia lor la finanţarea
volumului. Nu poate fi uitată filiala vieneză a Băncii Schelhammer & Schattera care a
contribuit şi ea cu un important ajutor pecuniar.
Aceeaşi solicitudine a arătat-o Excelenţa Sa IPS Mons. Wolfgang Haas, Arhiepiscop de Vaduz şi al Principatului Liechtentein, căruia îi suntem datori cu adâncă recunoştinţă.
Mulţumirile noastre se îndreaptă şi spre alţi susţinători ai acestui volum: Dl.
Manfred Kierein, Dna. Lucia-Maria Lazăr-Haţegan şi Dna. Dr. Maria-Luiza Stăneci-Marcin
(Franţa).
Se aduc mulţumiri pentru sprijinul documentar legat de persoana Mons. Johannes
Baltheiser: Pr. Bernhardt Schweiger din Ruhpolding (Germania) şi Dlui Roland Fölz,
arhivist la Curia Arhiepiscopală din München.
Tuturor gratitudinea noastră.
Autorii volumului
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EPISCOPUL IOAN PLOSCARU
ÎNTR-O PRIETENIE EPISTOLARĂ DE DOUĂZECI DE ANI
Figura episcopului greco-catolic Ioan Ploscaru este una din cele mai bine
cunoscute din episcopatul român unit din secolul XX. Cu toate acestea, noi documente
pot aduce completări imaginii sale, clarificând traiectoria spirituală a unui slujitor demn al
altarului.
În lucrarea anterioară, Fărâme din prescura prigoanei, autorii precizau existenţa
unui fond semnificativ de corespondenţă provenit de la episcopul Ioan Ploscaru, fond care
urma să fie publicat la un moment ulterior. Autorii consideră că acest moment a sosit
acum.
Biografia anagrafică a ierarhului Ioan Ploscaru este cunoscută: născut în comuna
Frata, jud. Cluj, în 19.XI.1911, ca fiu al lui Vasile Ploscaru şi al Anicăi Crişan (originară
din satul vecin, Vişinel), de profesie agricultori bogaţi. A avut şi o soră, Maria (n. 1914),
ulterior căsătorită Orosfăian. Şcoala primară a absolvit-o în comună, liceul l-a frecventat
la Sărmaş (liceul „Samuil Micu” între 1921-1925) şi Blaj (Liceul „Sf. Vasile cel Mare”)
unde îşi ia bacalaureatul în vara lui 1929. Doreşte să fie primit în cler, urmând, la Blaj
cursurile Academici Teologice, pe care o va absolvi în 1933. Va fi hirotonit preot
celibatar în 17.IX.1933 de către P.S. Valeriu Traian Frenţiu, episcop al Orăzii-Mari. Va
funcţiona ca preot la Braşov (profesor de religie), la Crăciunel, Ocland şi Bodogaia (în
Secuime). În paralel absolvă şi Seminarul Pedagogic, fiind abilitat ca profesor, şi îşi va da
examenul de licenţă în teologie la Blaj în 1936. Din 1938 va fi încardinat în dieceza
Lugojului, prin schimb cu Dumitru Neda (care va fi încardinat în arhidieceză). Din 1936
va frecventa cursuri de teologie la Universitatea din Strassbourg, unde va pregăti o nouă
licenţă şi va prepara o teză de doctorat cu subiectul „Pedagogia divină în educarea
neamului omenesc”, teza ce nu va mai putea fi susţinută datorită ocupării Franţei (vara lui
1940), preotul Ploscaru fiind silit să se refugieze în Ţară. La Lugoj episcopul eparhial dr.
Ioan Bălan îl va numi secretar episcopal în 1940, canonic diecezan în 1942, iar din 1944
vicar general diecezan.
Atitudinea sa sacerdotală, exemplară, dar şi aparenta sa ignorare din partea
publicului îl vor face un cleric valoros la începutul persecuţiei religioase (Ioan Ploscaru
având şi totodată o repulsie faţă de orice partid sau manifestare politică, încă din timpul
şcolii) demn de a fi propus şi consacrat episcop clandestin. Sprijinul moral al episcopului
mărturisitor dr. Ioan Bălan va converge cu criteriile Nunţiaturii, precum şi cu dorinţa
exponenţilor Sf. Scaun pentru perfectarea cât mai rapidă a hirotonirii. Astfel în
30.XI.1948, la Nunţiatura Apostolică din Bucureşti, Ioan Ploscaru va fi consacrat episcop
titular de Trapezopolis, de către regentul apostolic Gerald Patrick O’Hara, conform
dispoziţiilor Decretului „De nominatione substitutorum” (29.VI.1948), în calitate de
episcop coadjutor (cu drept de succesiune) al diecezei Lugojului. Până când în 6.III.1949
va fi consacrat dr. Ioan Dragomir ca episcop titular al Paleopolisului, coadjutor al diecezei
de Maramureş, episcopul Ioan Ploscaru va fi singurul episcop greco-catolic aflat în
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libertate, din momentul interzicerii Bisericii Române Unite (1.XII.1948), fiind de fapt
şeful rămăşiţelor ei clandestine.
Arestarea sa din 25.VIII.1949, deţinerea la sediul Securităţii din Lugoj
(25.VIII-8.XII.1949), apoi la sediul Securităţii din Timişoara (până în 6.V.1950), ancheta
de la sediul Ministerului de Interne din Bucureşti şi un scurt „sejour” la Jilava
(6.V.1950-23.V.1950) se vor absorbi în detenţia fără vreo sentinţă judecătorească la
închisoarea de exterminare de la Sighet (27.X.1950-15.IV.1955) împreună cu fruntaşii
religioşi catolici rezistenţi (romano- şi greco-catolici), precum şi cu foştii demnitari ai
Regatului Român. Din detenţia sigheteană va mai urma un periplu la sediul securităţii
timişorene, episcopul Ioan Ploscaru fiind eliberat la Timişoara în 27.IX.1955.
Eliberat fiind, se implica activ în rezistenţa greco-catolică, prin vizite la
Mănăstirea Curtea de Argeş, unde sunt deţinuţi în acel timp arhiereii rezidenţiali
(diecezani) supravieţuitori Dr. Alexandru Rusu al Maramureşului, mitropolit ales şi
confirmat de Sf. Scaun al B.R.U., Dr. Iuliu Hossu al Clujului şi Gherlei şi Dr. Ioan Bălan
al Lugojului, prin participarea activă la mişcarea petiţionară greco-catolică din 1956, prin
întâlnirile cu nucleul greco-catolic de rezistenţă din Bucureşti.
Va fi arestat din nou în 15.VIII.1956, fiind deţinut la sediul Securităţii din
Timişoara, transferat la sediul Securităţii din Cluj (deţinut aici între 14.II.1957-6.III.1957),
adus din nou la Ministerul de Interne la Bucureşti, (fiind judecat de Tribunalul Militar şi
condamnat în 21.X.1957 la o detenţie cumulată de 45 de ani de închisoare. Va urma
periplul puşcăriilor comuniste din Uranus, Piteşti, Gherla, Timişoara, Dej, Gherla, fiind
eliberat în 4.VIII.1964, în urma decretului de graţiere al deţinuţilor politici.
Stabilit din nou la Lugoj va urma o intensă luptă pentru supravieţuire,
nebeneficiind de vreun loc „în câmpul muncii socialiste”, primind un anemic drept de
pensie în 1973-1974 şi implicându-se în apostolatul clandestin, fiind un prolific autor al
„literaturii de sertar” şi confecţionând rozare (mătănii) pentru a fi distribuite credincioşilor
catolici. Din 1970, după moartea cardinalului Iuliu Hossu (28.V.1970) Ioan Ploscaru va
renunţa la poziţia de proiedru (întâi-stătător) al episcopilor greco-catolici români în
favoarea P.S. Dr. Ioan Dragomir (următorul consacrat ca episcop), acesta din urmă
devenind proiedru al Bisericii Române Unite. Ioan Ploscaru se va implica discret dar
tenace în problemele Bisericii Greco-Catolice, fiind solidar cu ceilalţi episcopi în
demersurile lor petiţionare, iar după 1986 îi va da girul nemijlocit Î.P.S.Dr. Alexandru
Todea pentru a conduce Biserica Unită (după decesul P.S. Ioan Dragomir, cu ocazia
înhumării fostului proiedru, la Ariniş, în 30.IV.1985, Ioan Ploscaru a renunţat din nou la
funcţia proiedrică, care îi revenea de drept, în favoarea lui Alexandru Todea).
Prăbuşirea regimului comunist din Decembrie 1989 îl va găsi pe episcopul Ioan
Ploscaru la Lugoj, acesta primind restituirea fostei catedrale greco-catolice (confiscate de
Biserica Ortodoxă în 1948) în 29.I.1990, prin dispoziţia expresă a mitropolitului ortodox
al Banatului, Dr. Nicolae Corneanu, care ulterior, prin înţelegeri reciproce, i-a mai restituit
câteva din bisericile ce aparţinuseră diecezei greco-catolice de Lugoj. În 12.III.1990 Papa
Ioan Paul al II-lea l-a numit pe Ioan Ploscaru episcop diecezan de Lugoj, fiind dezlegat de
titlul de Trapezopolis; din 4.VII.1994 a primit un episcop coadjutor, pe P.S. Alexandru
Mesian, cu drept de succesiune, cu care a cooperat fructuos la conducerea diecezei. În
11.XI.1995 episcopul Ioan Ploscaru a depus o cerere de retragere din activitatea
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administrativă, datorită vârstei înaintate, cerere aprobată de Sf. Scaun la 10.I.1996. În
2.XII.1996 a fost numit arhiepiscop „ad personam”, fiind activ pe plan pastoral şi
duhovnicesc în dieceză. Arhiepiscopul Ioan Ploscaru a trecut în eternitate la 31.VII.1998,
la Lugoj, fiind înhumat în acelaşi oraş.
Acestea sunt datele seci, anagrafice, care ascund o biografie a unei jertfe pe
altarul Bisericii Unite, care în detenţie, în boală, uneori refuzând chemarea Providenţei,
alteori apreciind eronat anumite situaţii, dar întotdeauna sincer cu sine şi cu ceilalţi,
înmulţindu-şi fără preget darurile spirituale şi intelectuale, a rămas fidel chemării sale
sacerdotale, dorind ca pe aceasta s-o slujească cu sfinţenie. Episcopului Ioan Ploscaru i
s-au dedicat nai multe pagini, în diferite lucrări care au tratat istoria recentă a Bisericii
Româneşti.
Gherman, Pierre – L’Église Roumaine Unie. 30 ans de persécutions (19451975), Chrétiens de l’Est, p. 36-37 s.l., (Franţa), îi menţionează un scurt profil biografic.
Raţiu, Alexandru – Persecuţia Bisericii Române Unite, în revista „Buna
Vestire” (Roma), 1974, 13, nr. 3-4, p. 79, 80, 104, 114, îl aminteşte ca având un
comportament rezistent, eroic în detenţie.
Ioniţoiu, Cicerone – Le Martire de l’Église en Roumanie, Montsurs, Ed. Résiac,
1986, p. 117-118, 133, îl pomeneşte ca episcop catolic rezistent, fost în detenţie pentru
credinţă, dar îl consideră de rit latin, nu bizantin.
Popan, Flavio – Il martirio della Chiesa di Romania, Urbania (Italia), 1976, p.
140-143, îi publică o scurtă biografie şi o fotografie.
Raţiu Alexandru şi Virtue, William – The Stolen Church. Martyrdom in
Communist Romania, Huntington (Indiana, SUA), Our Sunday Visitor, 1979, repetă
afirmaţii publicate la Roma, în 1974. (Lucrarea a fost publicată şi în România: Raţiu,
Alexandru – Biserica furată, Cluj-Napoca, Ed. Argus, 1990.)
Grossu, Sergiu – Le Calvaire de la Roumanie Chrétienne, Paris, France-Empire,
1987, p. 31-32, îi menţionează pe scurt biografia, activitatea din 1956 alături de Mons.
Zenovie Pâclişanu (membru corespondent al Academiei Regale Române, ordinariu
substitut clandestin pentru Vicariatul Bucureştilor) şi Pr. Gheorghe Surdu, precum şi
semnarea Apelului către Conferinţa de la Belgrad, în 1980 alături de Î.P.S. Ioan Dragomir
şi P.S. Alexandru Todea. Lucrarea a fost tradusă şi în limba română: Grossu, Sergiu –
Calvarul României Creştine, Deva, Ed. Convorbiri Literare-ABC, 1992, p. 35-36, 51)
În România, cu excepţia articolelor din perioada interbelică (vezi Anexa III) sau a
comunicatelor din oficiosul diecezan lugojean „Sionul Românesc”, numele lui Ioan
Ploscaru a fost tabu pentru tipar, până în 1989. O singura excepţie: Breban, Nicolae –
Bunavestire, Iaşi, Ed. Junimea, 1977, care îi pomeneşte pe preoţii lugojeni Laschober (p.
65), canonicul dr. Ioan Ploscaru (p. 241) şi pr. dr. Ioan Deliman (p. 484, 489, 511-518
etc.), aceşti preoţi constituind un grup de emulaţie intelectuală alternativ culturii oficiale,
grup la care scriitorul se raportează admirativ! Nu excludem şi nostalgia pentru lumea
copilăriei, a amintirilor bunicului scriitorului, canonicul Alexandru Breban din
Maramureş (1876-1944) şi a tatălui omului de litere, preot greco-catolic la Lugoj.
După 1990 lucrările dedicate istoriei Bisericii Române Unite, mai ales cele care
tratează perioada 1948-1989, vor acorda spaţii semnificative biografiei episcopului Ioan
Ploscaru.
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Prunduş, Silvestru Augustin; Plăianu, Clemente – Catolicism şi Ortodoxie
românească. Scurt istoric al Bisericii Române Unite, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creştină,
1994 (sigla Prunduş, Plăianu, 1994) p. 177-179, prezintă biografia ierarhului lugojan.
Datele anagrafice sunt cele cunoscute, dar data naşterii este greşit indicată: 11.XI. Or data
corectă este 19.XI! Aceiaşi doi autori în lucrarea Cei 12 Episcopi mărturisitori ai Bisericii
Române Unite cu Roma, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creştină, 1998, p. 183-207 (sigla
Prunduş, Plăianu, 1998) detaliază biografia precedentă. Data naşterii episcopului este
precizată ca fiind 11.XI.. Deci toţi autorii tributari celor doi istorici ai Bisericii Unite vor
indica aceeaşi dată de naştere a episcopului Ploscaru, 11.XI., când în realitate ea este
19.XI.
Bota, Ioan; Ioniţoiu, Cicerone – Martiri şi Mărturisitori ai Bisericii din România. Biserica Greco-Catolică, Biserica Romano-Catolică (1945-1989, ed. III, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creştină, 2001, p. 32-33 (sigla Bota, Ioniţoiu, 2001) oferă o biografie utilă
a P.S. Ioan Ploscaru, reproducându-i şi sentinţa prin care acesta a fost condamnat în 1957.
Arhiepiscopul romano-catolic de Alba-Iulia dr. Jakubinyi György în lucrarea sa
Romániai katolikus Erdély Protstáns és Izraelita Vállasi Archontologia, Gyulafehérvár,
2004, Ed. Arhiepiscopiei Romano-Catolice, ed. II, p. 72 oferă o biografie anagrafică a
episcopului lugojean pentru cititorii de limbă maghiară. De menţionat că atât Bota,
Ioniţoiu, cât şi Jakubinyi precizează corect data naşterii episcopului, cea de 19.XI.
Episcopul Ioan Ploscaru a fost şi un prolific scriitor, având pregătite încă înainte
de 1990 o bogată „literatură de sertar”, pe care a început să o editeze după 1990.
Sub pseudonimul literar Ioan Andrei, a publicat volumul Cruci de gratii.
Versuri din închisoare, Timişoara, 1992, ed. Helicon, cuprinzând 95 de poezii compuse în
detenţie. Volumul a cunoscut câteva reeditări succesive. Este meritul M. Veridiana Bolfă
Otic, OSBM, care a editat două CD-uri reproducând poezii compuse de episcop, în
lectura autorului, salvându-i astfel vocea pentru posteritate.
Sub nume propriu P.S. Ioan Ploscaru a publicat o varietate de lucrări:
Ploscaru, Ioan – Lanţuri şi teroare, ed. I, Timişoara, Ed. Signata, 1993; ed. II,
Timişoara, Ed. Signata, 1994, revăzută şi adăugită.
Lucrarea cuprinde amintirile episcopului din perioada 1942-1985, fiind finalizată
în 1985-1986; ediţia a II-a este chiar adăugită. Opera este o sursă de referinţă pentru
perioada persecuţiei Bisericii Române Unite, pentru evocarea detenţiei, a episcopilor
martiri şi mărturisitori, dar şi pentru informaţiile legate de structurile de conducere
eclesiastice din timpul prigoanei.
Ploscaru, Ioan – Biblia răspunde, Cluj-Napoca,1993, Ed. Viaţa Creştină, ed. II.
Ediţia I apăruse anonim în 1947, fără numele autorului, ceea ce a permis plagierea ei de
către diaconul Gheorghe Băbuţ („Să ne cunoaştem credinţa”) (Prunduş, Plăianu, 1998, p.
198).
Este un extrem de util catehism biblic, exemplificat cu date din istoria Bisericii
Catolice.
Ploscaru, Ioan – Icoana Maicii Sfinte de la Scăiuş, Timişoara, 1995, Ed.
Helicon; ed. II, Helicon, 1998
Reproduce ancheta canonică efectuată asupra icoanei lacrimante (30.IX.1934 şi
15.X.1934) de la Scăiuş, jud. Arad, cu un pertinent comentariu al episcopului. Acesta era
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un devot al acestei icoane miraculoase, în clandestinitate distribuind fotografii realizate de
el acestei icoane.
Ploscaru, Ioan – Răstigniţi cu Cristos. Stigmatizaţii Padre Pio, Tereza
Neumann, Marta Robin, Timişoara, Ed. Helicon, 1996, ed. I (ed. III, Helicon, 1999)
Lucrarea oferă o sinteză a celor mai renumiţi stigmatizaţi din sec. XX: Sf. Pius
Francesco Forgione di Pietrelcina, OFM Cap. (1887-1968), Therese Neumann
(1898-1962, Konnersreuth) şi Marthe Robin (1902-1981, Chateauneuf de Galaure),
sintetizând informaţiile oferite de biografii Maria Winowska (P. Pio), Ennemond
Boniface (T. Neumann) şi Jean Guitton (M. Robin).
Ploscaru, Ioan – Iertare şi iubire, Timişoara, Ed. Helicon, 1995, ed. I; se cunosc
mai multe ediţii. ed. IV, Cluj-Napoca, Ed. Gedo, 2004.
Sunt oferite cititorului meditaţii şi catehizări despre Tainele Spovedaniei, a Sf.
Liturghii, a Cuminecării.
Ploscaru, Ioan – Urmele lui Dumnezeu. Culegere de pilde, cugetări, exemple,
experimentări, întâmplări, meditaţii şi realităţi existente în Univers, Timişoara, 1998, Ed.
Helicon, ed. II (ed. I, Helicon, 1994).
Lucrarea a fost finalizată în 1989, fiind un abecedar al apologeticii, cu exemple
din istorie, ştiinţele naturii, filosofie, astronomie. Este de o reală utilitate apologetică şi
pentru zilele noastre.
Ploscaru, Ioan – Scurtă istorie a Bisericii Române Unite, Timişoara,1993, Ed.
Helicon, ed. I. Se cunosc mai multe ediţii, ultima din Cluj-Napoca, 2008, Ed. Galaxia
Gutenberg.
Este un scurt tratat despre istoria B.R.U. insistându-se asupra perioadei
1947-1986 (anul finalizării ei). Sunt oferite date importante asupra detenţiei episcopilor
martiri şi mărturisitori, precum şi date legate de consacrarea unor episcopi clandestini
(Ploscaru, Dragomir, Hirţea, Chinezu, Chertes şi Todea). Data consacrării P.S. Alexandru
Todea este indicată 19.XI.1949, hirotonirea fiind perfectată de P.S. Iosif Schubert; anul
este indicat eronat P.S. Alexandru fiind hirotonit în 19.XI.1950.
Ploscaru, Ioan – Apariţiile Fecioarei Maria la Lourdes, Timişoara, Ed. Signata,
1992, ed. I. (se cunosc ediţii din 1998)
Este o prelucrare a studiilor abatelui René Laurentin despre faimoasele
mariofanii apărute la Lourdes Sf. Bernadette Soubirous, începând cu 11.II.1858.
Ploscaru, Ioan – Viaţa Sf. Anton de Padua, Timişoara, Ed. Signata, 1992 (se
cunosc ediţii din 1998, 1999, 2005)
Este prezentată viaţa Sf. Antonio Fernando Martins (1195-1231), o glorie a
Ordinului Franciscan, activ în Portugalia şi Italia.
Ploscaru, Ioan – Sfânta Theresa de Lisieux, Timişoara, Ed. Helicon, 1995, ed. I.
Se cunosc ediţii din 1996 şi 1997.
Este evocată sfânta carmelitană Sf. Therèse Martin (1873-1897), proclamată
ulterior Doctor al Bisericii, un model pentru orice adept al vieţii contemplative.
Ploscaru, Ioan – Medalia miraculoasă, Timişoara, Ed. Helicon, 1997.
Este un opuscul dedicat medaliei proiectate de Sf. Ecaterina Labouré
(1806-1876) în urma mariofaniilor din 18 şi 19.VII. şi 27.XI.1830. Medalia este extrem
de comună printre credincioşii catolici, puţini ştiind de fapt istoria ei.
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Ploscaru, Ioan – Rugăciunea Sf. Rozar, Timişoara, Ed. Helicon, 1997, ed. I, ed.
II, in eadem, 1998
Cuprinde un istoric, o descriere şi meditaţii la una din cele mai frecvente practici
de pietate catolice (şi nu numai), broşura înscriindu-se în apostolatul acestei devoţiuni. De
altfel, episcopul Ploscaru a confecţionat el însuşi rozare pe care le distribuia credincioşilor
sau parohiilor romano-catolice, de cele mai multe ori benevol.
Ploscaru, Ioan – Benedetta, Timişoara, Ed. Helicon, 1999
Opusculul prezintă biografia Benedettei Maria Bianchi Porro (1936, Dovadola,
Italia – 1964, Sirmione) prelucrată după o biografie alcătuită de Loreazo Da Fora.
Benedetta Bianchi Porro a suferit în copilărie de poliomielită, iar de la 17 ani un
proces de surzenie progresivă, asociată bolii Recklinghausen şi a unei cecităţi i-a agravat
situaţia, Benedetta trecând în eternitate la 28 de ani. Având o voinţă de fier a absolvit la
Milano cinci ani ai Facultăţii de Medicină, având şi o intensă viaţă spirituală. Deşi grav
bolnavă, şi-a acceptat starea, devenind ea însăşi un izvor de încurajare şi de binecuvântare
pentru cei din jur. Episcopul Ioan Ploscaru a propus-o ca model pentru credincioşii aflaţi
în grave necazuri sau maladii irecuperabile.
Episcopul Ioan Ploscaru a mai publicat:
Flori de in (Timişoara, Ed. Helicon, 1999),
Iisus Cristos, Mântuitorul Lumii (Timişoara, Ed. Signata, 2000),
Perfecţiunea creştină (Timişoara, Ed. Signata, 2000),
Apostoli şi misionari (Timişoara, Ed. Signata, 2000),
Făgăduinţa cea mare a Prea Sfintei Inimi a lui Iisus (Timişoara, Ed. Helicon,
1999) – toate lucrările având ca scop cultivarea unor devoţiuni, sporirea vieţii
duhovniceşti şi a pietăţii credincioşilor.
A mai prelucrat Şcoala Iubirii lui Hristos a Sf. Alfons Maria de Liguori
(Timişoara, Ed. Helicon,1996) şi Viaţa Preacuratei Fecioare Maria a dr. George Fireza
SI (Timişoara, Ed. Helicon, 1997) cu acelaşi scop ca precedentele.
Episcopul Ioan Ploscaru a fost un apologet al devoţiunilor spirituale importate
din ritul latin considerând că acestea, prin accentuarea pietăţii individuale, sunt mai
adaptate pentru creştinul contemporan, slab catehizat, de cele mai multe ori ignorant al
unor principii teologice fundamentale care i-ar permite să înţeleagă bogăţia cultică a
ritului bizantin. Nu în ultimul rând demersul său a fost unul apologetic şi de prezervare a
credincioşilor împotriva trecerilor la cultele neoprotestante. Ierarhul lugojean a mai
publicat câteva texte importante:
Ploscaru, Ioan – Bucurii şi speranţe, Timişoara, Ed. Helicon, 1998.
Este un volum de amintiri, cuprinzând perioada copilăriei, a studiilor, a activităţii
sale ca preot, canonic sau vicar general al diecezei de Lugoj, precum şi perioada de după
1990. Este o completare esenţiala a volumului Lanţuri şi teroare.
Ploscaru, Ioan – Meditaţii, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creştină, 2003.
Volumul conţine predici, meditaţii, fărâme apologetice redactate în perioada
1975-1998. Unele meditaţii au fost transcrise de pe casetele audio realizate de episcop,
înainte de 1989, pe care acesta le colporta apropiaţilor săi.
Ploscaru, Ioan – Predici, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creştină, 2003, ed. I (ed. II, in
eadem, 2005)

14

Volumul reia predicile sau pastoralele redactate de ierarhul lugojean în perioada
1990-1996.
Ploscaru, Ioan – Desfiinţarea Bisericii Române Unite, în „Analele Sighet”, 6,
„Instituţionalizarea comunismului”, Fundaţia Academia Civică, 1998, p. 679-684.
Este textul unui articol prin care episcopul reia descrierea şi analiza tristelor
evenimente din 1948.
Episcopul Ioan Ploscaru a lăsat în urma sa şi o bogată şi extrem de valoroasă
corespondenţă. Din aceasta au fost publicate:
Mitrofan, Ioan – Gânduri împărtăşite. Episcopul Ioan Ploscaru către Prof. dr.
Ştefan Manciulea, Corespondenţă inedită, 1966-1984, Blaj, Ed. Bunavestire, 2002
Popian, Linu Dragu – Corespondenţă P.S. Ioan Ploscaru/Iuliu Hossu, editată în
spaţiul cibernetic http://www.popian.it
Sunt reproduse scrisori dintre cei doi ierarhi (11 scrisori) între 1968-1973.
Un fragment din corespondenţa dintre P.S. Ioan Ploscaru şi Pr. Dr, Silvestru
Augustin Prunduş a fost publicat în Birtz, Mircea Remus – Caietele OBSS II,
Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2001 (sigla Birtz – Caiete... II), p. 213-243 (având anexat
şi un medalion biografic al ierarhului). Datorită tirajului redus scrisorile vor fi republicate
în acest volum. (a se vedea siglele indicate)
1. Ploscaru – Prunduş, 13.VII.1975 (Birtz – Caiete... II, p,234-236) (I .59):
Ierarhul scrie despre vizitele făcute de către col. Vasilescu, din partea Securităţii, care şi-a
exprimat regretul faţă de excesele şi măsurile abuzive împotriva Bisericii Greco-Catolice, Ideea
vehiculată de către ofiţeri ai DSS pentru consolidarea unei Biserici Româneşti, ideea latinizantă,
sprijinită de către Departamentul Cultelor, încurajată de P.S. Ioan Ploscaru şi Pr, Nicolae Pura.
Dorinţa episcopului de a aborda petiţionar Departamentul Cultelor.
2. Prunduş – Ploscaru, 23.VII.1975 (Birtz – Caiete... II, p. 213-222):
Preotul pledează pentru unirea Bisericilor (ca anexă îi trimite lui Ploscaru copia unei scrisori
trimise Patriarhului Justinian Marina în 1971). Salută faza dialogului, începută de autorităţi. Se
plânge de şicanele făcute de Securitate împotriva Ordinului Bazilitan. Ploscaru poate fi cel mai
indicat în a expune care sunt condiţiile negociabile şi care sunt cele nenegociabile din dialog.
Folosirea titlului de „Înalt Prea Sfinţite” (rezervat mitropoliţilor, arhiepiscopilor şi proiedrilor) este
o măsură de stimulare a ierarhului lugojean, ca acesta să-şi recapete primatul (proiedria).
3. Ploscaru – Prunduş, 3.VIII.1975 (Birtz – Caiete... II, p. 227-229) (I 61): ierarhul refuză
titulatura de „Înalt Prea Sfinţit”. Nu are încredere în ierarhia ortodoxă din acea vreme. Este curios,
deşi rezervat, la ideile ecumenice ale Pr. Prunduş.
4. Prunduş – Ploscaru, 12.VIII.1975 (Birtz – Caiete... II, p. 229-23l) (I 63).
Dacă ierarhul lugojean este rezervat, preotul clujean nu. Nu ei sunt generaţia care vor vedea
împlinite dialogurile ecumenice dintre ortodocşi şi catolici. Asupra acestei corespondenţe cu P.S.
Ioan Ploscaru Pr. Prunduş a avizat şi Departamentul Cultelor.
5. Prunduş – Ploscaru, 14.VIII.1975 (Birtz – Caiete... II, p. 236-237) (I 64).
Preotul îi scrie ierarhului prieten despre o întrevedere cu ofiţerii de Securitate din Cluj: col.
Vasilescu ar fi de fapt maior, iar acesta şi-ar fi depăşit atribuţiile. Se recomandă expectativa.
Latinizarea poate fi încurajată, Securitatea din Moldova tolerează activitatea preoţilor greco-catolici
în parohiile latine (ca ajutor pastoral). Un suport în această direcţie ar trebui avut şi de la P.S.
Alexandru Todea.
6. Ploscaru – Prunduş, 15. VIII. 1975 (Birtz, Caiete... II, p. 232-234) (I 65).
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Ierarhul nu agreează insultele din partea ortodocşilor, fiind adeptul principiului că dreptatea
premerge carităţii. Dialogul ecumenic este infructuos, iar pluralitatea direcţiilor eclesiastice nu ar
duce la un rezultat anume.
7. Ploscaru – Prunduş, 19 VIII.1975 (Birtz – Caiete... II, p. 237-238) (I 66).
Ierarhul răspunde la scrisoarea din 14.VIII. Răbdarea este cuvântul de ordine. Toate
demersurile nu au fost făcute publice. „Nu trebuie să ne legăm speranţe”. Ierarhul este mulţumit
chiar şi dacă un singur om recunoaşte că Bisericii Unite i s-a făcut o nedreptate.

Un studiu inedit al ierarhului lugojean despre Rafila Găluţ (Bocsig, AR,
8.II.1910-15.IV.1939, Bocsig), o mistică stigmatizată (din 15. III.1937) care a avut
mariofanii începând cu 8.IX.1931 a fost publicat în Birtz, Mircea Remus – Caietele
OBSS III, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2002, p. 116-122 (sigla Birtz – Caiete... III) la
care s-a adăugat o completare a dosarului prezentat de ierarh (Birtz – Caiete... III, p.
123-128), Studiul publicat în 2002 în Caietele OBSS III a fost republicat în Ploscaru,
Ioan – Meditaţii, Cluj-Napoca, Ed. Viaţa Creştină, 2003, p. 148-155. Cazul Rafilei Galut
a fost examinat medical, fiind vorba de un caz autentic de stigmatism.
Un grupaj de documente provenite de la ierarhul lugojean a fost publicat de
Birtz, Mircea Remus – Episcopul Emil Riti (1926-2006). Tentativa unei recuperări
istoriografice, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2006 (sigla Birtz Episcopul). Grupajul
documentar este în relaţie cu aşa-zisa schismă pe care ar fi făcut-o Î.P.S. Ioan Dragomir
prin hirotonirea a trei episcopi clandestini:
1. Corespondenţa Ploscaru – Prunduş:
a) Ploscaru – Prunduş, 16.VII.1985 (Birtz – Episcopul..., p. 107)
Episcopul aflând de consacrarea a trei ierarhi (Octavian Cristian, Justin Ştefan Paven şi
Emil Riti) doreşte pentru cei 3 reducerea la statul laical, „deşi toţi sunt în ignoranţă”. Prin
consacrările făcute, Dragomir ar fi murit excomunicat.
b) Ploscaru – Prunduş, 5.IX.1985 (Birtz – Episcopul..., p. 108-109)
Ploscaru prefera ca Ioan Dragomir să fie considerat „bolnav mental, mai bine ca mincinos”.
În 30..XI.1984 Ioan Dragomir s-a întâlnit cu trimisul special al Sf. Scaun, Luigi Poggi, „care l-ar fi
privit ciudat”. Ceea ce scria Dragomir la maşina de scris „e spuriu”, ierarhul maramureşan scriind
de obicei cu mâna, iar ceea ce a semnat ca muribund este fără valoare. Justin Paven l-a căutat pe
Ploscaru la Lugoj, în problema testamentului lui Ioan Dragomir; Ploscaru l-a trimis la familia
defunctului. Deşi era vorba de testamentul eclesiastic, Ploscaru nu a dorit să-l citească. Biserica
Unită este presată cu treceri la Ortodoxie sau la romano-catolicism.
c) Prunduş – Ploscaru, 16.X.1985 (Birtz – Episcopul..., p. 115-117)
Insistă asupra ajutoarelor Charitas, a problemei lui Emil Riti, a relaţiei acestuia cu
Securitatea, prezintă justificările lui Emil Riti.
d) Ploscaru – Prunduş, 23.X.1985 (Birtz – Episcopul..., p. 118)
Episcopul solicita Pr. Prunduş multă ispăşire la Cluj, după părerea lui Emil Riti a ştiut să „se
pună bine pe lângă Hossu”, iar Prunduş nu, Ploscaru menţionează refuzul arhiepiscopiei
romano-catolice de Bucureşti de a se implica în conflictul intra-greco-catolic. Problema ajutoarelor
Charitas, din străinătate, este rezolvată deocamdată în folosul „schismaticilor”. Riti a fost promovat
de Todea.
e) Prundus – Ploscaru, 2.XI.1965 (Birtz – Episcopul..., p. 119-124)
Pr. Prunduş răspunde vehement episcopului de Trapezopolis. Nu are de ce să facă ispăşire.
El a lucrat ca angajat al Bisericii Ortodoxe.
Ce-i drept, Ploscaru, solicitat fiind, cu sfatul, s-a opus acestei oferte, (ceilalţi episcopi având
rezerve atenuate, sau fiind de acord, după scrisele Pr. Prunduş); dar Ploscaru nu este episcopul lui
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Prunduş, deci acesta nu este obligat să-l asculte. Pr. Prunduş îşi justifică paşii în politica
eclesiastică. Problema romano-catolicizării ritului a avut o opoziţie constantă din partea Î.P.S. Ioan
Dragomir. Au apărut conflicte între Riti şi Todea, Riti disociindu-se de ierarhul din Reghin. Sunt
prezentate şi argumentele lui Emil Riti: recomandarea pentru episcopabili a fost scrisă de
Alexandru Todea în 1981, Todea şi Ploscaru au refuzat să-l viziteze pe Ioan Dragomir pe când
acesta era internat la Bucureşti. Tonul scrisorii este de o vehemenţă rar întâlnită.

2. Acte eclesiastice importante semnate şi de alţi ordinari diocezani:
a) Ioan Ploscaru semnează alături de Alexandru Todea, Silvestru Augustin Prunduş şi
Coriolan Tămâian Comunicatul din 10.IX.1985 (Birtz – Episcopul..., p. 132) prin care credincioşii
sunt avertizaţi că ordinarii diecezani rămân cei cunoscuţi.
b) Ioan Ploscaru semnează alături de Alexandru Todea, Silvestru A, Prunduş şi Coriolan
Tămâian o Scrisoare către Papa Ioan Paul al II-lea din 10.X.1985 (Birtz – Episcopul..., p. 137-141)
prin care sunt denigraţi cei trei episcopi consacraţi de Ioan Dragomir.
c) Ioan Ploscaru semnează alături de Alexandru Todea, Silvestru A. Prunduş, Coriolan
Tămâian şi contrasemnat de P.S. Ioan Chertes („am citit şi semnez”) un
Anunţ-Comunicare-Decizie din 14.III.1986, prin care Alexandru Todea este declarat Mitropolit al
Bisericii Române Unite, iar „preoţii” (de fapt episcopii) Octavian Cristian, Justin Ştefan Paven şi
Emil Riti sunt opriţi la exercitarea puterii sau calităţii episcopale.

3. Studiu istoric Ploscaru, Ioan – „Cum s-a ajuns la schisma actuală”
Birtz – Episcopul..., p. 164-168), datat 14.VI.1987, Lugoj.
Episcopul descrie cum a fost consacrat episcop în 1948, şi cum a fost apoi
consacrat Ioan Dragomir, care urma să se ocupe şi de Vicariatul de Bucureşti. Ioan
Dragomir (după 1980-n.n.) nu era împotriva .ritului romano-catolic, dar îşi descuraja
credincioşii să participe la liturghiile latine, afirmaţie discutabilă. Ploscaru se opreşte
asupra cazului Pr. Aurel Leluţiu, dorit episcop de sr. Ionela, Al. Todea şi I. Dragomir,
solicitându-se o aprobare de la Sf. Scaun de 2 ori, şi mereu refuzată, ulterior Al. Todea
afirmând că Aurel Leluţiu era episcop. La o întâlnire la Baia-Mare în 30.IX.1984 dintre
Ploscaru şi Dragomir, Ploscaru i-a cerut acestuia să nu consacre pe nimeni, Todea l-a
vizitat pe Dragomir la Bucureşti în 22.XII.1984, iar acesta i-ar fi afirmat că n-a consacrat
pe nimeni. Ploscaru arată cum a respins tentativele din 1985 ale lui Justin Paven de a-şi
prezenta ereditatea lăsată de la Ioan Dragomir. Opinia lugojeanului este că în spatele
acestei situaţii se află sora Maria Ionela, care s-a bucurat de o faimă deosebită în Biserică.
Un fragment merită citat:
„Până nu s-a produs schisma aceasta cu consacrările ilegale, faima sorei Ionela era foarte
mare în toată Biserica. Eu credeam toate relatările şi nu îmi puteam închipui că atâţia oameni de
bună credinţă să fie înşelaţi. Foarte probabil că fenomenele mistice au fost adevărate, dar a
intervenit neascultarea şi trufia care este primul viciu capital”.

Episcopul în vara lui 1985 a propus suspendarea „a divinis” a celor trei episcopi
(Cristian, Paven, Riti); în 14.III.1986 a participat la hotărârea prin care Alexandru Todea
era desemnat Mitropolit al B.R.U. Ioan Ploscaru se referea şi la corespondenţa sa cu
Manfred Kierein, care era. informat că Ioan Dragomir fusese şi cardinal, consacrase 3
episcopi şi dorea să-i trimită un ajutor financiar P.S. Octavian Cristian (vezi şi I 162, I 163
şi I 164 din prezentul volum, n.n.). Se referă la CIC 1983, can. 1382, prin care cine
consacră episcopi fără mandat pontifical este supus excomunicării „latae sententiae”.
Descrie tentativele de preluare a diecezei maramureşene în 29.III.1987 de către P.S.
Octavian Cristian (era coadjutorul lui Ioan Dragomir), precum şi şedinţa de la Baia-Mare,
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din 2.IV.1987, prin care a fost instituit ordinariu diecezan pr. Lucian Mureşan,
exercitându-se presiuni asupra vicarului capitular can. Gheorghe Marian (el era
destinatarul jurisdicţiei legitime, în interregnul ordinarial – n.n.) pentru a recunoaşte noua
structură. Ulterior pr. can. Marian şi-a schimbat opinia, în favoarea lui Octavian Cristian.
Ioan Ploscaru mai precizează că în 1965 a renunţat la proiedrie în favoarea lui
Ioan Dragomir (de fapt în 1970 – n.n.). Cei 3 episcopi creaţi de Dragomir au trimis o
telegramă Papei, de solidarizare cu Adunarea Ecumenică de la Assisi. Ioan Ploscaru
încheie studiul său prin trei concluzii majore: 1) Ioan Dragomir nu era episcop de
Maramureş, ci doar administrator apostolic diecezan (corect, cu observaţia că toţi
episcopii clandestini sunt administratori apostolici, inclusiv Ioan Ploscaru şi Alexandru
Todea – n.n.); 2) Ioan. Dragomir, prin intrarea într-o congregaţie monahală implicit şi-ar
fi dat demisia din episcopat, un episcop neputând fi călugăr (concluzie falsă: în ritul
bizantin toţi candidaţii episcopabili sunt călugăriţi, iar în cel latin pot fi episcopi călugări
terţiari – n.n.); 3) Vicariatul Bucureştilor depindea de arhidieceza Blajului, nefiind vicariat
apostolic, deci Ioan Dragomir nu putea fi ordinariu de Bucureşti (concluzie discutabilă:
există indicii serioase că în timpul stării de necesitate Bucureştiul a fost Vicariat
Apostolic-cazul Mons. Zenovie Pâclişanu, membru corespondent al Academiei Regale
Române, ordinariu substitut de Bucureşti în 1949 pe scurt timp, şi mai apoi între
1955-1957 – n.n.).
Documentul din care s-au reprodus liniile directoare (publicat integral, facsimilat
în lucrarea citată) are un cusur: ignoră starea de necesitate canonică (B.R.U.
nebucurându-se de nici un drept în perioada 1948/1.XII. până în 22.XII.1989) şi se
bazează pe Codul Canonic Latin (CIC 1983) inaplicabil unei biserici orientale unite cu
Roma.
Lucrarea lui Birtz, Mircea Remus – Cronologia ordinarilor diecezani
greco-catolici (uniţi) 1948-1989, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2007 (sigla Birtz –
Cronologia...), oferă nu doar reconstituirea cea mai plauzibilă a ordinarilor clandestini
substituţi ai diecezei Lugojului (p. 41-42), dar şi problema ordinariatului arhidiecezan (p.
49-51) a succesiunii proiedriei (p. 52-53), ci şi temeiurile canonice pentru succesiunile
respective. În lucrare se află reprodusă Circulara „Către întreaga Biserică Română Unită”,
datată 16.VI.1988, semnată de Alexandru Todea, Ioan Ploscaru, Coriolan Tămâian, Iulian
Mureşan şi Tertulian Langa (p. 70-85), precum şi o analiză a acestui straniu. şi
inconsecvent document (p. 85-88).
Lucrarea lui Birtz, M.R.; Kierein, M; Făgăraş S. – Fărâme din prescura
prigoanei – 1948-1990, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2008 (sigla Birtz, Kierein,
Făgăraş – Fărâme...) prezintă o altă scrisoare importantă a P.S. Ioan Ploscaru către Pr.
Silvestru Augustin Prunduş, din 14.III.1974 (p. 242-245). Este o scrisoare cu esenţiale
note autobiografice oferite de ierarhul lugojean. Acesta istoriseşte modul cum a fost
propus şi consacrat episcop, în ciuda voinţei lui. Descrie rezumativ, dar sugestiv periplul
detenţiei de la Sighet şi apoi cel din perioada 1957-1964. Aflăm că în detenţie, la Sighet,
doi ani i-a fost duhovnic P.S. Ioan Suciu, iar apoi, în închisoarea de la Dej, după 1957,
duhovnic i-a fost Alexandru Todea. Alexandru Todea, în urma previziunilor sr. Ionela,
ştia că va ajunge mitropolit, fapt declarat şi colegului de detenţie P.S. Iosif Schubert (care
bănuia dorinţa măririi). Ioan Ploscaru se acuza în mod nejustificat de un complex de

18

inferioritate şi de timiditate socială, fiind determinat să renunţe la funcţia proiedrică, cum
va ieşi din închisoare. Alexandru Todea l-a sfătuit să nu facă acest pas! Ioan Ploscaru
fiind însă consecvent, după ieşirea din detenţie, a transmis proiedria lui Ioan Dragomir
„care a înţeles şi a acceptat”. P.S. Ioan Ploscaru refuza toate ofertele Pr. S.A. Prunduş de
a-şi recupera proiedria în 1974 (ca şi ulterior acelui an).
Documentul este esenţial pentru că ne explică din partea celui direct interesat de
ce acesta a renunţat (de două ori!) la şefia Bisericii Române Unite. Acestor documente li
se adaugă un valoros volum îngrijit şi editat de P.S. Alexandru Mesian, actualmente
episcop rezidenţial (diecezan) de Lugoj, coadjutor şi deci succesor P.S. Ioan. Volumul
este intitulat: In Memoriam. Arhiepiscopul Ioan Ploscaru. Evocări şi amintiri. Carte
publicată cu binecuvântarea şi sub îngrijirea P.S. Alexandru Mesian, Episcop
greco-catolic de Lugoj, Timişoara, Ed. Signata, 2001.
Volumul conţine mărturiile foştilor colaboratori, a preoţilor prieteni, a elevilor
spirituali. (Sigla: In Memoriam).
Cadrul politic represiv, cel social, diplomatic, al perioadei în care P.S. Ioan
Ploscaru şi-a desfăşurat activitatea clandestin a fost tratat în câteva lucrări fundamentale,
pe care le enunţăm mai jos, astfel încât revenirea la analizarea acestui cadru nu-şi mai are
rostul. Sunt de menţionat:
Bozgan, Ovidiu – Cronica unui eşec previzibil. România şi Sf. Scaun în epoca
pontificatului lui Paul al VI-lea, Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2004 (sigla Bozgan – Cronica...)
Ştirban,Codruta Maria; Ştirban, Marcel – Din istoria Bisericii Române Unite,
Satu-Mare, Ed. Muzeului Sătmărean, 2000.
Vasile, Cristian – Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist. Documente şi
mărturii, Iaşi, Ed. Polirom, 2003 (sigla Vasile – Istoria...)
Vasile, Cristian – Între Vatican şi Kremlin. Biserica Greco-Catolică în timpul regimului
comunist. Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2003.

În aceste lucrări numele lui Ioan Ploscaru va fi adesea întâlnit.
Volumele de memorii ale ierarhului din Lugoj oferă reconstituirea biografiei sale,
cu reflecţiile pe care episcopul le-a făcut asupra unor evenimente importante din viaţa sa.
Din volumul Bucurii şi speranţe (Timişoara, Ed. Ed. Helicon, 1998) putem
sistematiza:
– perioada copilăriei, familia, şcoala primară: p. 5-115
– studiile liceale la Sărmaş, liceul „Samuil Micu”, p. 116-127
– şcolile Blajului (din 1925), p. 128-152
– Academia Teologică din Blaj, p. 153-156
– hirotonirea sacerdotală, p. 167-170
– activitatea pastorală la Braşov, p. 171-192
– activitatea pastorală la Bodogaia, p. 193-203
– absolvirea Seminarului Pedagogic, p. 204
– studiile la Strasbourg, p. 205-235, şi la Paris, p. 236-241
– activitatea în dieceza Lugojului între 1940-1947, p. 242-255
Volumul Lanţuri şi teroare a apărut în două ediţii diferite. Oferim o sistematizare
informaţională a celor două ediţii:
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I. Ediţia I, Timişoara, Ed. Signata,
483 pagini, coperţi galben-brune
– perioada 1945-1948: p. 10-26
– anul 1948 p. 26-53

II, Ed. Signata, Timişoara, 1994, 362
pag., coperţi albastre
p. 9-22
p. 22-46

– sinodul pseudounionist de la Cluj, p.
54-59
– arestarea P.S. Ioan Bălan p. 60-63
– ocuparea catedralei lugojene p. 64-74
– reveniri la credinţă p. 75-79
– debutul prigoanei, solicitarea de a
fi consacrat p. 80-84
– consacrarea episcopală p. 85-92
– lista ascendenţei apostolice p. 89-90

p. 43-46 (adaos: şi Adunarea de la
Alba-Iulia, p. 46)
p. 47-49
p. 50-57
p. 58-60
p. 61-63
p. 64-69
p. 67-88

Observaţie: lista nu i-a fost dată la Nunţiatură, ci obţinută mult mai
târziu, în 1969, de la Manfred Kierein (vezi I 8 şi I 94)
– reorganizarea Bisericii în clandestinitate
p. 70-77
p. 93-103
– de ce nu a fost consacrat N. Pura p.
p. 75
100-101
– diversiunea pr. Iosif Naghiu, p. 104-106
p. 78-79
– Arestarea proprie, 25.VIII.1949, p.
107-114

p. 80-85

– la Securitatea din Lugoj p. 115-123, p.
115-123
– la Securitate, Timişoara p. 124-143
– la Securitate, Bucureşti, p. 144-148
– la închisoarea Jilava, p. 149-157
– la închisoarea Sighet, p. 158 – 275

p. 86-91
p. 92-105
p. 106-109
p. 110-116
p. 117-206

– Medalioane ale unor confraţi episcopi sau a altor eclesiastici:
a) P.S. Ioan Suciu, p. 173-190, 241-245
p. 128-142, 180-183
b) P.S. Aron Durcovici, p. 209-213
p. 156-159
c) Î.P.S.Valeriu T. Frenţiu, p. 214-217
p. 160-162
d) M. Maria Ionela şi alţii, p. 96-97,
p. 72-73, 185-188
248-253
e) P.S. Tit L. Chinezu, p. 276-278
p. 207-209
210-218 (adaos: cazul Pr. Vasile
– la Securitatea Timişoara, 1955, p.
279-287
Aştilean, p. 214-215)
– libertatea provizorie, 27.IX.1955, p.
p. 219-236
288-311
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– ideea romano-catolicizării rezistenţilor
greco-catolici, privită cu rezerve de episcopii
diecezani supravieţuitori de la Curtea de Argeş,
dar dorită de Ioan Ploscaru
– cazul Pr. Gh. Surdu, Francois van der
Jonckheyd, Francisc Diarian şi implicarea lor în
mişcarea petiţionară din 1956, p. 305-306
– a doua arestare, 15.VIII. 1956, p. 312-314
– ancheta de Timişoara, p. 315-324
– procesul de la Timişoara, 11.XI.1956, p.
325-331
– la Securitatea Cluj, p. 332-336
– la MAI Bucureşti, p. 337-347
– la Malmaison, Bucureşti, p. 348-349
– procesul de la Bucureşti, 21.XI.1957, p.
350-354

p. 293-30l p. 223-229
(adaos: problema este mult
amplificată)
p. 232-233
p. 237-238
p. 239-246
p. 247-251
p. 252-256
p. 256-263
p. 264-265
p. 266-269

– la închisoarea Uranus, p. 355-360
– la închisoarea Timişoara, p. 361-366

p. 270-274
p. 275-278

– la închisoarea Gherla, p. 367-370
– la închisoarea Piteşti, p. 371-380

p. 279-281
p. 282-288

– la închisoarea Timişoara, p. 381-384

p. 289-291

– Medalioane:
a) P.S. Ioan Bălan, p. 385-417
b) Rafila Găluţ, p. 392-393
– la închisoarea Dej, p. 418-432

p. 292-314

– la închisoare la Gherla, p. 433-441, 445-462

p. 326-331, 334-346

– Medalion Î.P.S. Alexandru Rusu, p. 442-444

p. 332-333

– eliberarea, 4.VIII.1964, p. 463-487

p. 347-350

– la Lugoj, sub urmărire, p. 468-480

351-360 (adaos: cazul Pr.
Vamoşiu, p. 355-356)
p. 353

p. 297-298
p. 315-325

– ajutoare din străinătate, p. 471
– invitaţii de a participa la Sinodul Vatican II,
apoi în 1968, la Roma, refuzate, întrucât nu s-ar
mai fi putut întoarce în Ţară, p. 475
– percheziţii în 2.II.1972, ancheta la Securitate,
p. 477
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p. 356
p. 358

– memoriul din 1972, anchete, p. 478-479
– urmărirea în cazul Pr. Liviu Negoiţă, p. 479
(1985)

p. 358-359
p. 359

Activitatea de după 1990 a fost sintetizată în volumul citat anterior, Bucurii şi
speranţe, p. 256-273.
Din analiza operai sale memorialistice, rezultă că Ioan Ploscaru avea o fermă
convingere eclesiastică, fiind un real patriot, şi admirând, pe confraţii săi mai vârstnici
care au păşit pe calea martiriului. Memoriile sunt scrise echilibrat, cu prudenţă şi discreţie,
evitând menţionarea unor persoane care ar fi putut avea de suferit în viitor (să nu uităm că
memoriile din timpul represiunii au fost finalizate în 1985) sau care i-ar fi produs
neplăceri. Persoanele din străinătate, cu care da altfel avea contacte strânse, nu sunt
menţionate în memorii (cazul Manfred Kierein).
Din punct de vedere al istoriei Bisericii Române Unite memoriile P.S. Ioan
Ploscaru sunt un document esenţial. Ne furnizează date fundamentale despre organizarea
rezistenţei greco-catolice, despre structurile ordinariale clandestine (este de remarcat că
P.S. Ioan Ploscaru nu cunoaşte existenţa „ternarelor diecezane”, concept lansat în
istoriografia greco-catolică de Pr. dr. Silvestru Augustin Prunduş, fără suport canonic sau
istoric). În redactarea memoriilor sale episcopul se dovedeşte a avea un umor fin, marcat
pe alocuri de un spirit ironic.
Din literatura memorialistică lipseşte intervalul 1985-1989. Cu excepţia studiului
Cum s-a ajuns la schisma actuală (datat în 1987) şi a remarcilor sale exprimate în
corespondenţă, episcopul Ioan Ploscaru a preferat să treacă sub tăcere activitatea sa dintre
1985-1989.
Vom căuta găsirea unei explicaţii pentru acest fapt pe parcursul studiului nostru.
Consilierul aulic Dr. Manfred Kierein-Kuenring binevoind să-şi deschidă arhiva
personală în vederea publicării unor documente legate de P.S. Ioan Ploscaru, continuă un
demers început anterior, documentele puse la dispoziţie de el întregind tabloul biografic al
episcopului lugojean.
Dr. Kierein, interesat în genealogiile succesiunilor apostolice, l-a contactat pe
episcopul Ioan Ploscaru (ca şi pe alţi ierarhi clandestini) în 1968. Adresa episcopului din
Lugoj o avea de la P.S. dr. Iosif Schubert, cu care începuse de altfel o corespondenţă (vezi
II 12 şi II 13).
Dorind să-i ajute financiar pe episcopii clandestini (despre care ştia că nu
beneficiază de recunoaşterea statului comunist, şi deci nici de un venit oficial) dr. Kierein
a trimis câteva sume în valută acestora. Reacţia episcopului Ploscaru, de a-i trimite banii
în plicul original, închis, înapoi expeditorului, nu este decât o ilustrare a regimului de discriminare, izolare şi persecutare a cetăţenilor din partea statului comunist (vezi I 2, I 3, I 4,
I 14).
Conform Legii nr. 284/1947, dar mai ales a Decretelor Consiliului de Stat nr.
210/1960 din 14.VI.1960 (publicat în „Buletinul Oficial al RPR” nr. 8/14.VI.1960),
ulterior al Decretului 244/1978 din 10.VII.1978 (publicat în „Buletinul Oficial al RSR”
nr. 63/15.VII.1978) cetăţenii români nu puteau deţine valută sau devize străine, nici
monezi sau obiecte de aur. Încălcarea prevederilor Decretelor 210/1960 (§ 39-41) şi
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244/1978 (§ 16, 50) constituia infracţiune penală, condamnările variind între 1 an şi 5 ani
închisoare, sau amendă penală între 1000-10.000 lei (sume semnificative pentru anii ’60).
Acceptarea unui ajutor valutar de către Ioan Ploscaru ar fi constituit un delict,
episcopul putând fi ulterior şantajat cu o colaborare cu Securitatea, sau cu deschiderea
unui proces de drept comun (şi cu mediatizarea propagandistică de rigoare...). Fiind de o
cinste ireproşabilă faţă de dispoziţiile administrative ale statului, sau în problemele
financiare, episcopul Ioan Ploscaru nu a putut fi acuzat cu nimic.
Analog se explică (şi nu numai datorită umilinţei spirituale) refuzul episcopului
lugojean de a primi un inel episcopal sau o cruce pectorală cumpărate de prietenul său
austriac sau de a le purta (vezi I 73, I 91, I 126). De asemenea episcopul, sub pretextul
(real de altfel) al indisponibilităţii urmaşilor cardinalului Hossu sau P.S. Ioan Duma, va
refuza cu tenacitate să se implice în achiziţionarea crucilor pectorale sau a inelelor
episcopale a celor doi ierarhi decedaţi (vezi I 87, I 92 I 93). Regimul vamal comunist,
precum şi şicanele vamale obişnuite (şi impuse prin dispoziţii de resort) l-au împiedicat pe
ierarhul Ioan Ploscaru de a primi un radiocasetofon cumpărat de prietenii săi de la Viena
(dr. Kierein şi can. Dr. Hugel) deşi aceştia achitaseră toate taxele de transport şi vamale.
Episcopului i se cerea plata taxei vamale, în valută, pe care de altfel nu o putea deţine
legal (I 108, I 110, I 113, I 130, I 131, I 132, I 134). Prin aceste proceduri odioase (în anii
1980-1983) politica internă a statului comunist român se discredita înaintea străinilor.
Episcopul însă îşi aborda prietenul cu curaj atunci când era vorba de a solicita
ajutoare pentru alţii (sinistraţii inundaţiilor din 1970, medicamente pentru cei aflaţi în
nevoie etc.) (I 8, I 120).
Contactele cu străinii fiind intens supravegheate, episcopul Ioan Ploscaru era
nevoit să-şi descurajeze prietenul de a vizita România (I 91). A veni în România socialistă
„nu era totuna cu a merge la Paris”.
De asemenea îi va atrage atenţia prietenului epistolar de a folosi doar o singură
limbă în cadrul corespondenţei, de a evita prescurtările (posibil de interpretat din partea
unor cenzori zeloşi drept „coduri secrete”) (I 100, I 101). De altfel, când va scrie despre
închisoarea din Sighet, unde ierarhul a fost deţinut împreună cu elita Bisericii Catolice sau
a României Mari, episcopul va folosi termenul „édifice”, nicidecum „prison” (I 95); îşi va
exprima speranţa că anumite date istorice de circa două secole nu vor avea repercusiuni
asupra timpului prezent (I 68), după cum va repeta datele trimise în scrisori anterioare,
nefiind sigur care din acestea ajung la destinaţie (I 99) .
Aşa se explică demersul faţă de cardinalul Iuliu Hossu, dispus la un moment dat
să intre în corespondenţă cu Manfred Kierein, pentru a-i trimite datele consacrării unor
episcopi clandestini, ca acesta din urmă să nu facă acest pas, ferindu-se de provocări (I 6, I
12, I 13, dar şi scrisoarea lui Iuliu Hossu către Ioan Ploscaru din 20.II.1970, scrisoarea nr.
IX, accesibilă pe site-ul http://www.popian.it). Astfel se conturează o atmosferă de
suspiciune, episcopul Ioan Ploscaru dând dovadă de o prudenţă extremă, ştiind că
scrisorile sale sunt cenzurate.
Valoarea istorică a corespondenţei este cu totul particulară, episcopul fiind
ulterior captivat de ideea de a participa la reconstituirea genealogiilor episcopale
greco-catolice din România.
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Va mulţumi pentru primirea propriei genealogii episcopale (I 6,1 9, I 10). Va
oferi utile informaţii despre ierarhul titular Ioan Boroş, episcop de Tesbia (I 11), date
despre mitropolia de Alba-Iulia şi Făgăraş (I 67, I 68, I 69), despre P.S. Vasile Aftenie (I
71, I 86, I 88) despre P.S. Anton Durcovici (I 89, I 95, I 100, I 166, I 168), privind cu
reticenţă deschiderea procesului de beatificare al acestuia, la Viena, în 1987 (I 168).
Informaţii importante sunt oferite asupra locului de înmormântare al episcopilor martiri
morţi în puşcăria de la Sighet (I 98).
Un volum amplu al corespondenţei este ocupat cu înştiinţările din partea
episcopului Ploscaru, de reperare şi trimitere a unor autografe ale episcopilor
greco-catolici români din secolul XX, sau din partea episcopiilor romano-catolici
clandestini. (I 22, I 23, I 85, I 89, I 103, I 114, I 130 etc.). De altfel prin corespondenţa
Ploscaru Kierein vor fi evocaţi P.S. Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Szillárd Bogdánffy,
Adalbert Boroş, Jakab Antal, Ioan Duma.
Pentru a obţine date suplimentare, fără supravegherea cenzurii, dr. Kierein a fost
sfătuit să ia legătura cu exponenţi ai Bisericii Unite din Exil sau cu preoţi care scăpând din
detenţia comunistă din România, şi având şansa de a emigra, ar fi putut da o imagine
reală, necenzurată, asupra persecuţiei Bisericii. Au fost recomandaţi Mons. Ovidiu Bejan
(I 11), P.S. Hieronymus Menges (I 80), Mons. Johannes Baltheiser (I 81), Mons. Octavian
Bârlea (I 94), p. Mihai Caitar (I 104), p. Mircea Todericiu (I 125).
Dintre toţi aceştia Monseniorul Johannes Baltheiser va fi cel mai direct şi mai
dispus să-i nuanţeze viziunea corespondentului austriac (vezi II 10, II 11).
Cu prilejul decesului P.S. Ioan Dragomir şi a „descoperirii” de către P.S. Ioan
Ploscaru a „schismei” lăsată de acesta, dialogul epistolar al celor doi prieteni se va
tensiona, până la întreruperea acestuia, în 1989. Ioan Ploscaru în corespondenţa sa îşi va
menţine o poziţie constantă, intransigentă faţă de Ioan Dragomir. El, deosebit de atent la
bunul renume al altora, şi la „ştirile”, pe alocuri nefondate, despre unele persoane
eclesiastice, de data aceasta va derapa complet (I 151, I 162, I 163, I 164, I 165, I 169, I
172). Candoarea (extrema inocenţă?) a episcopului ne este dezvăluită şi de cererea
adresată lui Manfred Kierein, prin care acesta, dacă ar fi început o corespondenţă cu P.S.
Emil Riti, era rugat să scrie la Lugoj, astfel ca Ploscaru să nu mai corespondeze cu amicul
de la Viena (I 170)!
Pe lângă informaţiile obţinute de la P.S. Octavian Cristian, Emil Riti sau Justin
Paven, cei care i-au explicat dr. Kierein caracterul diversionist al unor momente
eclesiastice din acei ani au fost tocmai preoţii recomandaţi de Ioan Ploscaru: monseniorii
Baltheiser, Bârlea, Florian Müller. Un element nou apare în replicile P.S. Ioan Ploscaru:
certitudinea sa că Pr. Aurel Leluţiu a fost consacrat episcop clandestin (I 163). Dacă este
adevărat faptul că în 1973 şi 1976 papa Paul VI nu a aprobat hirotonirea unui nou episcop
pentru Biserica Română Unită (candidatul propus era p. Aurel Leluţiu) (Birtz –
Episcopul..., p. 20-21), faptul nu era legat de persoana lui Leluţiu, ci de obiectivul urmărit
de Paul VI, de a lăsa ierarhia unită să-şi rezolve problemele prin „extincţie naturală”. P.
Leluţiu a decedat în 1980, în Ajunul Crăciunului, subit în gara CFR Blaj. El putea fi consacrat episcop, fără mandat pontifical (datorită stării de necesitate canonică) nu doar de
Î.P.S. Ioan Dragomir, ci şi de P.S. Alexandru Todea (prieten de nădejde al P. Aurel
Leluţiu, amândoi colaborând activ în Congregaţia Inimii Neprihănite) sau de P.S. Iuliu
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Hirţea (†1978), care avea o viziune similară episcopilor Todea şi Dragomir. Informaţia
pornind de la P.S. Alexandru Todea (faptul că Aurel Leluţiu era episcop), este mai
probabil că ierarhul din Reghin l-a consacrat întru episcopat, desigur ulterior negând acest
lucru (Birtz, Kierein, Făgăraş – Fărâme..., p. 159-160).
Diversiunile întâmplate în Biserica Unită Română după 1970 (şi nu numai, ci şi
în celelalte ţări din lumea comunistă) s-au datorat în bună parte Ost-politik-ului iniţiat de
Sf. Scaun.
Un moment dramatic din raporturile epistolare Ploscaru – Kierein s-a petrecut în
1973, când prietenul austriac al episcopului român a iniţiat demersuri la Nunţiatura
Apostolică din Viena şi la Ambasada Austriei din Bucureşti, ca acei 25 de ani de
episcopat ai episcopului lugojean să fie respectaţi şi celebraţi după cuviinţă. Acest lucru
l-a speriat şi contrariat pe episcopul Ploscaru (I 23, I 24, I 25); opiniile lui Manfred
Kierein despre Ost-politik-ul falimentar, precum şi părerea unor confraţi episcopi latini
despre soarta Bisericii Române Unite (P.S. Bela Boroş) (I 27) l-au descumpănit greu pe
episcopul lugojean (deşi acesta realiza cu luciditate dureroasă rigoarea analizei), dialogul
epistolar al celor doi fiind suspendat (la solicitarea română) pe câteva luni bune. Totuşi
demersurile lui Manfred Kierein n-au rămas fără răspuns, Paul VI binevoind să semneze o
scrisoare de felicitare pentru jubileul mărturisitorului din Lugoj (I 47).
Ioan Ploscaru urmărea cu atenţie activitatea preoţilor dizidenţi faţă de regimul
comunist: în cazul celor ce i-au câştigat încrederea (preotul Liviu Negoiţă) nu se sfiia să-i
recomande deschis prietenului său occidental (I 130).
Din dialogul epistolar al celor doi corespondenţi ni se releva şi alte dimensiuni
ale personalităţii episcopului: dădea cu plăcere îndrumări spirituale corespondentului său
(I 15, I 95), era extrem de atent şi politicos faţă de persoanele care se interesau de el, sau
aveau legătură cu foştii colegi de detenţie (cazurile can. dr. Hugel, dna. Margarete
Durkowitsch) (I 136, I 141, I 144).
Ierarhul cerea prietenului său ilustrate cu tematică religioasă sau iconiţe, pentru a
le distribui credincioşilor din Ţară, aceste articole fiind practic de negăsit în România
socialistă (I 84, I 85, I 109, I 111). Îşi relevă şi propriul „hobby”: lectura autorilor clasici
(I 150).
Ioan Ploscaru se arată a fi un om atent faţă de interlocutorii săi, preocupat şi de
dimensiunea spirituală a acestora.
Autorii acestui volum au intrat şi în posesia fotocopii din. corespondenţa P.S.
Ioan Ploscaru cu P. Dr. Silvestru Augustin Prunduş. Această corespondenţă este
importantă pentru a releva problemele eclesiastice interne şi tribulaţiile, speranţele,
dezamăgirile care îi afectau pe exponenţii de marcă a clerului greco-catolic rezistent.
P.S. Ioan Ploscaru tocmai scăpase de deschiderea unui dosar penal în 1972, în
urma unui memoriu înaintat către Nicolae Ceauşescu, pentru eliberarea Bisericii Unite
(1). Era normal ca p. Prunduş, beneficiind de experienţele spirituale ale maicii Maria
Estera Vlas, CMD, să-l încurajeze pe prietenul său (I 30). Anul 1973 se va dovada de
altfel dificil pentru corifeii greco-catolici; speranţele puse în vizita lui Nicolae Ceauşescu
la Roma se vor dovedi iluzorii, episcopii fiind în continuare ţinuţi sub o strictă
supraveghere (2). Pentru evitarea oricărei neînţelegeri, Ioan Ploscaru va înainta memorii
nu doar autorităţilor statului, ci şi Departamentului Securităţii, furnizând copii ale acestora
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şi altor preoţi (I 32, I 37). Mai mult, fiind solicitat de ofiţeri ai Securităţii să dea declaraţii
despre preoţii cu care era în legătură, va da copii dactilografiate ale acestora şi celor în
cauză (P. Ştefan Manciulea, P. Gheorghe Surdu) (I 40, I 41).
Spre deosebire de alţi confraţi care deveniseră informatori ai Securităţii (semnând
angajamente, acceptând nume conspirative cu care să-şi semneze delaţiunile, sau
„marşrutizări” – trimiteri în misiuni din partea ofiţerului coordonator) Ioan Ploscaru a
semnat toate documentele cerute de autorităţile sau de funcţionarii de stat în nume
propriu, mai mult, căutând să-şi avertizeze confraţii asupra celor solicitate.
Soluţiile căutate de P. Prunduş în acel timp extrem de atras de sensibilitatea unui
dialog ecumenic rodnic cu Biserica Ortodoxă (pe care o visa unită cu Roma) (3) stârneau
curiozitatea episcopului lugojean, dar şi enervarea celorlalţi episcopi Ioan Dragomir,
Alexandru Todea, Iuliu Hirţea (I 33, I 34, I 35, I 36).
Eşecul vizitei lui N. Ceauşescu la Roma, din punct de vedere al părţii
greco-catolice va umple de amărăciune sufletul P.S. Ioan Ploscaru (I 52), dar nu-l va
demobiliza pe P. Prunduş. Acesta va dori stimularea ierarhului lugojean în vederea
recuperării proiedriei, (I 50, I 51, dar mai ales scrisoarea de răspuns a lui Ioan Ploscaru
din 14.III.1974, vezi supra), fapt refuzat de episcopul de Trapezopolis. P. Prunduş dorea
să-şi găsească un aliat pentru politica lui ecleziastică, privind cu speranţă la Ioan Ploscaru.
Acesta a refuzat.
Propriile idei legate de situaţia Bisericii Ioan Ploscaru le va expune în câteva
documente extrem de importante (I 32, I 37, I 39, I 45) care vor releva realismul, dar şi
demnitatea ierarhului.
În anul 1975 P. Prunduş îi va resolicita prietenului său de la Lugoj reluarea
proiedriei, în vederea iniţierii unei noi ofensive în politica eclesiastică, dar şi de data
aceasta ierarhul va refuza: (I 59, I 66).
Una din problemele grave cu care s-a ciocnit episcopul din Lugoj a fost cea a
propriei pensionări. În anul 1974 avea 475 lei pensie, sumă ce abia îi dădea posibilitatea
să supravieţuiască, ierarhul fiind nevoit să depună un memoriu pentru mărirea veniturilor
sale, în 1974 la Departamentul Cultelor. Sf. Scaun urma să asigure o completare la pensii
pentru clerul greco-catolic rezistent. Asupra acestui demers (4) el îşi va anunţa şi prietenii
(I 49).
Onestitatea extremă a lui Ioan Ploscaru, dublată uneori de o candoare ieşită din
comun, precum şi ideile sale politice (5) îl vor constitui pe episcop ca un obiectiv ideal din
punct de vedere al Securităţii de a fi folosit ca agent de influenţă, chiar fără ca ierarhul
să-şi dea seama de acest fapt.
Ştiind de cenzurarea propriei corespondenţe, cu o naivitate greu de bănuit, Ioan
Ploscaru dorea să afle dacă Mons. Vasile Zăpârţan, unul din corifeii greco-catolici din
Exil, vehement anti-comunist, era legionar (I 38). P. Prunduş, dându-şi seama de
naivitatea episcopului, exploatată de Securitate va răspunde încercând să-şi apere fostul
coleg de studii de la Roma (I 42). Pe de altă parte, Silvestru Augustin Prunduş, a cărui
inteligenţă socială era net superioară episcopului din Lugoj, i-a scris Mons. V. Zăpârţan,
într-un stil prin care acesta era avertizat asupra realilor interesaţi de opiniile lui politice (I
43). Avem un exemplu clasic prin. care DSS a exploatat naivitatea unor fruntaşi ai
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clerului greco-catolic, din nefericire acest fapt grăbind decizia politică de asasinare a
prelatului român aflat în Germania Occidentală (1976).
O altă tentativă de dezinformare a fost realizată de Securitate împotriva lui Ioan
Ploscaru şi a P. Prunduş (I 76-I 78). Printr-o scrisoare semnată „Ioan Mureşan” episcopul
era avertizat de tendinţele de promovare eclesiastică urmărite de P. Prunduş, de opinia
negativă pe care acesta ar .fi avut-o despre ierarhul lugojean etc. Scrisoarea semnată „Ioan
Mureşan” i-a fost trimisă de Ioan Ploscaru P. Prunduş fără nici o explicaţie. Acesta a
înţeles aspectul diversionist al problemei, urmând să sesizeze ofiţerii de Securitate care îi
monitorizau activitatea.
Diversiunile organizate de către Securitate vor continua până în 1989, tentativelor
de „destrămare a grupurilor ostile” (de diseminare a suspiciunii, neîncrederii reciproce, a
calomniei) asociindu-se, mai ales după anul 1980 şi ideea romano-catolicizării grecocatolicilor rezistenţi. (6)
Activitatea memorialistic-petiţionară a episcopatului greco-catolic, ilustrată între
1964-1970 de cardinalii Iuliu Hossu şi episcopul Alexandru Todea, iar după 1970 şi de
episcopul Ioan Dragomir (proiedrul Bisericii Unite) şi acompaniată de ceilalţi episcopi
(Alexandru Todea fiind cel mai tenace) va avea momente de vârf în 1973 (anul vizitei lui
N.Ceauşescu la Roma, dar şi 25 de ani de la suprimarea bisericii), 1978 (30 de ani de la
suprimarea Bisericii, dar şi după semnarea actului final de la Helsinki-1975, şi a începerii
activităţii petiţionare a mirenilor în 1977), în 1988 (40 de ani de la suprimarea Bisericii)
(7), Ioan Ploscaru semnând solidar cu confraţii săi.
Ioan Ploscaru va semna alături de Ioan Dragomir, Alexandru Todea, Iuliu Hirţea
un memoriu în 1971, altul în 1974, un alt memoriu în 1977, în 1982 şi în 1989 (8), în
ultimul memoriu semnătura sa asociindu-se lui Alexandru Todea, Tertulian Langa, Vasile
Hossu şi Lucian Mureşan.
Arhiva Dr. Manfred Kierein mai conţine un set de felicitări schimbate cu Ioan
Ploscaru: Paşti 1969, 19.VIII.1970, 18. XII.1970, 13.II.1971, Paşti 1971, 16.VIII.1971,
15.XII.1971, 3.VIII.1972, 12.II.1973, 17.VI.1973, 8.IX.1973, Paşti 1974, 16.XII.1974,
23.III.1975, Paşti 1976, Crăciun 1976, Paşti 1977, Crăciun 1977, 7.XII.1977, Paşti 1978,
23.XI.1978, Crăciun 1978, Paşti 1979, 17.VII.1980, 24.X. 1980, 5.XII.1980, 2.III.1981,
29.V.1981, 27.VI.1981, Paşti 1984, 4.XII.1984, Anul Nou 1985, 19..III.1987, toate provenite din pana ierarhului. Acestea însă, având un caracter strict protocolar, fără vreo
relevanţă istorică deosebită, nu au fost reproduse.
Dacă în prima detenţie (între 1949-1955) P.S. Ioan Ploscaru şi-a asumat conştient
şi curajos martiriul, întărindu-se în credinţă şi prin exemplul confraţilor săi (9), în detenţia
anilor 1957-1964 se va implica în organizarea unei adevărate Academii de Teologie
împreună cu ceilalţi episcopi deţinuţi, ţinând prelegeri de teologie morală. O va mărturisi
un fost coleg de detenţie, ulterior opozant al său pe plan politico-eclesiastic, Mons. Johann
Baltheiser (II 11).
Scurta perioadă de libertate între 1955-1956 va fi folosită de episcopul Ioan
Ploscaru în participarea sa la reorganizarea clandestinităţii greco-catolice. Va lua legătura
cu cei trei episcopi rezidenţiali supravieţuitori (Iuliu Hossu, Alexandru Rusu, Ioan Bălan)
la Curtea de Argeş (sunt pomenite datele decembrie 1955, 19.IV.1956, 29.VI.1956 şi 29.
VI.1956), primind instrucţiuni pentru reorganizarea diecezei Lugojului, clarificând datele
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despre unii episcopi şi preoţi decedaţi în penitenciar, sau date asupra preoţilor rămaşi
rezistenţi sau defectaţi de la credinţă. Solicitând aprobarea ierarhilor diecezani pentru
încurajarea frecventării ritului latin (N.B. până în 1969 ritul latin vechi sau tridentin era
săvârşit în limba latină, doar predica fiind ţinută în limbile vernaculare), Alexandru Rusu
a fost împotrivă, Iuliu Hossu era rezervat, considerând că măsura poate fi aplicată în
Banat, dar nu în Transilvania, unde maghiarii ar fi reticenţi, iar Ioan Bălan îl încuraja să
facă totul în funcţie de posibilităţi. După cum însuşi Ioan Ploscaru recunoştea, preoţii
maghiari au acceptat în acei ani cu plăcere să predice şi în limba română, dar li s-a interzis
de către Securitate acest lucru. Prima tentativă de diversiune pe fond etnic,
român-maghiar, va fi localizată de episcopul Ioan Ploscaru în 1971, prin intermediul unui
ofiţer de Securitate (Ploscaru – Lanţuri..., ed. II, p. 223-228).
Episcopii rezidenţiali au primit cu rezerve ideea ca Ioan Ploscaru să trimită date
în străinătate legate de starea diecezelor, considerând că această sarcină le revenea lor
(Ploscaru – Lanţuri..., ed. II, p. 233). Ioan Ploscaru a reluat legătura cu prietenul său, p.
Gheorghe Surdu, iar acesta, pe baza informaţiilor primite, a scris un raport către cardinalul
Eugène Tisserant la Roma. Contactele lui Ploscaru şi Surdu cu preoţii lazarişti Francisc
Armenag Diarian şi François van der Jonckheyd, prin care date despre starea episcopilor
şi a preoţilor rezistenţi să fie trimise în Occident (Belgia, Franţa) având ţinta finală Sf.
Scaun au fost monitorizate de Securitate, la acest fapt adăugându-se şi imprudenţa
preotului van der Jonckheyd, care obişnuia să-şi lase hârtiile rezervate în mod neglijent în
sacristie (10). Faptul a dus la arestarea tuturor celor implicaţi, soldându-se cu procesul în
care Ioan Ploscaru a fost condamnat la 45 de ani de închisoare.
Tentativele P.S. Ioan Ploscaru de a trece la ritul latin în 1956 au fost descurajate
de P.S. Aron Marton, care i-a afirmat, încrezător într-o viitoare eliberare a Bisericii
Române Unite, că nu doreşte să fie acuzat împreună cu clericii ortodocşi de împărţirea
Bisericii Greco-catolice. Episcopul Áron Márton a militat constant pentru repunerea în
drepturi a Bisericii Unite (Ploscaru – Lanţuri..., ed. II, p. 227), acceptând să înscrie în
1955 cinci seminarişti proveniţi din rândurile greco-catolice (Făgăraş – Birtz –
Capitlul...,p. 47-48).
Ieşirea din închisoare îl va găsi pe Ioan Ploscaru înaintea unor situaţii noi:
retragerea trupelor sovietice, lansarea unui nou curs de recuperare a valorilor naţionale,
după „Declaraţia din Aprilie 1964” a PMR, dar şi a unor noi probleme eclesiastice. În
1964 Conciliul Vatican al II-lea era în desfăşurare, enciclicele „Mater et Magistra”, „Pacem in Terris” a lui Ioan al XXIII-lea, de începere a dialogului cu comunismul şi liberalismul erau deja date (1961, 1963), iar acordurile de la Metz, din 1962, dirijate de Eugène
Tisserant cu delegaţii sovietici au condus la renunţarea condamnării comunismului la
Vatican în schimbul permisiunii a doi observatori ortodocşi sovietici de a participa la acel
conciliu. (pentru bibliografie şi documentare vezi Birtz – Cronologia..., p. 125-127).
Ideile marxiste se vor infiltra temeinic în rândurile studenţimii occidentale
(ducând la revoltele din 1968) chiar şi în rândul seminariştilor occidentali (mai ales prin
„teologia eliberării”), iar defectarea preoţilor şi a persoanelor consacrate (călugări,
călugăriţe) din timpul lui Paul VI va atinge suma de câteva zeci de mii.
În primăvara lui 1968, N. Ceauşescu îl va înlătura din conducerea Partidului pe
Alexandru Drăghici, reabilitând comuniştii din România ucişi la ordinul lui Stalin sau al
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lui Gheorghiu Dej; vara anului 1968 va fi marcată de condamnarea de către Statul Român
a intervenţiei Pactului de la Varşovia în Cehoslovacia. Sprijinul conducătorilor cehi
reformişti din partea Bucureştilor, conducători care în 1968, în timpul „Primăverii de la
Praga” au reacordat libertate Bisericii Greco-Catolice din Cehoslovacia, precum şi
recuperarea de către N. Ceauşescu a momentului 1 Decembrie 1918 erau indicii de certă
liberalizare, privite cu optimism de ierarhii clandestini greco-catolici, dar iniţial şi de Iuliu
Hossu.
În 1969 o altă surpriză va veni din partea Sf. Scaun. Promulgarea de către Paul
VI al lui Novus Ordo Missae, un rit nou, de celebrat în limbile vernaculare, va produce un
haos în Biserica Latină. (11)
Politica de compromis şi de cedare a Sf. Scaun înaintea statelor comuniste
(„Ost-Politik”), sacrificarea printr-un exil aurit la Roma, sau în Occident a unor figuri
marcante din rezistenţa catolică sub comunism (cardinalul Iosif Slipyj, cardinalul Jozef
Beran, cardinalul Jozsef Mindszenty, arhiepiscopul Ngo Dinh Thuc, ulterior cardinalul
Ştefan Trochta din Cehia) vor provoca o adevărată consternare în lumea catolică rămasă
fidelă propriilor tradiţii. (12)
Această scurtă, dar extrem de densă perioadă de timp îl va nedumeri nu doar pe
Ioan Ploscaru, dar şi pe alţi mulţi ierarhi din spatele Cortinei de Fier. Mişcările „preoţilor
democraţi” din anii 1945-1947, a „preoţilor pentru pace”, a „comitetelor catolice de
acţiune” din anii 1951 (conduse de can. Andrei Agotha) erau mult mai puţin revendicative
decât mişcările instalate în clerul occidental după 1965, mişcări niciodată condamnate sub
Paul VI.
Dialogul ecumenic între ortodocşi şi catolici, iniţiat de Papa Paul VI şi Patriarhul
Athenagoras al Constantinopolului în 1963, care a dus la ridicarea anatemelor dintre cele
două biserici era de asemenea un proces uimitor, putând contraria orice ierarh
greco-catolic din acel timp (nu doar din România). Până în momentul sinodului Vatican II
Bisericile Orientale unite cu Roma, se priveau ca adevăratele Biserici Orientale (la fel şi
cele neunite...), una din raţiunile lor majore fiind „aducerea schismaticilor la adevărata
Biserică”. Ori acum Bisericile erau declarate surori.
Nu putem exclude că oricărui episcop întemniţat pentru credinţa sa, pentru
refuzul de a colabora cu statul comunist (şi nu doar în România), pentru refuzul
„revenirii” la Biserica Ortodoxă nu i-ar fi trecut prin minte, măcar ca o străfulgerare a
cugetului, că a făcut puşcărie degeaba. Teologia face diferenţa între martirii teocentrici
(care acceptă moartea pentru a nu se separa de Dumnezeu), hristocentrici (nu acceptă
separarea de Iisus Hristos), eclesiocentrici (care nu acceptă abandonul propriei confesiuni)
sau cei care mor pentru refuzul încălcării unui precept moral revelat (ex. castitatea). Spre
deosebire de regimurile sovietic, chinez-maoist, sau albanez, persecuţiile din celelalte ţări
de sub dominaţia comunistă erau preponderent eclesiocentrice. Episcopi, preoţi, monahi,
călugăriţe, simplii credincioşi au acceptat moartea sau detenţia (mărturisirea credinţei)
pentru a nu-şi abjura confesiunea, pentru a-şi păstra plenar identitatea confesională. Or,
după1963-1965 (Vatican II) şi mai ales în timpul pontificatului lui Paul VI, identitatea lor
confesională catolică era subminată şi pusă sub semnul întrebării tocmai de politica
eclesială pontificală. Ioan Ploscaru (asemenea altor confraţi) a fost probabil şocat de noile
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orientări ale Bisericii Române, chiar dacă în memoriile sale nu lasă să transpare acest fapt.
O lectură atentă a corespondenţei sale poate releva dezamăgirile sale ascunse.
În contextul schimbărilor socio-politice din România anilor 1964-1968 şi a celor
eclesiastice catolice, Ioan Ploscaru avea nevoie de un reper ierarhic ferm.
L-a găsit în persoana ultimului ierarh rezidenţial supravieţuitor, cardinalul Iuliu
Hossu, până la decesul acestuia, în 28.V.1970.
Iuliu Hossu prin memoriile către autorităţile statului (13) recunoştea legitimitatea
constituţională a regimului comunist; spera ca pe calea petiţionară (abordată şi în 1948 şi
în 1956) să obţină relegalizarea Bisericii sale. Exemplul ceh, condamnarea „abuzurilor”
lui Gheorghiu Dej, atitudinea României din vara anului 1968 i-au dat speranţă
cardinalului român, care doar în pragul eternităţii şi-a dat seama de inutilitatea demersului
său petiţionar.
Stilul şi mesajul epistolar al cardinalului Hossu au reprezentat pentru Ioan
Ploscaru o adevărată busolă a acelui timp. O demonstrează epistolarul cardinalului Hossu
către Ploscaru, publicat de Pr. Dr. Cătălin Linu Popian (http: /www..popian.it.). (14)
Decesul cardinalului clujean l-a proiectat pe Ioan Ploscaru în funcţia de proiedru,
de întâi-stătător al episcopilor români uniţi clandestini . După cum o va scrie în scrisoarea
din 15.III.1974 către Pr. dr. Silvestru Augustin Prunduş, Ioan Ploscaru va renunţa la
această poziţie, fiind marcat de un complex de inferioritate şi de timiditate înaintea
maselor. Motivul poate fi circumstanţial: prietenului său dr. Manfred Kierein îi scrie că
trebuia să lupte împotriva orgoliului (I 155).
Mai probabil raţiunile erau (şi) altele: Ioan Ploscaru era izolat la Lugoj, faţă de
ierarhii uniţi ardeleni. Apoi nu a avut studii doctorale, neputându-le finaliza din cauza
războiului (ceilalţi ierarhi erau doctori în teologie). Un ultim motiv este relevat tot în
sus-menţionata scrisoare din 15.III.1974 (Birtz, Kierein, Făgăraş – Fărâme..., p. 242-245):
P.S. Alexandru Todea devenise în a doua detenţie confesorul P.S. Ioan Ploscaru, acesta
l-a încurajat pe ierarhul lugojean să nu renunţe la proiedrie, dar Ploscaru s-a dovedit
constant în opţiuni. Ultimul motiv va căpăta o importanţă decisivă în 1985.
Cel în favoarea căruia renunţa la proiedrie, P.S. dr. Ioan Dragomir (n. 1905,
Ariniş, MM-1985, Bucureşti), episcop titular de Paleopolis, consacrat episcop de regentul
apostolic Gerald P. O’Hara asistat de Ioan Ploscaru în 6.III.1949, era o persoană extrem
de tenace, adeptul restituirii libertăţii Bisericii Unite în integritatea ei, care în Maramureş
avea şansa celei mai dense şi numeroase mase de credincioşi netrecuţi la Ortodoxie, şi
care era un adept hotărât al revitalizării clerului clandestin. A hirotonit aproape o sută de
preoţi clandestini, în afara celor 3 episcopi, ulterior contestaţi. Dr. Ioan Dragomir prin
sprijinul acordat Congregaţiei Inimii Neprihănite fondate de Maica Maria Ionela Cotoi
(15), extrem de influentă în Bucureşti, Vechiul Regat şi nu numai, avea în spatele său
resurse umane de care ierarhul lugojean nu putea beneficia în dieceza sa.
În timpul proiedriei lui Ioan Dragomir se vor contura câteva linii de politică
eclesiastică în cadrul Bisericii Unite Române:
1. Linia rezistenţei categorice, a unităţii catolice, bazată pe convingerea prăbuşirii sistemului
comunist (Maica Ionela, P.S. Aurel Leluţiu)
2. Linia rezistenţei exprimată prin solicitarea „drepturilor eclesiastice” in integrum (P.P.S.S.
Ioan Dragomir, Alexandru Todea, Iuliu Hirţea). Adepţii acestei linii au utilizat calea petiţionară,
sprijinul liniei 1, au pedalat pe principiul solidarităţii catolice cu confraţii de rit latin, fie ei
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românofoni sau maghiarofoni, şi s-au preocupat de hirotoniri clandestine, pentru revitalizarea
clerului clandestin.
3. Linia integrării provizorii în ritul latin, până la eliberarea Bisericii (P. Silvestru Augustin
Prunduş, P. Dr. Coriolan Tămâian, P.S. Ioan Ploscaru, P. Pantelimon Aşteleanu, P. Lucian
Mureşan etc.). (16)
4. Linia ecumenismului cu cler şi credincioşi romano-catolici şi ortodocşi (campion al
acestei linii a fost P. dr. Silvestru Augustin Prunduş).. Î.P.S. Ioan Dragomir, P.S. Aurel Leluţiu, P.S.
Iuliu Hirţea, au rămas constant pe poziţiile liniilor ai. căror exponenţi au fost. Latinizanţi convinşi
au fost P. Nicolae Pura din Cluj (1905, Căşei, CJ – 1981, Mărgineni, BC), P. Pantelimon Aştelean
(1931, Râciu, MS – 2001, Cluj-Napoca), P. dr. Coriolan Tămâian (1904, Fărcaşa, SM – 1990,
Oradea). Ceilalţi ierarhi sau fruntaşi ai clerului au oscilat în cadrul diferitelor linii eclesiastice,
nedefectând însă de la credinţă catolică.

Introducerea liturghiei latine în ritul nou, în limba vernaculară, a spulberat pacea
confesională catolică din Europa Centrală. Dacă până în 1965-1969, limba latină a ritului
tridentin era semnul evident al unităţii romano-catolice, un credincios de rit latin fiind
„acasă” liturgic în Ardeal, Moldova, Budapesta, Praga, Paris, Madrid, New York, Tokyo,
Buenos Aires sau Berlin, „Dominus vobiscum” fiind acelaşi pentru toţi credincioşii,
indiferent de naţionalitate, după 1969 situaţia s-a schimbat radical.
Fiecare popor sau minoritate etnică a fost determinată de Sf. Scaun să-şi traducă
noul rit liturgic în limba vernaculară, unitatea catolică de cult luând sfârşit. În cazul
Europei Centrale moştenirea febronianismului secolului al XVIII-lea, precum şi noua
realitate geo-politică după cel de-al doilea război mondial au exacerbat tensiunile
naţionaliste din Biserica Catolică. Începând cu sec. XIX bisericile catolice locale (ca şi de
altfel cele ortodoxe sau protestante) erau bastioane ale naţionalismului fie el german,
maghiar, român, croat, sloven, ceh, polonez sau sârb.
Iritări cu temă naţionalistă au apărut în Spania (basci-aragonezi-catalani), Corsica
(franco-italieni), între cehi şi germani, polonezi şi germani, slovaci şi maghiari, maghiari
şi români, slovaci şi italieni etc.
În România existenţa unei comunităţi catolice maghiarofone de cca. 1,5 milioane
de credincioşi (incluzând şi credincioşi şvabi şi slovaci), a unei alte comunităţi
romano-catolice românofone în Vechiul Regat de cca. 300.000 de credincioşi, precum şi a
câteva sute de mii de credincioşi greco-catolici nereveniţi în Transilvania şi Vechiul
Regat au oferit un teren propice diversiunilor naţionaliste.
De asemenea din corespondenţa greco-catolică rezultă că în anumite cazuri, după
1973, comportamentul ofiţerilor de Securitate s-a schimbat faţă de clericii rezistenţi. Un
exemplu îl oferă chiar P.S. Ioan Ploscaru, abordat extrem de curtenitor de un ofiţer din
Timişoara. Analog s-au întâmplat lucrurile la Cluj (cazul Prunduş/generalii Pleşiţă, Ioana
şi Şerbănoiu) sau la Oradea, în Maramureş sau la Bucureşti.
Dacă în 1972 P. Gheorghe Surdu era anchetat şi percheziţionat din cauza unei
broşuri despre episcopul Iosif Schubert, persecutat de autorităţile comuniste din România,
iar în 1971 şi 1972 P.P.S.S. Iuliu Hirţea şi Ioan Ploscaru au riscat deschiderea unor
procese penale, insistenţele lor pentru eliberarea Bisericii stârnind iritarea unor factori
locali, din 1973 situaţia se va schimba, nu în ultimul rând datorită vizitei din primăvara
acelui an a lui N. Ceauşescu la Sf. Scaun. Dacă înainte de 1973 intervenţiile brutale erau
normative, după acel an ele nu vor lipsi, dar vor fi mult mai rare.
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Experienţa carcerală dovedise că fruntaşii greco-catolici nu puteau fi determinaţi
nici prin martiraj să-şi părăsească fidelitatea faţă de Sf. Scaun (excepţiile au fost minore).
Abordarea curtenitoare din partea ofiţerilor responsabili de problema greco-catolică,
eventualele regrete exprimate de aceştia pentru brutalităţile anilor 1948-1964 au
determinat slăbirea vigilenţei fruntaşilor eclesiastici, aceştia depunându-şi memorii şi
sugestii spre binele Bisericii Unite chiar direcţiilor sau secţiilor locale ale DSS. Astfel
ofiţerii responsabili de caz au aflat o mulţime de date inedite, radiografii complete asupra
situaţiei clandestinităţii greco-catolice, sau date despre corifeii uniţi, pe care nu le aflaseră
în cei 20 de ani precedenţi.
Pe baza datelor oferite în mod deschis, pe cale memorialistică sau petiţionară,
prin solicitarea unor declaraţii sau a unor conversaţii amicale, Direcţia I a DSS a putut
crea diversiunea romano-catolicizării românilor greco-catolici din Transilvania,
diversiunea orientată şi împotriva Bisericii Romano-Catolice maghiare din Transilvania.
Ideea pornise de la Ştefan Andrei, fost ministru de externe al RSR şi generalul
Nicolae Pleşiţă (17).
Astfel fruntaşii greco-catolici nu-şi afectau în nici un fel obedienţa faţă de Sf.
Scaun, faţa de dispoziţiile Consiliului Vatican II, fiindu-le totodată stimulată atitudinea
naţionalistă, meritele naţionale ale Bisericii Române Unite (reale) fiind tema predilectă a
memoriilor prezentate de fruntaşii uniţi autorităţilor de stat.
Dacă s-ar fi reuşit finalizarea implementării planului de creare a unei unităţi
canonice de rit latin românofone în Transilvania, beneficiindu-se de bisericile (edificiile)
romano-catolicilor maghiarofoni, s-ar fi generat o acută stare conflictuală intra-catolică şi
interetnică (starea fusese generată).
Serviciile secrete ar fi putut obţine nu doar conflicte intra-catolice şi diversiuni
interetnice, ci şi mulţumirea Bisericii Ortodoxe, prin scăpare şi de un „concurent”
subteran, obedientizarea noii ierarhii românofone din Transilvania, pretexte pentru
agresarea comunităţilor romano-catolice maghiare, ingraţierea Sf. Scaun prin
„soluţionarea” problemei greco-catolice (urmată chiar de eventuala încheiere a unui
agrement diplomatic sau al unui concordat – un nou fapt de valorificat în cadrul politicii
externe) etc.
Dacă unii ordinari diecezani au fost captivaţi de acest plan (Pr. dr. Coriolan
Tămâian – Oradea şi Pr. dr. Silvestru A. Prunduş – Cluj), chiar făcând imixtiuni
necanonice în alte dieceze (Maramureş), P.S. Ioan Ploscaru, deşi nu respingea o asemenea
idee, cu titlu provizoriu, nu a dorit să se amestece.
Ioan Ploscaru a avut o atitudine extrem de corectă, el amestecându-se în alte
dieceze, decât în acţiune concordantă cu ceilalţi ordinari diecezani. (18)
Gruparea refractară oricărei soluţii (mai mult sau mai puţin diversioniste) propuse
de statul socialist a fost cea a maicii Maria-Ionela Cotoi secondată de Î.P.S. dr. Ioan
Dragomir, P.S. Iuliu Hirţea, P.S. Aurel Leluţiu şi până în 1984-1985 şi de P.S. Alexandru
Todea.
Maica Maria-Ionela (n. 1931) împreună cu maica Constantina Ciora (1914-1997)
(19), alăturate Congregaţiei Inimii Neprihănite şi a „Preoţilor Adoratori – Sf. Cruce” au
refuzat cu tenacitate orice cooperare cu autorităţile comuniste, în ciuda anilor de detenţie,
a tracasărilor repetate, a percheziţiilor frecvente. Maica Ionela având şi o intensă activitate
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spiritualizată (nu doar prin manifestări mistice, ci şi printr-o importantă literatură
spirituală de samizdat) a constituit principalul martor al rezistenţei spirituale, întruchipând
speranţa prăbuşirii regimului comunist din România. (20)
Securitatea nu a reuşit anihilarea grupului ei, şi atunci s-a apelat la o formulă cu
rezultate scontate: denigrarea.
Maica Maria-Ionela a fost acuzată de mitomanie, desobedienţă, „din această
cauză fiind expulzată în 1949” din Congregaţia Maicii Domnului.
Maica Constantina era gratificată şi cu existenţa unei prietenii particulare faţă de
Pr. dr. Aurel Leluţiu, având drept consecinţă expulzarea ei din CMD în 1949. La o analiză
mai atentă, acuzele se dovedesc a fi nefondate (21), ba chiar răuvoitoare, afirmaţiile
repetate ale maicii Ionela după care „comunismul se va prăbuşi cu trosnet” iritând nu doar
organele statului socialist, ci şi pe corifeii eclesiastici dornici în a colabora cu aceste
organe. (22)
Ceea ce nici admiratorii, nici detractorii Maicii Maria-Ionela nu au observat este
că această călugăriţă se înscrie în galeria femeilor anticomuniste din România, asemeni
Elizabetei Rizea, Lucreţiei Jurj, Mariei Arnăuţoiu, Mihaelei Iordache de la Vladimireşti,
Sabinei Wurnibrandt, Aspasiei Otel-Petrescu, a Anastasiei Popescu – tocmai a acelor
femei care au salvat onoarea Neamului Românesc printr-o activă rezistenţă anticomunistă.
P.S. Ioan Ploscaru a fost iniţial favorabil maicii Ionela, el însuşi .recunoscând
încrederea acordată ei (în „Cum s-a ajuns la schisma actuală”, în Birtz – Episcopul..., p.
166). Apariţia celor trei episcopi sfinţiţi de Ioan Dragomir, despre care Ioan Ploscaru nu
fusese anterior informat, precum şi relatările unilaterale cărora le-a dat credit (provenite
din sursele Prunduş/Todea) l-au determinat pe episcopul din Lugoj să devină un
„anti-ionelist” vehement (după 1985), manifestându-se astfel şi în scrisori, ajungând să se
facă părtaş unor voci denigratoare. Aici a fost una din erorile episcopului Ioan Ploscaru:
refuzul de a audia şi „altera pars”, şi de a colporta zvonuri defăimătoare la adresa unor
persoane, fără o verificare atentă. Cu atât mai mult cu cât altfel episcopul era extrem de
atent la bunul renume al unei persoane.
O eventuală explicaţie a acestui comportament poate fi dedusă din prietenia
acordată P. dr. Silvestru A. Prunduş şi de autoritatea cu care îşi priveau confesorul: pe
P.S. Alexandru Todea.
Pentru cei familiarizaţi îndrumarea spirituală catolică tradiţională, se cunoaşte că
îndrumarea confesorului este privită ca un ordin în remedierea propriei conduite. Odată
P.S. Alexandru Todea a indicat-o pe maica Ionela drept principala responsabilă a
schismei, P.S. Ioan Ploscaru a adoptat o atitudine vehementă de opoziţie împotriva maicii
şi a grupului aferent ei, atitudine pe care o va păstra constant de acum încolo.
Un alt episod învolburat care l-a afectat pe P.S. Ioan Ploscaru a fost continuarea
succesiunii episcopale. După decesul lui Iuliu Hossu, odată cu trecerea anilor vârsta şi
traumele detenţiei îşi spuneau cuvântul asupra stării de sănătate a episcopilor rămaşi. Deja
în 1973 şi în 1975 Emil Riti, pe atunci colaborator intim al P.S. Alexandru Todea, în acei
ani putând ajunge în Occident pentru tratament medical, s-a făcut purtător de mesaj pentru
solicitarea din partea Sf. Scaun a aprobării pentru consacrarea episcopală a Pr. dr. Aurel
Leluţiu (1912, Olteţ-1980, Blaj) (Birtz – Episcopul..., p. 20-21).
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Paul VI nu a văzut însă necesitatea de a revitaliza ierarhia Bisericii Unite, fiind
mai interesat de bunul mers al Ost-Politikului, al ecumenismului etc. Ca urmare opoziţia
sa nu se aplica persoanei lui Aurel Leluţiu, ci principiului în sine. Aceasta nu înseamnă că
P. dr. Aurel Leluţiu nu a putut fi consacrat ca episcop, fie de Ioan Dragomir, fie de
Alexandru Todea, fie de Iuliu Hirţea. P.S. Ioan Ploscaru va da ca certă consacrarea lui de
către Î.P.S. Ioan Dragomir.
Moartea lui Paul VI, scurtul interimar al Papei Ioan Paul I şi suirea pe tron a
Papei Ioan Paul II vor schimba radical tactica şi strategia luptei anticomuniste, Papa
preferând o diplomaţie paralelă cu cea a Secretariatului de Stat. De fapt, ca şi cardinal de
Cracovia, fusese adânc implicat în stimularea Bisericii Catolice Subterane din
Ceho-Slovacia şi Ucraina (23)
Contacte cu trimisul special al Sf. Scaun Luigi Poggi şi ierarhii români uniţi au
avut loc în anul 1979 şi în 1980 (primăvara şi toamna, la Alba-Iulia, cu ocazia
înmormântării episcopului Aron Márton) (Birtz – Episcopul..., p. 23), perfectându-se
detaliile cu privire la separarea problemei greco-catolice de cea romano-catolică din
România, şi reînnoirea succesiunii episcopale. Asupra candidaţilor pentru hirotonirile
episcopale s-au ţinut consfătuiri în primăvara anului 1981, în casa Orosfăian din Cluj (la
sora... P.S. Ioan Ploscaru) şi în casa P. Andrei Răfan din Baia-Mare (Birtz – Episcopul...,
p. 23; Birtz, Kierein, Făgăraş – Fărâme..., p. 56). Ca urmare P.S. Alexandru Todea, în
18.IV.1981 va redacta o scrisoare către Papa, prin care solicită aprobarea pontificală
pentru un cardinal român, şi pentru hirotonirea episcopală a lui George Guţiu –
arhidieceză, Octavian Cristian – Maramureş, Emil Riti – Cluj-Gherla, Vasile Hossu –
Oradea, Justin Ştefan Paven – Vicariatul de Bucureşti, P. Dumtru Sălăgean urmând în caz
de nevoie să fie confirmat ordinariu diecezan pentru dieceza de Lugoj.
Scrisoarea a fost redactată şi pe o batistă, pentru a fi transportată în siguranţă
peste graniţă (Birtz –Cronologia, p. 70-74). Răspunsul afirmativ a sosit prin intermediul
M. Dr. Maria Zaharia, CIN, precum şi prin... P. Dr. Silvestru Augustin Prunduş, care a
refuzat însă să ducă placetul scris în România (o va recunoaşte chiar el, în documentul
Date, precizări şi canoane în legătură cu hirotonirea unor episcopi din partea P.S. Ioan
Dragomir, 11.VI.1988, cf. Birtz – Episcopul..., p. 174-175).
Deci aprobarea pontificală a fost acordată, fapt pe care astăzi îl putem stabili cu
certitudine, nu doar pe baza documentelor furnizate din partea celor consacraţi de Ioan
Dragomir, dar şi printr-o sursă opozantă celor trei episcopi (Silvestru Augustin Prunduş).
Mai mult, la o analiză sumară a documentului se observă că George Guţiu şi Vasile Hossu
au rămas în preferinţele episcopale şi după 1990, iar Mons. Dumitru Sălăgean nu doar i-a
întărit poziţia de vicar general, că după 1990 a ajuns şi prepozit al capitlului lugojean.
Cum se explică opoziţia acerbă a P.S. Ioan Ploscaru faţă de cei trei episcopi
hirotoniţi de Î.P.S. Ioan Dragomir (Octavian Cristian, Justin Ştefan Paven, Emil Riti)?
Nu se poate accepta teza ignoranţei precedente, una din consultări pentru cei
propuşi având loc în casa surorii sale din Cluj; ulterior, în 1984, el va insista cu tenacitate
pe lângă Ioan Dragomir, dacă acesta a consacrat episcopi (Birtz – Episcopul..., p. 185).
Deci ştia că Ioan Dragomir poate consacra episcopi!
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În documentul redactat de el „Cum s-a ajuns la schisma actuală” (14.Vl.1987)
(Birtz – Episcopul..., p. 164-168) el scrie că informaţiile despre intenţiile lui Ioan
Dragomir îi erau oferite de P.S. Alexandru Todea.
Paleativul cum că „Ioan Dragomir era sechestrat de surori” poate fi considerat cu
multă bunăvoinţă mai mult ca o figură de stil decât ca realitate. Poate exista şi o altă
explicaţie. Ioan Ploscaru fusese pus la curent cu intenţia generală de a solicita aprobări
pentru noile hirotoniri, dar nu a mai fost ţinut la curent cu etapele ulterioare.
Alexandru Todea (să nu uităm că îi era confesor!) se bucura înaintea lui de un
prestigiu solid, iar Ioan Dragomir îi privea cu suspiciune şi pe Ioan Ploscaru, şi pe
Alexandru Todea, bănuind că ultimii doi episcopi ar accepta formula sugerată de
autorităţi: crearea unor unităţi canonice romano-catolice românofone în Transilvania,
pentru „soluţionarea” problemei greco-catolice.
Ioan Dragomir nu i-a consacrat pe cei trei deodată, ci la intervale semnificative
de timp: 12.I.1983/Octavian Cristian, 10.VII.1984/Justin Paven, 18.IV.1985/Emil Riti.
Ioan Dragomir însuşi dorea să observe evoluţia conduitei eclesiastice a celorlalţi ierarhi în
timp. (Birtz, Kierein, Făgăraş – Fărâme..., p. 64-65).
În al doilea rând episcopul Ioan Ploscaru se temea de diversiuni (el însuşi fiind
expus unor asemenea procedee: cazul mons. Zăpârţan, al „credinciosului Ioan Mureşan”).
Nu îi cunoscuse în precedentă pe episcopii Cristian şi Paven (cum el însuşi recunoştea în
documentul Cum s-a ajuns la schisma actuală), şi suspicios fiind, nu le acorda credit.
Un alt motiv îl constituie teama ca prin eventualele sale decizii să nu
obstrucţioneze un proces de destindere între ierarhii uniţi şi autorităţile statale, proces pe
care el îl urmărea cu atenţie, nerefuzând nici o formulă sugerată de autorităţi.
Ar fi fost impensabil ca Ioan Ploscaru să facă un corp comun cu cei trei episcopi
sfinţiţi de Ioan Dragomir (realizând o majoritate de 4 episcopi) în acest caz fiind
contestată linia eclesiastică adoptată de Alexandru Todea, Silvestru Augustin Prunduş şi
Coriolan Tămâian. A nu se uita şi detaliul important al autorităţii spirituale avute de
Alexandru Todea asupra lui Ioan Ploscaru, episcopul din Reghin fiindu-i confesor celui
din Lugoj.
Acesta va fi şi motivul principal prin care Ioan Ploscaru, la Ariniş, în Maramureş,
cu ocazia funeraliilor fostului proiedru dr. Ioan Dragomir, va ceda proiedria care îi
revenea de drept, lui Alexandru Todea.
Alexandru Todea era ordinariu clandestin al arhidiecezei Blajului, dar din 1976
făcea demersuri pentru a-şi extinde jurisdicţia şi asupra diecezei de Cluj-Gherla. Motivele
erau diferite: în 1976 decedase canonicul dr. Cosma Avram, adept al menţinerii tradiţiei
bizantine, iniţiativele P. dr. Silvestru Augustin Prunduş nu erau agreate de episcopul din
Reghin, iar la Cluj şi în împrejurimi se aflau agregaţi mai bine de 100 de preoţi
greco-catolici clandestini (24), un grup semnificativ, care dacă ar fi fost bine organizat,
i-ar fi dat episcopului Todea o altă forţă spirituală decât cei câţiva preoţi, fie ei şi
prestigioşi, din judeţul Mureş.
Demersul lui Alexandru Todea va fi încununat de succes doar în vara anului
1987, după ce două tentative de a revitaliza ierarhia episcopală (P. Iosif Sabău la Oradea,
P. dr. Liviu Pandrea la Cluj) au devenit inoperante (Birtz – Episcopul..., p. 53-54,
159-163; Birtz – Cronologia..., p. 43-45).
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Care era justificarea formală a P.S. Ioan Ploscaru?
Pentru episcopul titular de Trapezopolis peisajul liniilor de conduită eclesiastică
era extrem de divers: de la atitudinea intransigentă, de revendicare, a libertăţii Bisericii
Unite (Ioan Dragomir, Congregaţia Inimii Neprihănite), la formula latinizantă (Coriolan
Tămâian).
Pericolul supravegherii (25) era constant, la fel şi cel al diversiunilor. Singurul
element de certitudine al episcopului din Lugoj (care în acel oraş nu avea posibilităţile de
documentare existente la Cluj, la Blaj sau la Reghin) era Codul de Drept Canonic al Sf.
Scaun. Fie Codex Iuris Canonici 1917, fie Codex Iuris Canonici din 1983. Aceste coduri
erau promulgate însă pentru Biserica Romano-Catolică, neavând aplicabilitate pentru
Bisericile Orientale Unite cu Roma.
Pentru Biserica Greco-Catolică din România era în vigoare dreptul canonic
particular (cele trei concilii provinciale, din 1872, 1882 şi 1900), dispoziţiile Nunţiaturii
până în 1948, precum şi normele canonice date de Sf. Scaun în 1948 pentru toată Biserica
Catolică din România, privitoare la starea de necesitate: Decretul De Nominatione
Substitutorum (29.VI.1948), Instrucţiunile Nunţiaturii Apostolice de aplicare a acestui decret, Instrucţiunile diecezane pentru organizarea protopopiatelor clandestine (Birtz –
Cronologia..., p. 16-17, 88-95; Birtz, Kierein, Făgăraş – Fărâme..., p. 34-36 – sunt
reproduse instrucţiunile pentru activitatea clandestină a protopopiatelor din arhidieceză).
Constituţiile apostolice promulgate de Papa Pius XII pentru riturile orientale,
între 1949-1957 („Craebrae allatae”, „Sollicitudinem nostram”, „Postquam Apostolicis
Litteris”; „Cleri sanctitatis”) au fost în vigoare până la promulgarea Codului Canonic al
Bisericilor Orientale, în 1990; întrebarea firească este cât erau ele de cunoscute în spatele
Cortinei de Fier? Reuşiseră aceste documente să pătrundă în România, Ucraina,
Ceho-Slovacia, şi să aibă difuziunea necesară?
Ioan Ploscaru ignora conceptul stării de necesitate canonică (concept menţionat
în CIC 1917, can. 2205, §2-4, iar în CIC 1983 can. 1323, §4, can. 1324, §5, can. 1345).
Ce este starea de necesitate canonică?
Starea de necesitate este situaţia externă de constrângere, produsă fără vina
celui ce o suportă, şi care forţează fizic sau moral o persoană să încalce legea, pentru a
înlătura pericolul ce ameninţă bunurile spirituale, viaţa, libertatea sau alte bunuri
temporale (Birtz – Episcopul..., p. 197).
Din toamna anului 1948 Bisericii Române Unite:
– i-au fost confiscate proprietăţile
– i-au fost desfiinţate instituţiile de învăţământ şi cele filantropice
– i-au fost din punct de vedere al dreptului civil suprimate ordinele călugăreşti şi
congregaţiile religioase (şi Bisericii Latine)
– i-au fost anulate drepturile de cateheză publică în şcoli, spitale, penitenciare,
armată (şi Bisericii Latine)
– i-au fost arestaţi ierarhii, şi clericii proeminenţi (şi Bisericii Latine)
– i-a fost împiedicată comunicarea liberă cu Sf. Scaun (şi Bisericii Latine)
– între 1.XII..1948 şi 30.XII.1989 nu a avut conform dreptului civil libertatea de
a exista.
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Cu alte cuvinte, persecuţia religioasă a lovit dreptul de existenţă al B.R.U., a lovit
în drepturile spirituale, în bunurile morale şi materiale.
Spre deosebire de Biserica Greco-Catolică, Biserica Romano-Catolică din
România nu a beneficiat de aprobarea statutelor de funcţionare din partea Ministerului
Cultelor sau al Departamentului Cultelor din RPR/RSR, dar cel puţin putea funcţiona
public. Era deci tolerată.
Pentru Biserica Romano-Catolică din România starea de necesitate canonică a
luat sfârşit progresiv: în 1955 pentru dieceza Transilvaniei, în 1978 pentru dieceza Iaşilor
(numirea ca ordinariu ad nutum S. Sedis a mons. Petru Gherghel) şi în 1983 (numiri de
ordinari diecezani ad nutum S. Sedis pentru diecezele de Bucureşti, Oradea, Timişoara şi
Satu-Mare) (26).
Tocmai regularizarea poziţiei Bisericii Romano-Catolice independent de cea
Greco-Catolică, a dus la o stare internă tensionată intra-catolică.
Dacă până în 1980 (moartea episcopului Áron Márton) problema catolică din
România era privită unitar de corifeii catolici din România (cu excepţia colaboraţioniştilor
cu regimul), după acel an situaţia dădea aparenţa că Biserica Catolică este reprezentată
doar de un episcop maghiar, fapt ce nu convenea nici regimului, nici ierarhilor
greco-catolici. Aceştia, pentru a facilita numirea lui Ioan Robu ca ordinariu ad nutum S.
Sedis la Bucureşti şi conferirea acestuia a unui titlu episcopal, au decis separarea
problemei romano-catolice de cea greco-catolică. Maica Maria Ionela şi Congregaţia
Inimii Neprihănite s-au opus, tocmai pentru menţinerea unităţii de acţiune catolică (Birtz
– Episcopul..., p. 21-23). De unde au apărut tensiuni între grupul „ionelist” şi Alexandru
Todea şi cei care-i împărtăşeau opţiunea politico-eclesiastică.
Ori, pentru Ioan Ploscaru normativ era canonul 1382 (CIC 1983) care prevedea
excomunicarea latae sententiae pentru episcopul care consacră fără mandat pontifical un
alt episcop, cât şi pentru recipiendar. Excomunicarea, decurgând prin însăşi comiterea
faptului, era rezervată Scaunului Apostolic. Starea de necesitate prevede însă atenuarea
sau dispariţia unei pedepse canonice, deci interpretarea literală a canonului nu se poate
aplica. Mai mult Ioan Dragomir a avut mandat apostolic pentru consacrările făcute, cum
s-a arătat anterior.
Semnificativ este faptul că în alte ţări socialiste, unde Biserica Romano-Catolică
era legal recunoscută, dar diecezele erau conduse de ordinari diecezani sau episcopi
colaboratori ai regimului comunist, şi unde s-au consacrat episcopi clandestini, cel mai
adesea fără mandat pontifical (Ceho-Slovacia, Ungaria) nici unul nu a fost excomunicat!
(27).
Obţinerea unui mandat pontifical după 1980 nu ar fi fost o problemă majoră, dacă
preoţii catolici din România care ajungeau Roma nu ar fi avut aprobările de călătorie în
Occident concese cu avizul Departamentului Securităţii Statului (şi contra unor obligaţii
de resort). Între 1980-1989 mai mulţi preoţi greco-catolici au putut ajunge la Roma:
Silvestru A. Prunduş, Sabin Dăncuş, Tertulian Langa, Ioan Deliman, Emil Riti, Vasile M.
Ungureanu, Liviu Pandrea etc. În cazul lui Ioan Dragomir, P. Prunduş a refuzat să aducă
în România mandatul scris, în 1981 (acesta sosind totuşi pe alte căi), dovadă că mandatul
exista!
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Din nefericire, cu excepţia lui Emil Riti (care era parte interesată), ceilalţi preoţi
care au avut permisiunea de a călători la Roma, fie au fost trimişi să facă agitaţie
împotriva celor trei episcopi sfinţiţi de Ioan Dragomir (Coriolan Tămâian, Vasile M.
Ungureanu), fie au refuzat să aducă în România clarificările necesare.
Deci însăşi informaţia provenită de la Sf. Scaun era viciată datorită curierilor
români. Ce reper putea să aibă în acest caz Ioan Ploscaru, şi aşa izolat (şi supravegheat) la
Lugoj, dependent în permanenţă de datele oferite de la Cluj, eventual Oradea sau Reghin?
Interpretarea literală a CIC 1983 îi este astfel perfect scuzabilă. Ce nu este
scuzabilă este atitudinea avută de Ioan Ploscaru în 1993-1994, când, deşi cardinalul
Achille Silvestrini, pe atunci prefect al Congregaţiei Orientale, solicitase în mod repetat
episcopilor români uniţi „recuperarea” lui Riti şi a lui Paven (Octavian Cristian decedând
în 1989) la insistenţele Papei, Ioan Ploscaru nu doar că s-a opus vehement, dar... a
ameninţat şi cu demisia, şi cu... trecerea la Ortodoxie. (Birtz – Episcopul..., p. 28-29;
Birtz, Kierein, Făgăraş – Fărâme..., p. 227-236).
Acest comportament nu mai poate fi explicat prin eventuale informaţii sau
îndrumări primite de la P. Prunduş sau de la mitropolitul cardinal Alexandru Todea
(acesta era deja bolnav, iar din primăvara lui 1992 începuse o reconciliere cu P.S. Emil
Riti), În plus, un important membru al Curiei Romane, în numele Papei, cerea o
soluţionare pe cale amiabilă (aşa cum s-a întâmplat în Cehia, Ucraina, Slovacia, Rusia) a
unei probleme generată în condiţiile prigoanei comuniste, toţi actanţii dramei dorind de
fapt restaurarea situaţiei Bisericii Unite.
Poate în întreaga carieră episcopală a P.S. Ioan Ploscaru această opoziţie a fost
singura greşeală majoră.
Dacă în politica eclesiastică Ioan Ploscaru nu a avut întotdeauna decizii inspirate,
orice decizie pe care o lua depinzând de calitatea informaţiilor primite, el a avut în schimb
o activitate pastorală deosebită. După cum s-a constatat în precedenta, a pregătit un număr
impresionant de lucrări religioase, din cele mai variate teme, iniţial ca literatură
„samizdat” şi apoi pentru tipar.
O atenţie deosebită a acordat-o ministerului sacerdotal, fiind ajutat ca un apreciat
duhovnic. Mărturiile unor elevi spirituali sau fii duhovniceşti publicate în volumul In
memoriam... îl descriu ca pe un confesor şi pe un părinte spiritual plin de solicitudini.
Faptul rezultă şi din corespondenţa sa cu diferite persoane, inclusiv cu prietenii din
străinătate.
Ioan Ploscaru s-a implicat şi în îndrumarea vocaţiilor pentru ramura feminină
(Ordinul Secundar) al Sf. Vasile cel Mare (28); era extrem de activ în a asigura
administrarea Sacramentului Mirungerii (Sf. Mir) tinerilor botezaţi greco-catolic
(clandestin) şi care nu puteau fi totdeauna miruiţi imediat după botez. Comunitatea
greco-catolică din Alba-Iulia apela frecvent pentru Sf. Mir la P.S. Ioan Ploscaru, M.
Maria Ernesta Oancea, CMD şi preotul (pe atunci clandestin) Ioan Mitrofan fiind
persoanele cele mai active în sigura distribuţia acestui sacrament tinerilor care aveau
nevoie de el. Soţia unuia din autorii acestui volum a fost miruită clandestin de P.S. Ioan
Ploscaru, la Lugoj în 1985.
Spre deosebire de Ioan Dragomir, extrem de activ în hirotonirea preoţilor
clandestini (peste o sută), urmat de P.P.S.S. Iuliu Hirţea şi Alexandru Todea, Ioan
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Ploscaru în clandestinitate a sfinţit doar doi preoţi (în 8.XII.1986), pe dr. med. Nicolae
Teodorescu şi pe G. Ciordaş (In Memoriam, p. 153-156). În 1986 l-a mai sfinţit ca diacon
pe Vasile Petru Varga, din Cluj-Napoca, extrem de activ în cercul românofon de la
Biserica Piaristă din Cluj, care după puţin timp a plecat la New York, în S.U.A. (29).
Documentul Gânduri pentru prezent, publicat în acest volum (I 37) explică prin
pana ierarhului de ce acesta era reticent pentru a consacra noi preoţi: el considera că de
preoţi este nevoie doar în măsura în care există comunităţi care solicită acest lucru.
Deşi sub o aparentă destindere faţă de linia acomodantă cu Statul, situaţia
Bisericii Greco-Catolice din anii ’80 ai secolului XX era totuşi gravă, încât o organizaţie
relativ indiferentă la persecuţiile din lumea comunistă ca „Amnesty International” a
publicat un raport (30) dedicat României şi Bisericii Catolice.
A fost meritul lui Ioan Ploscaru că i-a susţinut moral şi când a putut i-a
recomandat şi în străinătate pe preoţii Liviu Negoiţă, Cernat Ambruş, Viorel Dumitrescu,
D. Gaga, Marian Ştefănescu, unii ortodocşi, alţii greco-catolici clandestini (vezi şi I 130)
(In Memoriam, p. 144-152), preoţii menţionaţi fiind membri în Comitetul Creştin pentru
apărarea Drepturilor religioase din România.
Solidar cu ordinarii clandestini toleraţi de stat, în Decembrie 1989 Ioan Ploscaru
va trăi prăbuşirea comunismului, ieşind în libertate cu o dieceză având patru preoţi: Mons.
Dumitru Sălăgean, P. dr. Nicolae Teodorescu, P. G. Ciordaş şi can. dr. Ioan Deliman de la
Arad.
În 29.I.1990 prin ordinul expres al Î.P.S. dr. Nicolae Corneanu îi va fi restituită
catedrala episcopală din Lugoj, iar din 12.III.1990 va fi numit episcop diecezan al
Lugojului, fiind dezlegat de titlul de Trapezopolis.
Cât va fi episcop diecezan plenar va asigura reconstrucţia de la zero a diecezei
Lugojului, în ciuda unor dificultăţi inerente începutului, şi nu întotdeauna a unui climat
ecumenic (pe care l-a întâlnit însă la mitropolitul Nicolae Corneanu) (31).
Episcopul Ioan Ploscaru a fost o victimă a regimului comunist din România,
precum şi a unor confraţi greco-catolici care au abuzat de încrederea lui; dar prin
înmulţirea plenară a talanţilor spirituali cu care a fost înzestrat, prin sacerdoţiul exemplar
pe care l-a trăit, şi prin speranţa şi credinţa catolică neclintită este un învingător, şi
înaintea lui Dumnezeu şi a oamenilor.

Note
1) Vasile, Cristian – Între Vatican şi Kremlin. Biserica Greco-Catolică în timpul regimului
comunist, Bucureşti, Ed. Curtea Veche, 2003, p. 270-271, 280-281.
2) Moraru, Constantin – Ceauşescu la Sfântul Scaun, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, 2006, 9, nr.
1, p. 39-48. Vezi şi I 24.
3) Ideile ecumenice ale P. Prunduş, lansate din 1966-1967, au stârnit nedumeriri chiar şi
cardinalului Iuliu Hossu, care-l considera pe fostul său secretar „naiv sau chiar exaltat”. Cf.
Bozgan, Ovidiu – Iuliu Hossu – Final de biografie, Studia t.c., 2004, nr.1, p. 269-282, p. 283.
4) Vasile, Cristian – Între Vatican..., p. 278.
5) Ioan Ploscaru nu a avut nici o simpatie politică înainte de 1948. În închisoare el s-a considerat
„un prizonier de conştiinţă”, refuzând asocierea sa cu deţinuţii politici. El afirma colegilor de
detenţie că deţinerea lui ar lua sfârşit imediat ce ar semna o profesiune de credinţă a Bisericii
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Ortodoxe, nefiind deci întemniţat din motive politice. Cf. Ploscaru Ioan – Lanţuri..., ed. I, p. 373;
ed. II, p. 283.
Pe plan personal este explicabilă reacţia P.S. Ioan Ploscaru împotriva naziştilor, el fiind
nevoit să-şi întrerupă studiile în 1940, în Franţa, tocmai datorită invaziei acesteia de către trupele
germane.
Dacă prin enciclica „Mit brennender Sorge” era condamnat naţional-socialismul (1937)
tocmai datorită rasismului şi darwinismului social, mişcările de dreapta inspirate de creştinism
(Falanga spaniolă, carliştii spanioli, Garda Hlinka slovacă, Rexismul belgian, Mişcarea
legionară) nu au fost condamnate de Sf. Scaun. Dar nu numai nazismul a fost condamnat de
Biserică, ci şi comunismul, începând cu Papa Pius IX, prin Enclicica, „Nostis et Nobiscum”
(8.XII 1849), prin Syllabus-ul din 1854 (Cap. IV) şi până la enciclica lui Pius XI „Divini
Redemptoris” (1937). Pius XII va reitera condamnări ale comunismului. Ori, prin însăşi faptul de
a aparţine, în calitate de ierarh (conducător) unei Biserici care condamnase comunismul şi
socialismul, prin faptul că a refuzat participarea la crearea unei mişcări catolice „progresiste”,
rupte de Sf. Scaun, prin faptul că între 1955-1956 Ioan Ploscaru se implicase în mişcarea
petiţionară greco-catolică şi se implicase în informarea ambasadelor occidentale despre natura
persecuţiei religioase din România, despre episcopii morţi în închisori, Ioan Ploscaru era privit ca
duşman de către autorităţile comuniste, aceste autorităţi considerând că activitatea sa se opune
politicii plănuite de PMR (PCR) şi de guvernul patronat de el. Orice considera Ioan Ploscaru
despre activitatea lui, factorii represivi comunişti o încadrau în atitudine politică duşmănoasă.
6) Vasile, Cristian – Între Vatican..., p. 280-290, 292-299, 300-308.
7) Ibidem, p. 285-287.
8) Todea, Alexandru – Un strigăt în pustiu vreme de un pătrar de veac, Cluj-Napoca, Ed. Dacia,
2003, p. 39-42, 81-91, 128-134, 143-176, 207-208.
9) Despre activitatea spirituală din închisoarea Sighet, despre colegii de detenţie ai P.S. Ioan
Ploscaru este util volumul colectiv: Raţiu, Alexandru; Pătraşcu, Gheorghe; Andreica, Gheorghe;
Roşca, Nuţu; Dobeş, Andreea; Ciupea, Ioan; Secaşiu, Claudiu – Memoria închisorii Sighet,
Fundaţia Academia Civică, 1999 .
10) Vasile, Cristian – Istoria..., p. 99-101; Idem – Între Vatican..., p. 253-255; Bozgan, Ovidiu –
România versus Vatican. Persecuţia Bisericii Catolice din România comunistă în lumina
documentelor diplomatice franceze, Bucureşti, Ed. Sylvi, 2000, p. 172-177. Sunt reproduse
rapoartele însărcinaţilor cu afaceri francezi Jean Deciry (27.VII.1955) şi Pierre Francfort
(14.II.1957).
Ca un model cum nu trebuie tratat acest subiect indicăm lucrarea „de popularizare”,
Fulger, Vasile Dumitru – Spioni în sutană, Bucureşti, Ed. Aldo Press, 2008.
Cazul respectiv este descris la p. 95-120, după memoriile unui fost anchetator de
securitate, care, desigur că nu-şi dă numele (să fi fost Gheorghe Tănase, torţionarul lui Ioan
Ploscaru şi a altora?) în care o rocambolescă poveste între Monica Mihăilescu, fata lui Zenovie
Pâclişanu şi Jean Deciry serveşte la arestarea trădătorilor Pâclişanu, a preotului Wander Junkaith
(sic!) zis „aviatorul” etc.
Odată ce autorul textului nu a binevoit nici măcar să se informeze asupra ortografierii
corecte a numelor celor împricinaţi, desigur că nu a putut gândi că nişte foşti deţinuţi politici
recent eliberaţi (cazul lui Zenovie Pâclişanu, eliberat în 1955, la fel Ioan Ploscaru etc.) nu
deţineau secrete de stat, neavând acces la aşa ceva. Desigur regimul de exterminare comunist era
considerat secret de stat, ca şi regimul opresiv antireligios, dar dezvăluirea acestor „secrete”
criminale este o faptă nobilă, de eroism, şi nu de trădare naţională. Cartea reflectă nostalgiile dlui
„Fulger”, nostalgii pentru o epocă pe care o dorim definitiv îngropată... in infernum.
11) Villa, Luigi – Paolo VI, beato?, Brescia, Ed. Civilta, 1998. Lucrarea tratează toate „reformele”
lui Paul VI comparându-le cu magisterul precedent al Bisericii.
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Ratzinger, Josef – Pagini din viaţa mea, Cluj-Napoca, Ed. Pro Vita, p. 89-91.
Socci, Antonio – Il quarto segreto di Fatima, Milano, Ed. BUR, 2007, p. 208-213.
12) Birtz, Kierein, Făgăraş – Fărâme..., p. 100-101, Birtz – Cronologia..., p. 125-127.
13) A se vedea studiul lui Ovidiu Bozgan – Iuliu Hossu – Final de biografie, menţionat la nota 3),
dar şi Birtz, Kierein, Făgăraş – Fărâme..., p. 85-86, p. 109-119.
14) Uneori ucronia este utilă pentru investigarea unor ipotetice nuanţe ale unui fenomen istoric.
Deşi întrebarea „Ce s-ar fi întâmplat dacă...?” nu-şi are sens în investigarea unui fenomen istoric,
ea ne ajută, din perspectivă metafizică, să judecăm oportunitatea sau inoportunitatea unei
împliniri istorice.
Ce s-ar fi întâmplat dacă Iuliu Hossu primea răspuns pozitiv cererilor sale de eliberare a
Bisericii Unite?
Desigur, evenimentul ar fi fost salutat de toţi greco-catolicii rezistenţi.
Această libertate ar fi fost acordată conform legii cultelor din 1948, care prevedea o
episcopie la 750.000 credincioşi. Din septembrie 1948 Guvernul RPR recunoştea doar doi
episcopi în funcţie: Iuliu Hossu şi Vasile Aftenie (ultimul decedat în 1950). (Cf. Birtz, Kierein,
Făgăraş – Fărâme..., p. 9). Deci maxim două posturi ierarhice la (cel puţin) 4 ierarhi uniţi
clandestini. Deci o posibilă ulterioară tensionare a relaţiilor personale între acei ierarhi (relaţii
tensionate ulterior pentru mult mai puţin). Apoi prezentarea lui Nicolae Ceauşescu ca salvator al
Bisericii Unite, cu obligaţiile de rigoare ulterioare, inclusiv accente ale cultului personalităţii, N.
Ceauşescu putând fi direct legitimat de unul din artizanii actului de la 1.XII.1918. Iar în final o
înfeudare a Bisericii Unite faţă de Statul Comunist, similară altor culte din RSR.
Metafizic, putem spune că refuzul acordării eliberării în acei ani a fost un act permis de
Providenţă.
Despre opinia lui N. Ceauşescu despre acordarea de drepturi Bisericii Unite a se vedea
Curticeanu, Silviu – Mărturia unei istorii trăite. Imagini suprapuse, Bucureşti, Ed. Albatros,
2000, p. 130, ed. I.
15) Despre istoricul Congregaţiei Inimii Neprihănite, fondate prin decretul din 25.XII.1950, dat la
Reghin de P.S. dr. Alexandru Todea, ordinariu substitut clandestin arhidiecezan, a se vedea:
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, Ed. CIN, 2004.
Marcu, Vasile – Drama Bisericii Române Unite cu Roma (greco-catolică). Documente şi
mărturii, Bucureşti, Ed. Crater, 1997.
Idem – Biserica Română Unită încă în suferinţă, Iaşi, Ed. Multiprint, f.a. (2002).
16) Tendinţele de latinizare a Bisericii Române Unite au apărut încă în sec. XIX, fiind notorii
opiniile diferite între ierarhii orădeni şi cei blăjeni faţă de tradiţiile orientale, mai ales cele
canonice. Fenomenul s-a exacerbat în perioada interbelică, exponenţii „răsăriteni” exprimându-se
în periodicul blăjean „Unirea”, iar „latinofonii” în revista „Cuvântul Adevărului”, apărută la
Mănăstirea bazilitană de la Bixad, începând cu 1921 până în 1943/44.
În exilul românesc, mons. Dr. Aloisie Ludovic Tăutu (1896-1981), aflat la Roma din
1936, fiind anterior anului 1947 şi consilier al Ambasadei Regatului Român către Sf. Scaun, a
scris un articol, Trei soluţii, publicat în revista „Buna-Vestire” (Roma), 1965, 4, nr. 2-3, p. 10-15,
în care analiza favorabil această soluţie.
Omul de afaceri Iosif Constantin Drăgan, apropiat cercurilor comuniste de la Bucureşti, a
preluat activ această idee. Cf. Bădescu, T. V. – Cultură şi ecumenism. Convorbire cu Iosif
Constantin Drăgan, în „Europa şi Neamul Românesc (Roma), 1987, 16, nr. 185, p. 13-16.
Pr. Nicolae Pura prin eseul Sic cogito!, Pr. Mircea Todericiu din SUA prin Proiect de
Modus Vivendi şi Pr. Prunduş, printr-o faimoasă pastorală adresată credincioşilor băimăreni
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(încălcând jurisdicţia lui Ioan Dragomir) s-au făcut exponenţi teoretici şi practici ai acestui curent
(Birtz – Episcopul..., p. 61-62, 63-75, 83-93).
17) Despre implicarea celor doi funcţionari ai statului român a se vedea:
Patrichi, Viorel – Ochii şi urechile poporului. Convorbiri cu generalul Nicolae Pleşiţă,
Bucureşti, ed. Ianus Info SRL, 2001, p. 148.
Chelaru, Rodica – Culpe care nu se uită. Convorbiri cu Cornel Burtică, Bucureşti, Ed.
Curtea Veche, 2001, p. 70-75.
Despre implementarea forţată a acestei linii în teritoriu oferă date preţioase, P. Mesaros
Simion – Reflecţii şi dezvăluiri, Cluj-Napoca, Ed. Risoprint, 2004, p. 105-120. Preotul buzoian
care exercita presiuni în dieceza greco-catolică de Maramureş era P. Ioan Ciuraru.
18) Un asemenea caz a fost instituirea publică a P. Lucian Mureşan ca ordinariu diecezan în
dieceza de Maramureş (a cărui jurisdicţie era deţinută regulamentar de P.S. Octavian Cristian,
după decesul Î.P.S. dr. Ioan Dragomir). Cf. Mesaros, Simion – Reflecţii şi dezvăluiri, op. cit., p.
100-101 (în data de 2.IV.1987); Birtz, Kierein, Făgăraş – Fărâme..., p. 57-75.
19) Maica Maria-Ionela Cotoi (n.1931) a intrat la vârsta adolescenţei în Congregaţia Maicii
Domnului, la Blaj, fiind agregată ulterior ramurii contemplative a acesteia, ramură fondată de P.
Aurel Leluţiu, sub îndrumarea P.S. dr. Ioan Suciu. A fost gratificată cu diferite experienţe
mistice, în urma cărora a fost luată în custodia Nunţiaturii Apostolice din Bucureşti (1949-1950),
în 1950 suferind câteva săptămâni de detenţie. În toamna lui 1950 s-a putut refugia în ascuns la
Reghin, unde P.S. dr. Alexandru Todea, în 25.XII.1950 îi va aproba Statutele Congregaţiei Inimii
Neprihănite. Va fi arestată împreună cu P.S. Alexandru Todea, P. George Guţiu şi alţi
colaboratori în 30.I.1951, urmând un calvar al arestărilor, al unui proces-farsă şi al detenţiei. Va
fi eliberată în 1955 şi rearestată în 1958, eliberată fiind în 1964. Congregaţia fondată de ea va
avea un avânt deosebit, dar şi multe şicane (percheziţii, controale) din partea Securităţii. Doar în
1995 ea va primi o aprobare definitivă din partea autorităţii eclesiastice, la directa insistenţă a
Papei Ioan Paul II. Maica Ionela are o impresionantă literatură de samizdat religios, iar în anii
’70-’80 ai secolului trecut a reuşit să-şi strângă legăturile cu diferite congregaţii contemplative
poloneze.
Printre anumite manifestări pot fi amintite descrierea agoniei lui I.V. Stalin, pe când se
afla în arestul MAI, profeţiile repetate asupra prăbuşirii bruşte a regimului comunist din
România, făcute tot în acei ani, previziunea că Alexandru Todea va fi mitropolitul B.R.U. şi
ulterior cardinal etc.
Despre Maria-Ionela s-a scris mult, fie denigrator, fie apologetic.
Din prima categorie de lucrări amintim:
Denes, Ivan – Păpuşarul, Bucureşti, Ed. pt . Literatură, 1968, p. 85-96.
Şerbulescu, Andrei (Zilber Bellu) – Monarhia de drept dialectic, Bucureşti, Ed.
Humanitas, 1991, p. 115-117.
Totok, William – Episcopul, Hitler şi Securitatea. Procesul stalinist împotriva „spionilor
Vaticanului”, din România, Iaşi, Ed. Polirom, 2008, p. 68-83. Totok nu a realizat că psihiatria
putea fi folosită pentru neutralizarea opozanţilor politici sau doctrinali ai sistemului comunist,
după model sovietic (a se vedea operele lui M.S. Bulgakov, Alexandr Soljeniţin, Vladimir
Bukovski).
Lucrări obiective: pot fi menţionate în primul rând lucrările lui Marcu Vasile (vezi nota
15), dar şi:
Pătraşcu, Gheorghe – Zile de încercare şi de har. Amintiri din închisoare, Roman, Ed.
Serafica, 2002, p. 23-24, 90-91.
Birtz – Episcopul..., p. 29-31, 37-38.
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Ciurunga, Andrei – „Madona sfărâmată” – Dramatica existenţă a unei mănăstiri din
inima Bucureştilor, în periodicul „Cuvântul românesc” (Hamilton, Ont., Canada), 1993, nr. I
(ianuarie).
Lorenzi, Eugenia – Romania. Precizazioni su Madre Ionela, în periodicul „Il Regno”
(Roma), 1991, nr. 22, 15.XII.1991, p. 736.
Florea, Călin – Biserica Română Unită Greco-catolică din fostele judeţe Mureş – Turda,
Târnava Mare şi Târnava Mică 1945-1972, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2005, p. 141, 225,
229.
Lucrări publicate sub auspiciile Congregaţiei Inimii Neprihănite:
(M. Maria Ionela) – Ore de adoraţie euharistică, Baia Mare, ed. I, Ed. Cybela, 1993, ed.
II, Bucureşti, Ed. CIN, 1998.
(Eadem) – Teologia patimilor. Calea Crucii, Bucureşti, Ed. Adoremus, 1999.
Sr. Maria Ionela – La Congrégation du Coeur Immculée de Marie de Bucarest, en
Roumanie, în „Stella Maris”, nr. 308, octobre 1995, p. 9-10.
Dintre autorităţile eclesiastice care constant au făcut opoziţie sr. Maria Ionela (singurul
coerent şi consecvent a fost pr. dr. Rafael Haag, SI (1895-1978).
Evenimentele din Decembrie 1989 au demonstrat că Maria-Ionela văzuse just încă din
timpul detenţiei sale din anii ’50 (cf. Şerbulescu, Andrei Zilber, Belu – op.cit., etc.)
M. Maria Constantina Rozalia Ciora (11.II.1914, Măcicaş, CJ-18.VII.1997, Bucureşti) a
fost membră a Congregaţiei Maicii Domnului, ajungând maestră de novici, superioară locală şi
secretară a Consiliului General. Împreună cu maicile Terezita Cheşcheş, Georgina Chinezu (sora
P.S. dr. Tit Liviu Chinezu), Maria Ionela, au sprijinit şi activat în ramura contemplativă a
Congregaţiei Maicii Domnului, fondată de Pr. dr. Aurel Leluţiu. Ulterior a fost o colaboratoare
constantă şi fidelă a Maicii Ionela în Congregaţia Inimii Neprihănite. A fost activă şi în rezistenţa
anticomunistă din 1948-1949.
20) Edificator este volumul de locuţiuni interioare al M. Maria Ionela Cotoi Teologia Patimilor.
Calea Crucii, citat supra, p. 14, 23, 25, 32, 136, 163. Textul a fost redactat înainte de 1980, fiind
prevăzut cu o binecuvântare a Î.P.S. dr. Ioan Dragomir.
21) După toamna anului 1948, când persecuţia împotriva Bisericii Unite era în toi, maicile din
CMD au fost izolate în câteva grupuri mari, unul din acestea fiind la M-tirea Obreja, lângă Blaj.
Pentru a nu fi acuzate de împotrivire la regimul comunist ce tocmai când acesta îşi intensifica
prigoana anticatolică, superioarele CMD au expulzat-o pe M. Maria Constantina Ciora din ordin,
pe motivul unei prietenii particulare cu p. Aurel Leluţiu. Un act cu totul gratuit, căci prin
Decretul nr. 810/1949, intrat în vigoare la 1.VIII.1949 erau desfiinţate toate congregaţiile şi
ordinele religioase catolice din România (ele au continuat însă să funcţioneze clandestin).
Despre activitatea de rezistenţă a M. Maria Constantina Rozalia Ciora şi a Pr. Aurel Leluţiu şi de
încurajare a grupurilor de partizani Macavei-Dabija – Ştefan Popa a se vedea Gavrilă Ogoranu,
Ion; Neagoe-Pleşa, Elis; Pleşa, Liviu – Brazii se frâng dar nu se îndoiesc, vol. VII, Baia Mare,
Ed. Marist, 2007, p. 17-18, 116-118. M. Constantina a fost condamnată în lotul Petru
Mărgineanu, la Sibiu, în 20.X.1949, la 5 ani muncă silnică. Din lot făcea parte şi Pr. Victor Lazăr
(1911-1978), iar Petru Mărgineanu, fratele profesorului de psihologie Nicolae Mărgineanu a fost
condamnat la moarte şi executat.
A o prezenta pe maica Maria Constantina drept ceea ce a fost, adică o sprijinitoare activă
a grupurilor de partizani anticomunişti nu convenea nici Securităţii, nici ecleziaştilor care erau în
tratative cu organele Statului pentru o regularizare mai mult sau mai puţin controlată a situaţiei
Bisericii. A se vedea şi I 162 (cu comentariile anexe).
22) Afirmaţiile ei circulau în detenţie, fiind consemnate ca atare de autori care nu erau nicidecum
impresionaţi de spiritualitatea catolică, un exemplu fiind tocmai Bellu Zilber.
Decembrie 1989 este tocmai confirmarea istorică a previziunilor Maicii Ionela.
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23) Gansrigler, F. – Jeder war ein Papst. Geheinkirchen in Osteuropa, Salzburg, Ed. Otto Müller,
1991, p. 16, 21, 49 etc.
Dziwisz, Stanislaw card. – O viaţă cu Karol, Bucureşti, Ed. Rao, 2008, p. 47-48.
24) Făgăraş, Sabin Sebastian; Birtz, Mircea Remus – Capitlul diecezan de Cluj-Gherla între
septembrie 1987-martie 1990, Cluj-Napoca, Ed. Napoca Star, 2007, p. 226-232
25) Vasile, Cristian – Între Vatican..., p. 274-290.
În documentele de urmărire emise de DSS Ioan Ploscaru apare ca „Ioan Luminosu”,
Ştefan Manciulea apărea ca „Ştefan Marina”, Ioan Miclea ca „Ioan Mândru”. Sub numele „Maria
Angelin” mai probabil că trebuie identificată M. Maria-Ionela Cotoi, relatările P. Vasile Mare
(nume de informator „Vasile Puiu”, sub care l-a turnat pe P. Simion Mesaroş din Baia Mare)
trebuie considerate cu multă, multă prudenţă.
26) Analize competente despre starea de necesitate canonică din România a se vedea la Bozgan,
Ovidiu – Cronica unui eşec..., p. 41-sqq., precum şi la Despinescu, Anton – Episcopia Catolică
de Iaşi în secolul al XX-lea, în „Buletin Istoric” (Iaşi), nr. 1/2000, p. 23-40.
27) Gansrigler, F. – Jedem war ein Papst..., p. 18-159, 192-194, 195-199.
Fiala, Petr; Hanuś, Jiŕi – Die Verborgene Kirche. Felix Maria Davidek und die
Gemeinschaft Koinótes, Paderborn – München – Wien – Zürich, Ed. Schöningh, 2004.
În Cehia şi Slovacia au fost consacraţi aproape 40 de episcopi clandestini, unii pentru
ordinariatele clandestine, altele pentru păstorirea comunităţilor din rezistenţă, niciunul nefiind
excomunicat.
În Cehia şi Slovacia au funcţionat două linii de revitalizare a structurilor episcopale
clandestine: prima viza asigurarea unor ordinari diecezani clandestini (ca în România şi în
URSS). Avea dezavantajul că arestarea unui episcop clandestin consacrat pentru o dieceză ducea
la prăbuşirea ordinariatului clandestin respectiv. A doua linie consta în hirotonirea de episcopi şi
preoţi pentru comunităţi rezistente. Linia avea avantajul de a asigura supravieţuirea altor
episcopi, în caz că conducătorul unui grup era arestat. Cu alte cuvinte, „paguba” nu afecta o
întreagă structură diecezană, ci doar un grup, acesta putând fi imediat remediată de la un grup
vecin.
A fost meritul episcopului de geniu Dr. Felix Maria Davidek (1921, Chrlice/Brno,
CZ-1988, Chrlice/Brno) care din 1967 a consacrat circa 17 episcopi, unii dintre ei primind
beneficii episcopale după 1990. Unii din episcopii hirotoniţi de P.S. Felix Maria Davidek au
sfinţit la rândul lor mai mulţi episcopi, cel mai harnic fiind P.S. Fridolin Zahrādnik.
De remarcat că P.S. Felix Maria Davidek, mărturisitor al credinţei, care a executat
detenţie pentru activitate anticomunistă şi rezistentă catolică între 1951-1964 a iubit foarte mult
România (datorită bonei sale din copilărie, fostă călugăriţă ursulină de la Sibiu). De altfel P.S. a
vizitat de mai multe ori România, ca şi alte ţări socialiste. În 1973 a reuşit să-l întâlnească pe
Emil Riti, în perioada în care acesta a făcut prima călătorie în RFG, dorind o apropiere de
Biserica Catolică din România (informaţie oferită autorilor de P.S. dr. Dusan Spiridon Spiner,
unul din episcopii hirotoniţi de P.S. Davidek, în 9.V.2009). Din nefericire Emil Riti nu a înţeles
importanţa celor două linii de rezistenţă eclesiastică, aplicată în Cehia, Slovacia, URSS.
De observat că episcopii clandestini cehi au cooperat şi cu ordinarii clandestini, şi cu
ordinarii oficiali care sincer doreau binele Bisericii, dar şi cu episcopi catolici din Polonia (Karol
Wojtyla fiind unul din sprijinitorii lor), din RDG sau URSS.
28) Bolfă-Otic, Victoria Veridiana – Aspecte din istoria comunităţii Surorilor Baziliene din
România. Fondarea şi perioada de persecuţie 1948-1989, Târgu-Lăpuş, Ed. Galaxia Gutenberg,
2007, p. 130-132.
29) Marinescu, Aurel Sergiu – O contribuţie la istoria Exilului Românesc VIII, Bucureşti, Ed.
Autorului (ed. Vremea), 2008, p. 85.
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30) Raportul „România – Violarea drepturilor omului 1980-1986 a apărut în iulie 1987;
prezentarea raportului cu accente şi pe libertatea religioasă în revista „L’Altra Europa”, 1988, 1,
nr. 1(217), Milano.
31) Moisin, Anton – Mărturiile prigoanei contra Bisericii Române Unite cu Roma,
Greco-Catolice, între 1990-1995, Sibiu, Ed. Polsib, 1995, p. 248-263, 355-363. De remarcat că
stările conflictuale specifice anilor 1992 au fost întâlnite în judeţele Arad şi Caraş-Severin, dar şi
în aceste judeţe proporţia incidentelor a fost mult mai mică decât în Transilvania, Maramureş sau
Crişana.
Mai mult, P.S. Ioan Ploscaru, împreună cu P.S. Vasile Hossu, noul episcop greco-catolic
al Orăzii-Mari, la primele negocieri cu guvernul, în primăvara anului 1990 erau adepţii liniei
moderate „deocamdată primim ce ni se oferă”, spre deosebire de Î.P.S. Alexandru Todea şi P.
Tertulian Langa, adepţii soluţiei „restitutio in integrum”. (In Memoriam – p. 93-95). Cf. Făgăraş,
Birtz – Capitlul..., p. 64-65, 244-247. Tactul P.S. Ioan Ploscaru şi-a spus şi aici cuvântul, el fiind
un interlocutor respectat de ierarhii ortodocşi din Banat, pe măsură ce îl cunoşteau direct.

OBSERVAŢII ASUPRA DOCUMENTELOR
I 1. Scrisoare a Î.P.S. Gerald Patrick O’Hara către Manfred Kierein, Londra, 5.X.1960.
Arhiepiscopul O’Hara, pe atunci Delegat Apostolic în Marea Britanie, oferea corespondentului său
clarificări asupra succesiunii apostolice primite şi transmise. Desigur, nu făcea nici o referire la
episcopii clandestini pe care acesta i-ar fi consacrat. O’Hara, Gerald Patrick Aloysius (1895,
Green Ridge, Pennsylvania, SUA – 1963, Londra), preot din 1920, episcop auxiliar al
Philadelphiei cu titlul de Heliopolis din Phoenicia, din 1929, episcop rezidenţial de SavannahGeorgia din 1935, între 19.II 1947 şi 4.VII.1950 Regent Apostolic al Nunţiaturii de la Bucureşti,
din 1950 arhiepiscop cu titlu personal, nunţiu apostolic în Irlanda din 1951, iar din 1954 Delegat
Apostolic pentru Marea Britanie; din 1959 arhiepiscop titular de Pessinus, cu aceeaşi funcţie
diplomatică.
Cf . Birtz – Cronologia.., p. 14-17, 99
I 2. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 20.XII.1968.
Episcopul mulţumea pentru un ajutor primit (un cec de 500 şilingi). Banca de stat urma să-l
schimbe între 2 săptămâni şi 6 luni. Un excelent exemplu pentru ilustrarea regimului valutar
într-un stat totalitar şi modul cum era afectat de acesta un cetăţean neprivilegiat. Scrisoarea
marchează debutul corespondenţei dintre cei doi protagonişti.
I 3. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 15.IV.1969.
Episcopul este nevoit să returneze cei 10 dolari primiţi ca ajutor, el ca simplu cetăţean neavând voie
să deţină valută străină. Cetăţeanul obişnuit din România anilor 1947-1989 prins asupra sa cu
valută era pasibil de condamnări penale.
I 4. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 6.II.1969.
Episcopul a primit contravaloarea celor 500 de şilingi. El nebeneficiind în acel moment de salariu
sau de pensie, aceşti bani îi erau într-adevăr de mare ajutor.
I 5. .P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 10.VII.1969.
M. Kierein dorea să afle date despre episcopii catolici clandestini, pentru a-şi completa genealogiile
succesiunilor episcopale. Ioan Ploscaru îl îndruma pe corespondentul vienez către Iuliu Hossu (în
acel moment ultimul episcop greco-catolic oficial recunoscut de Sf. Scaun) care i-ar fi putut da
unele lămuriri preţioase. Episcopul mărturisea că înţelege bine limba germană, dar o vorbeşte cu
greşeli. Episcopul din Lugoj va prefera, deci folosirea limbii franceze în corespondenţă.
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În acelaşi timp însă Ioan Ploscaru îl sfătuia pe Iuliu Hossu să nu răspundă solicitărilor lui Manfred
Kierein, temându-se de eventuale provocări.
Cf. Corespondenţă Iuliu Hossu – Ioan Ploscaru, publicate cibernetic de Pr. Dr. Cătălin Linus
Popian. pe site-ul său http://www.popian.it
A se vedea şi Birtz, Kierein, Făgăraş – Fărâme..., p. 76, 78, 86, 118-119.
I 6. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 27.VIII.1969.
Episcopul îl înştiinţa pe Kierein că i-a scris lui Iuliu Hossu „rugându-l să răspundă la scrisoarea
primită de la Kierein”. (Ulterior episcopul din Lugoj a scris cardinalului român altceva – a se
vedea şi nota precedentă), Ioan Ploscaru îşi exprima admiraţia pentru lucrarea lui Manfred
Kierein, şi anume reconstituirea succesiunilor apostolice. Manfred Kierein îi trimisese genealogia
consacrărilor apostolice precedente lui Gerald O’Hara, genealogii ce ajung până în secolul al
XVI-lea.
În memoriile sale Lanţuri şi teroare (redactate în 1985), episcopul Ploscaru îşi va publica
genealogia episcopală, afirmând însă că i-ar fi fost dată de Nunţiatură; temându-se de percheziţii,
în urma cărora manuscrisul memoriilor ar fi putut fi confiscat, episcopul a preferat să nu
menţioneze nimic de corespondentul său austriac.
Cf. Ploscaru, Ioan – Lanţuri şi teroare, I, p. 89-90; II, p. 67-68.
I 7. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 15.XII.1969.
Episcopul urează succes corespondentului austriac în continuarea cercetărilor sale.
I 8. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 21.IV.1969
Episcopul revine asupra celor 10 dolari trimişi de austriac (a se vedea şi I 3). Îi returnează şi
scrisoarea expediată de Kierein, pentru a se putea demonstra (în caz de urgenţă) cine i-a expediat.
O dovadă elocventă asupra ridicolului regim valutar din România socialistă. Episcopul a preferat
ca banii să-i fie trimişi prin intermediarul Fundaţiei „Palatinus” (Elveţia), agreată de regimul
comunist, pentru transferul contravalorii ajutoarelor în valută.
Despre episcopul martir Tit-Liviu Chinezu (1904-1955), mort în 15.II.1955 la Sighet, în închisoare
a se vedea Prunduş – Plăianu – Cei 12 Episcopi..., p. 108-119.
Scrisoarea aduce precizarea că episcopul titular de Regiana in Numidia (Chinezu) a fost consacrat a
doua zi după Paştele bizantin, în 1949, de Valeriu Traian Frenţiu. Asupra datei s-au vehiculat
datele de 3.XII.1949 sau 24/25.XII.1949. Data corectă este 25.IV.1949.
P.S. Ioan Ploscaru nu ştia nimic despre consacrarea episcopală a lui Szillàrd Bogdánffy, acesta nu
i-a spus nimic, deşi a stat câţiva ani în celulă cu el.
Se revelă cititorului că episcopul Alfred Imre Eröss a fost consacrat în 2.II.1949, la Nunţiatură, în
Bucureşti, în principal de Gerald P. O’Hara, asistat fiind de Márton Aaron şi Ioan Ploscaru.
Episcopul lugojean recunoaşte că a primit genealogia propriei consacrări de la Manfred Kierein.
P.S. dr. Bogdánffy, Szillárd Constantin de Ebesfalva (1911, Crna Bara – 3.X.1953, Aiud), doctor în
teologie, profesor de teologie, spiritual al episcopului latin al Orăzii, secretar al episcopului martir
Ioan Scheffler, consacrat ca episcop clandestin în 14.II. 1949, arestat în acelaşi an. Cf. Jakubinyi
Gy – Romániai katolikus..., p.86
P.S. dr. Eröss, Imre Alfred (1909, Prisian, CS-1950, Cluj), preot din 1935, doctor în teologie la
Roma, profesor de teologie spirituală în dieceza latină de Alba-Iulia, consacrat episcop clandestin
în 11.II.1949 de Gerald O’Hara, a decedat la Cluj în 1950, suferind de meningită, fiind înhumat
la Turda. Cf. Jakubinyi, Gy – Romániai katolikus..., p. 35 şi Birtz – Cronologia..., 54, 64, 65, 112
(notele 83 şi 84).
I 9. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 30.IV.1969.
Episcopul mulţumeşte pentru un fragment din genealogia sa episcopală reconstituită de Manfred
Kierein, considerând, pe bună dreptate, că aceste succesiuni oferă informaţii istorice de prim
rang.

46

Era necesar să revină cu explicaţii asupra gestului returnării celor 10 dolari, recomandând Fundaţia
Palatinus, fundaţie abilitată pentru a trimite ajutoare sau cadouri în România comunistă.
Episcopul prefera banilor un obiect de utilitate imediată, un ceas, un radio, sau o maşină de ras.
O îngrijorare amicală îşi exprima episcopul Ploscaru faţă de capacitatea de a continua lucrarea
istorică de reconstituire a genealogiilor episcopale.
I 10. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 29.V.1969
Episcopul îi oferă prietenului său corespondent adresa lui Iuliu Hossu, dar nu crede că acesta ar
răspunde, „fiind extrem de rezervat” (fapt ce nu corespunde realităţii. A se vedea şi notele de la I
5).
Dubita şi asupra, consacrării episcopale a lui Bogdánffy (cert atestată; vezi notele de la I 8).
Confirmă primirea celei de-a doua părţi a genealogiei sale episcopale. Atestă că nu are nici
motto, nici blazon episcopal, considerându-le ridicole rămăşiţe ale Evului Mediu.
I 11. P.S. Ioan Ploscaru către Manfrred Kierein, Lugoj 26.III.1970
Ioan Ploscaru îl îndeamnă pe austriac să ia legătura cu Mons. Ovidiu Bejan de la Roma, acesta
putându-i oferi informaţii despre arhiereul Ioan Borosiu (Boros). Cu episcopul Iuliu Hirţea Dl.
Kierein va purta de altfel o scurtă corespondenţă (vezi şi II 7 şi II 8).
Boroş, Ioan, arhiereu titular de Thesbia (1850 Carei-1937 Lugoj) a făcut studii teologice la Viena,
preot din 1877, prelat papal din 1903, din 1911 canonic prebendat, ulterior prepozit. A fost ctitor,
autor de manuale, de studii istorice privind Unirea în dieceza greco-catolică de Lugoj
(Şematismul diecezan din 1903, istoricul parohiei din Lugoj între l836-l860), fiind un conducător
de facto al diecezei lugojene. Acesta a fost şi motivul pentru care în 1921-1922 noul numit
episcop al Lugojului, dr. Alexandru Nicolescu l-a propus Sf. Scaun ca episcop auxiliar. Deşi a
primit bulele de numire, se pare că nu a fost consacrat episcop, deşi a purtat titlul episcopal.
Notabile sunt:
Boroş, Joanu – Ierarchi’a bisericéscă sau esplicarea ceremoniilor sacre prescrise la chirotonisirea
gradeloru s. ierarchice, Gherla, 1894, „Aurora”, tip. A. Todoran.
Idem – Unirea Românilor din Lugoj. Istoricul parohiei între 1836-1860, Lugoj, 1926, Tip. Husveth
& Hoeffner.
Idem – Constituţia. Societate Secretă românească în Lugoj 1830-1834, Lugoj, 1928, Tip.
„Minerva” G. Ţăran.
Despre numirea sa ca arhiereu a se vedea şi partea oficială a organului diecezan lugojean, „Sionul
Românesc”, 1922, an 9, nr. 22-23, 1.XII., p. 1-2 şi 1937; an 24, nr.3, 12.II., p. 11-12 şi Brânzeu,
Nicolae – S-a stins o făclie, în „Unirea” Blaj, 1937, an. 47, nr.6, 6.II.1937, p. 5-6.
Birtz – Episcopul..., p. 206-209.
Bejan, Ovidiu (1914 Deva-1976, Marino, Italia) preot, studii de teologie la Cluj, Roma, şi
Strasbourg, doctor în teologie, profesor de drept canonic, judecător la Sacra Romana Rota.
Necrologul publicat în „Buna – Vestire”, Roma, 1976, 15, nr. 3-4, p. 221-228.
Dr. Hirţea, Iuliu, episcop titular de Nebbi (1914, Vinţerea BH-1978, Oradea) preot din 1937, doctor
în teologie la Roma, profesor de studii biblice, în detenţie între 1948-49 şi 1951-1964. A fost
consacrat episcop clandestin în 28.VII.1949 de G. O’Hara asistat de Ioan Ploscaru şi Ioan
Dragomir.
Prunduş – Plăianu – Cei 12 Episcopi..., p. 119-124.
Bota-Ioniţoiu-Martiri şi mărturisitori..., p. 30.
Birtz – Cronologia..., p. 22-23, 42-44.
I 12. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred, Kierein, Lugoj, 9.I. 1970.
Episcopul îl linişteşte pe corespondentul austriac, afirmând că i-a scris lui Iuliu Hossu, pentru a-i
cere date suplimentare, pe care i le va trimite ulterior (în realitate în corespondenţa dintre cei doi
ierarhi, publicată de Pr. Dr. Popian – vezi nota la I 5 – nu transpare acest lucru, Ploscaru
îndemnându-l pe Hossu la maximă prudenţă). Kierein este sfătuit să aibă răbdare.
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I 13. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 16.IlI.1970.
Episcopul îl anunţă pe Kierein că tratativele cu Iuliu Hossu au eşuat (nu precizează că şi din cauza
lui...). Repetă recomandarea de a se adresa Mons. Bejan, care a fost în prealabil contactat de
episcopul din Lugoj (vezi şi I 11).
I 14. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 4.VI.1970
Ploscaru îi anunţă despre decesul cardinalului Iuliu Hossu (28.V.1970, înhumat în 30.V.1970). Deşi
prin moartea lui Iuliu Hossu datele legale de consacrările episcopale au fost pecetluite, Ploscaru
îşi exprima speranţa, justificată, că ele ar fi putut .fi reconstituite prin alte persoane.
Cărţile din străinătate pe care episcopul le recomanda prietenului său erau: Biserica Română Unită.
Două sute cincizeci de ani de istorie, Madrid, 1952, Tip. Rivadeneyra şi Gherman, Pierre –
L’Âme roumaine écartelée, Paris, 1955, Ed. du Cèdre.
Dl. Manfred Kierein a fost câţiva ani ceremonier episcopal mirean, ulterior demisionând. Ioan
Ploscaru prefera ca acesta să facă uz de titlul său de doctor în ştiinţe (obţinut în 1968, la
Universitatea de Viena). Emoţionantă insistenţa lui Ploscaru, ca Manfred Kierein să contribuie cu
ajutoarele destinate iniţial lui, la conturile destinate sinistraţilor afectaţi de inundaţiile din
România, în vara anului 1970.
I 15. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 9.I.1971
O scrisoare care reflectă natura profund umană a episcopului din Lugoj. Acesta a săvârşit o slujbă
pentru tatăl Dlui. Kierein, recent decedat, o alta oficiind-o pentru mama acestuia, pe atunci
bolnavă. Episcopal căuta să-i cultive o vocaţie de diacon permanent lui Manfred Kierein (de
altfel acesta solicita adesea sfaturi spirituale episcopilor mărturisitori din Europa Orientală, mult
mai trăitori duhovniceşte decât cei apuseni).
I 16. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred. Kierein, Lugoj, 25.XI.1970.
Episcopul mulţumeşte pentru un articol expediat de corespondentul austriac, articol apărut în
revista „Miteinander”.
I 17. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 30.XI.1971.
Episcopul mulţumeşte corespondentului austriac pentru solicitările trimise de acesta din Elveţia,
cu ocazia zilei naşterii episcopului român (19.XI.). Ziua de 30.XI. era şi ziua consacrării sale
episcopale (în 1948).
I 18. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred. Kierein, Lugoj, 29. IX.1972.
Episcopul mulţumeşte pentru o carte poştală ilustrată cu monumentul Bătăliei de la Austerlitz. Îi
comunică prietenului său epistolar că a luat legătura cu colegii săi, rugându-i ca aceştia, să-i
trimită lui Kierein fotografii cu autografe.
I 19. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred. Kierein, Lugoj, 28.X.1972.
Ploscaru mulţumeşte pentru o vedere cu sanctuarul de la Mariazell, putând aprecia interiorul
faimoasei basilici.
I 20. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 25.VII.1973.
Episcopul menţionează demersurile făcute pentru obţinerea fotografiilor cu autograf. Recomandă
răbdare, care previne orice dificultate.
I 21. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 12. XII.1972.
Felicitare a episcopului către Kierein şi mama lui.
I 22. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 21.VIII.1973.
Episcopul îi trimite corespondentului său 2 autografe: unul din partea P.S. Ioan Bălan (numirea
preotului Ploscaru în Tribunalul Diecezan Lugoj) şi altul din partea lui Iuliu Hossu. Se precizează
că în mod obişnuit Iuliu Hossu semna „Episcop Iuliu”.
Ploscaru mai pregătea trei autografe: unul din partea mitropolitului Vasile Suciu (1873-1935,
mitropolit al Blajului din 1920), unul din partea episcopului Alexandru Rusu şi altul din partea
P.S. Vasile Aftenie, rătăcite pentru moment.
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Despre activitatea episcopilor martiri şi mărturisitori Ioan Bălan al Lugojului (1880, Teiuş – 1959,
Ciorogârla, episcop din 1936), Alexandru Russu al Maramureşului, ales mitropolit (1884-Şăulia,
MS – 1963, Gherla, episcop din 1931) şi Vasile Aftenie, titular de Ulpiana, auxiliar al
arhidiecezei blăjene (1899 Lodroman – 1950 Bucureşti, arestul MAI, episcop din 1940) a se
vedea Prunduş – Plăianu – Cei 12 Episcopi..., p. 67-81, 50-66, 95-107.
I 23. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 10.X.1973.
Episcopul îi trimite corespondentului său 2 autografe, unul al Î.P.S. Valeriu Traian Frenţiu şi altul
al P.S. Ioan Suciu.
Scrisoarea, la care făcea referire episcopul din Lugoj era una expediată de Manfred Kierein către
Nunţiatura Apostolică a Vienei, pentru a atrage atenţia Sf. Scaun asupra jubileului episcopal de
25 de ani al ierarhului Ioan Ploscaru (gest dezavuat de acesta din urmă). Demersul lui Kierein a
fost însă extrem de util, a se vedea şi I 47.
Datorită condiţiilor din România, episcopul Ioan Ploscaru prefera o atitudine de umilinţă şi de
prudenţă.
Despre activitatea, episcopului Valeriu Traian Frenţiu (1875, Reşiţa – 1952, Sighet, în puşcărie),
episcop rezidenţial de Lugoj (1913-1922) şi Oradea Mare (1922-1952), administrator apostolic
arhidiecezan între 1941-1947 şi a episcopului titular de Moglena, Ioan Suciu (1907, Blaj – 1953,
Sighet, în închisoare), episcop din 1940, administrator apostolic diecezan între 1947-1953 a se
vedea Prunduş – Plăianu – Cei 12 Episcopi..., p. 11-27 şi p. 82-94.
I 24. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 3.XI.1973.
Episcopul îi mai trimite autografe din partea P.P.S.S. Valeriu T. Frenţiu şi Ioan Suciu. De asemenea
urma să se intereseze de o carte poştală ilustrată cu catedrala greco-catolică din Cluj (fosta
biserică a franciscanilor minoriţi, de pe str. Regina Maria/Petru Groza/Eroilor) care fiind cuprinsă
în aliniamentul caselor, nu are o bună perspectivă fotografică.
În opinia ierarhului, scrisorile trimise de Manfred Kierein către Nunţiatura Apostolică a Vienei şi
către Ambasada Austriei din România-pentru a le atenţiona despre jubileul episcopal –
demonstrau că austriacul nu a înţeles situaţia de izolare, de urmărire, de supraveghere în care se
aflau episcopii greco-catolici. Ploscaru considera zgomotul asupra jubileului său episcopal total
inoportun.
Ierarhul nu ezita să califice scrisoarea către Nunţiatură o stângăcie, iar cea către ambasadă o
evidentă eroare, deşi personal înţelegea bine intenţiile Dr. Manfred Kierein.
Episcopul îl conjura pe corespondentul său să păstreze bine autografele şi fotografiile episcopilor,
în arhiva lui personală, să evite jurnalele, mai ales cele implicate politic, altfe1 episcopii români
ar fi puşi într-o situaţie stânjenitoare.
În realitate, demersul lui Manfred Kierein era cel potrivit, tocmai publicitatea din Occident le
conferea siguranţă episcopilor, comuniştii temându-se enorm de publicitatea care le-ar fi
dezvăluit abuzurile. Demersul s-a constituit în anul vizitei lui Nicolae Ceauşescu la Sf. Scaun
(26.V.1973) când problema greco-catolică din România nu a putut fi ignorată de autorităţile
române.
Cf. Moraru, Constantin – Ceauşescu la. Sf. Scaun, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti, 2006, 9, nr. 1
(113), p. 39-48.
Memoriul prezentat de P.S. Vasile Cristea, episcopul unit în exil, autorităţilor române, înmânat lui
Mihai Dalea în 26.IX.1972, publicat în „Buna-Vestire”, Roma, 1972, 11, nr. 3, p. 117-118.
Memoriul lui Vasile Cristea prezentat lui Ceauşescu în 26.V.1973 în „Buna-Vestire”, 1973, 12, nr.
2-:3, p. 92-93 şi 189-190.
I 25. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 27.X.1973.
La observaţia lui Kierein că era necesar ca episcopul să fie cunoscut, episcopul îi replică,
bazându-se pe o experienţă fără răgaz, de 25 de ani, că nici măcar Papa nu putea înţelege
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dimensiunea problemelor din România. Episcopul îşi mai consola corespondentul care fusese
victima unui furt din colecţiilor sale.
I 26. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, s.d. (noiembrie 1973).
Sunt oferite datele unor consacrări episcopale:
Ioan Suciu a fost consacrat la Oradea, în 20.VII.1940, de către Valeriu T. Frenţiu secondat de
Alexandru Rusu, iar Vasile Aftenie a fost consacrat la Blaj în 15.V.1940, de Alexandru
Nicolescu secondat de Alexandru Rusu şi Ioan Bălan.
Emoţionantă referirea lui Ioan Ploscaru la mama lui Manfred Kierein.
I 27. Manfred Kierein către Ioan Ploscaru, Viena, 10.XII.1973
Corespondentul austriac critica justificat noua politică a lui Paul al VI-lea şi Ostpolitikul.
Scrisoarea fiind redactată în limba germană, oferim o traducere a acesteia:

„Scumpă Excelenţă,
Cele mai bune mulţumiri pentru scrisoarea Dv. din 27.XI.1973, care răspunde la
opinia mea precedentă, asupra relaţiilor dintre Vatican şi Bucureşti. De foarte mult timp
am pledat pentru aceeaşi poziţie, pe care Dv. aţi exprimat-o în scrisoarea Dv.
Mai întâi în baza unei convorbiri desfăşurate la Viena cu Mons. Dr. Adalbert
Boroş şi a activităţii diplomatice a cardinalului Koenig, am început să meditez încet, la
ceea ce mie mi-a căzut foarte greu la început.
Dr. Boroş mi-a afirmat că nu are nici un rost ca neplăcutele evoluţii de după
1948 din România să fie iar şi iar accentuate.
Am avut atunci cu Dr. Boroş o adevărată controversă, în care eu m-am plasat
deplin şi pe de-a ’ntregul pentru Biserica Unită, dar care s-a bucurat de puţină
îngăduinţă. Dr. Boroş mi-a dat de înţeles, odată ce eu m-am referit la soarta personală
zguduitoare a unor episcopi români, că acum nu trebuie să se vorbească despre trecut, că
aceştia nu mai pot fi schimbaţi.
Şi aşa a început cu un proces de evaluare a schimbărilor şi îmbunătăţirilor. Vă
rog să mă credeţi, nu mi-a căzut uşor ca să înţeleg şi să apreciez poziţia de neînţeles a
episcopului Boroş.
Dar am răsucit problema şi rezultatul a fost că mi-am pus speranţe în
deschiderea (produsă de) climatul binevoitor de schimburi, şi numai aşa este a fi de
înţeleasă intervenţia mea.
Scrisorile Dv. de până acum sunt dovada, în favoarea opiniei mele originare, că
problema Bisericii Unite nu apare ca rezolvată încă mult timp (de-acum încolo).
Desigur, eu n-am trăit niciodată în România, dar în discuţii informative mi-am
putut face câteva clarificări. Iau în considerare că Paul VI este bine informat şi nu doar
unilateral.
Cumva sunt recunoscător pentru scrisorele Dv., pentru ca noua linie diplomatică
a Sf. Scaun, pe care de altfel şi eu o văd extrem de sceptic, să nu se devalorizeze.
Găsesc chiar că Vaticanul se opune prea uşor din raţiuni diplomatice,
regimurilor din Europa Orientală, şi nu se face un bun serviciu pentru viitoarea
dezvoltare spirituală.
Am impresia că Biserica Unită fidelă din România este mai degrabă
stânjenitoare pentru unii diplomaţi din Vatican.
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Aţi depistat, scumpă Excelenţă, dintr-o direcţie oficială, o reacţie în consecinţa
intervenţiei mele pentru jubileul Dv. de argint, din 30.XI.1973, sau aveţi un ecou? M-aş
bucura foarte mult pentru un scurt răspuns.
În cauza consacrării episcopale a lui Ioan Suciu, hirotonit în 20.VII.1940 de
Frenţiu, ca şi episcopi asistenţi îmi sunt cunoscuţi Msgr. Hossu şi Msgr. Bălan, nu
Alexandru Rusu!
Data consacrării Mons. V. Aftenie: Dv. îmi scrieţi 15.V.1940. După calculele
mele ea a avut loc în 6.VI.1940. Care (este de fapt)?
Pentru autografele promise ale Msgr. Vasile Suciu şi Vasile Aftenie, ca dar de
Crăciun, pentru arhiva mea, sunt cel mai profund recunoscător!
Eu vă mulţumesc din toata inima pentru bunătatea Dv. Cu credincioasă
legătură, vă rămân prea îndatorat cu cea mai înaltă consideraţie:
Manfred Kierein.
Observaţii:
Boroş, Bela Adalbert (1908, Pădureni, AR – 2003, Timişoara) preot din 1932, doctor în teologie,
studii la Roma, profesor de teologie la Timişoara; consacrat episcop clandestin, titular de Ressiana,
în 12.XII.1948, la Bucureşti, de G. O’Hara; între 1951-1964 în detenţie, după 1964 capelan la
parohia Timişoara-Elisabetin, din 1990 arhiepiscop ad personam cu titlul de Ressiana. Cf.
Jakubinyi, Gy – Romániai katolikusok.., p. 113
Koenig, Franz (1905, Rabenstein, Austria – 2004, Viena) preot din 1933, din 1952 episcop titular
de Livias, auxiliar de Skt. Pölten, între 1956-1985 arhiepiscop al Vienei, din 1958 cardinal de S.
Eusebiu, din 1965 secretar al Comisiei pentru necredincioşi. Membru al francmasoneriei. Unul din
artizanii politicii de compromis cu regimurile comuniste, a contribuit plenar la „anihilarea” ierarhiei
catolice opozante comunismului, prin subterfugii diplomatice (cazul J. Beran, J. Mindszenthy etc.).
Analiza relaţiilor diplomatice dintre România şi Sf. Scaun pentru această perioadă a fost tratată
magistral de Bozgan, Ovidiu Cronica unui eşec previzibil, România şi Sf. Scaun în epoca
pontificatului lui Paul al VI-lea (1969-1978), Bucureşti, 2004, Ed. Curtea Veche.
Istoria evenimentelor a demonstrat că cel care a văzut clar a fost Dr. Manfred Kierein.
I 28. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred. Kierein, Lugoj, 17.XII.1973
Pentru moment episcopul nu dorea să răspundă la scrisoarea lui Manfred Kierein; mai mult, dorea
pentru un timp întreruperea corespondenţei dintre ei.
Pentru alte autografe Dl. Kierein mai putea aştepta, nici vârsta nici timpul nefiind presante pentru el.
În realitate, aşa cum dovedesc documentele I 30-I 55, episcopul Ioan Ploscaru şi-a făcut iluzii
într-un demers aparent favorabil iniţiat de autorităţile statului (care s-a dovedit a fi o cumplită
diversiune), iluzii stimulate şi de unii confraţi eclesiastici prea avântaţi. Implicarea P.S. Ioan
Ploscaru în diversiunile orchestrate de Securitate, profitându-se de inocenţa lui, precum şi
spulberarea iluziilor l-au condus pe episcopul de Trapezopolis la o adâncă dezamăgire. Analiza rece
şi detaşată făcută de corespondentul vienez i-a căzut cumplit de greu.
I 29. Ilustrată pascală confecţionată artizanal de episcopul Ioan Ploscaru, cu fotografii-iconiţe
(acestea nu se găseau în comerţ în timpul regimului comunist), trimisă lui Manfred Kierein, fără
dată.
I 30. Pr. Silvestru Augustin Prunduş către P.S. Ioan Ploscaru, Cluj, 15.I.1973
Scrisoarea conţine redactări ale unor locuţiuni interioare şi meditaţii ale Sr. Maria Estera Vlas,
CMD. Mesajele maicii Estera erau de încurajare şi de sprijin pentru episcopul din Lugoj, care în
acea perioadă era tracasat de Securitate.
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Sr. Maria Estera Vlas (1926 Lita, CJ – 2005, Cluj-Napoca), membră a Contregaţiei Maicii
Domnului, a lucrat ca soră medicală între 1948-52 când s-a îmbolnăvit de t.b.c. A urmat un
chinuitor periplu prin diferite sanatorii, cu precădere cel de la Săvădisla – Cluj. A făcut
profesiune solemnă monahală clandestină în 21.XI.1958, înaintea Pr. Otto Kanisius Pfarrenkopf
SI; starea ei de sănătate s-a agravat până în 24.III.1960, când a fost vindecată total, spontan,
imediat, inexplicabil medical, în urma unei novene în cinstea Papei Pius XII. A urmat o intensă
viaţă spirituală, bucurându-se de asistenţa duhovnicească a Pr. Pfarrenkopf, a Pr. Dr. Lajos Eröss,
iar din 1966 a Pr. Dr. Silvestru Augustin Prunduş (1915, Căşei, CJ – 2004, Cluj-Napoca) .
Cf. Făgăraş-Birtz – Capitlul...., p. 95.
Plăianu, Clemente – Biografie Dr. Silvestru Augustin Prunduş, OSBM, în Caietele OBSS,
Cluj-Napoca, 2002, Ed. Napoca Star, p. 150-218.
Persoanele care apar în scrisoare sunt: P.S. Ioan = Ioan Suciu, P.S. Iuliu = Iuliu Hossu, P.S.
Vasile = Vasile Aftenie, Biserica O = Biserica Ortodoxă, MP = Marele Preot (Mântuitorul, Iisus
Euharisticul).
I 31. P.S. Ioan Ploscaru către S. A. Prunduş, Cluj, 6.IV.1973
Episcopul era cazat la sora dânsului, Dna. Orosfăian. În opinia sa poziţia Sf. Scaun faţă de
Biserica Unită a fost exprimată prin anunţarea lui Iuliu Hossu ca şi cardinal „in pectore”
(publicată în 28.IV.1973). În urma unei călătorii în Austria, P.S. Adalbert Boroş dorea să-l
contacteze pe P.S. Alexandru Todea.
Şicanarea Pr. Gheorghe Surdu de către Securitate a început în urma unei percheziţii în care s-a
găsit broşura Mons. Dr. Menges, Hieronymus – Joseph Schubert (l890-1969), Ensdorf
/Oberpfalz, 1971, Salesianer.
Mons. Dr. Surdu, Gheorghe (1914 Boian, MS – 2002, Paris) doctor în teologie, studii la
Strasbourg şi la Paris, fondatorul Misiunii Române Unite din Paris în 1946, în 1947 venind în
România este împiedicat să se întoarcă. Este în detenţie între 1947-49 şi 1957-1963, fiind
implicat, ca şi Ioan Ploscaru de altfel, în „afacerea Jonckheyd”. După detenţie a ocupat servicii
umile, pensionându-se în 1977. Din 1991 la Paris, a reluat conducerea Misiunii Unite.
Cf. Bota – Ioniţoiu – Martiri şi mărturisitori...p. 153-155. Vezi şi nota 16 a studiului introductiv.
I 32. Memoriu al P.S. Ioan Ploscaru către Departamentul Securităţii Statului.
Memoriul solicita libertatea Bisericii Greco-Catolice şi încetarea şicanelor împotriva clerului
rezistent. Este datat 1.V.1973.
Repunerea în drepturi prin anularea decretului 358/1948 (nu 1946!), respingerea liniei
diversioniste de romano-catolicizare a greco-catolicilor rezistenţi (diversiune colportată şi de
omul de afaceri Iosif Constantin Drăgan), vanitatea dialogului ecumenic steril, caracterul
compromis al ierarhiei ortodoxe şi proliferarea sectelor neoprotestante de import (singurele care
de fapt evanghelizau credincioşii-n.n.) sunt idei directoare ale memoriului. Unificarea dintre
Biserica Ortodoxă şi cea Greco-Catolică din 1948 era nulă de drept, neavând girul nici unui
episcop greco-catolic-este tema centrală a memoriului.
Pentru implicarea lui Iosif Constantin Drăgan în diversiunea romano-catolicizării, cf. Birtz –
Cronologia.., p. 128-129.
I 33. Scrisoare a Pr. Silvestru A. Prunduş către Patriarhul Justinian Marina, Cluj, Sf. Paşti, 1973.
Pr. Prunduş îi solicita Patriarhului ca acesta să se implice în unirea cu Roma, pentru a deveni cu
adevărat Patriarh al tuturor românilor. Acest demers era naiv, Pr. Prunduş fiind considerat exaltat
de unii confraţi, iar de alţii drept agent provocator. Acest fapt nu îl va descuraja, continuând
demersurile sale pentru libertatea Bisericii Unite prin mai multe formule eclesiologice (solicitarea
libertăţii, romano-catolicizarea greco-catolicilor rezistenţi din Ardeal, unirea Bisericii Ortodoxe
Române cu Roma).
Cf. Corespondenţă Ploscaru – Prunduş, în Caietele OBSS II, Cluj-Napoca, 2001, Ed. Napoca
Star, p. 213-238.
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P.S. Ioan Ploscaru privea cu curiozitate aceste tentative, fără a se lăsa implicat în ele.
În acel moment al anului1973. demersul Pr. Prunduş era contraproductiv, episcopii adoptând altă
strategie în vederea fructificării rezultatelor vizitei lui N. Ceauşescu la Sf. Scaun. Vezi şi I 24.
I 34 a şi I 34b. Mesaje ale P.S. Ioan Ploscaru câtre Pr. S.A. Prunduş.
În 22.VII.1973 P.S. Ioan urma să facă o vizită la Raghein episcopului Alexandru Todea, să-l
apere probabil şi pe Pr. Prunduş, al cărui demers l-a iritat cumplit pe episcopul din Reghin.
I 35. Bilet al P.S. Alexandru Todea către Silvestru A. Prunduş, Reghin, s.d. Enervarea episcopului
era perfect explicabilă, acesta solicitând demersuri pentru recunoaşterea Bisericii sale, prin
fructificarea vizitei şefului statului la Sf. Scaun.
I 36. Pr. S.A. Prunduş către P.S. Alexandru Todea, Cluj, 8.IV.1973
Cei doi corespondenţi erau bine supravegheaţi de Securitate. Scrisoare autojustificativă a Pr.
Prunduş. Preotul clujean era urmărit cu curiozitate de P.S. Ioan Ploscaru, P.S. Ioan Dragomir,
proiedrul Bisericii, nu mai considera asemenea demersuri oportune, iar P.S. Alexandru Todea era
împotriva lor.
I 37. Gânduri pentru prezent de P.S. Ioan Ploscaru, s.d.
O radiografie spirituală a B.R.U. din clandestinitate, pentru clericii şi mirenii lucizi. Paragraful
despre hirotonirea clandestină a. preoţilor este edificator pentru concepţia episcopului de
Trapezopolis, acesta nehirotonind în clandestinitate decât doi preoţi şi un diacon. Scepticismul
faţă de ecumenism şi dezastrul apostolatului greco-catolic clandestin, precum şi a evanghelizării
credincioşilor l-au făcut pe episcopul lugojean să-şi călăuzească ferm încrederea în planurile
Providenţei...
I 38. P.S. Ioan Ploscaru către Pr. S.A. Prunduş, Lugoj, 20.VIII.1973
Un exemplu lampant al folosirii diversioniste de către Securitate a datelor obţinute de la fruntaşii
greco-catolici. Cererea „de a provoca un răspuns” privind persoana Mons. Vasile Zăpârţan, dacă
acesta ar fi legionar, a fost instrumentată cert de Securitate.
Referinţele pe care episcopul Ploscaru le face asupra enciclicii „Mit brennender Sorge” sunt
confuze.
Astfel mişcările de dreapta declarat creştine nu au fost condamnate de Sf. Scaun (cazul Mişcării
Legionare, al Falangei Spaniole, al Gărzii Hlinka slovace, al rexişilor belgieni, al
requettes-carliştilor spanioli, al dreptei portugheze, flamande etc.).
Au făcut obiectul unor condamnări dogmatice ale Sf. Scaun:
1. Absolutismul statalist şi tendinţele neo-păgâne ale fascismului italian, dar nu mişcarea în sine,
prin Enciclica Papei Pius XI „Non ne abbiamo bisogno”, din 29.VI.1931.
2. Naţional-socialismul, pentru tendinţele neo-păgâne şi darwinismul social (rasismul fiind o
consecinţă logică a darwinismului social) prin Enciclica Papei Pius XI „Mit brennender Sorge”
din 14 III.1937
3. Liberalismul masonic anticreştin, precum şi doctrina laicismului statal, cripto – sau declarat
anti-creştin (cazul Mexicului) prin Enciclica lui Pius XI „Nos es muy conocida” din 28.III.1937.
4. Comunismul „intrinsec pervers”, prin Enciclica lui Pius XI „Divini Redemptoris” din
19.III.1937, reiterând condamnările papilor precedenţi începând cu Grigore XVI şi terminând
mai apoi cu Pius XII.
5. Au mai fost condamnate din punct de vedere doctrinar tendinţele pragmatiste şi utilitariste ale
societăţii americane („americanismul”) prin Scrisoarea Apostolică a Papei Leon XIII către
cardinalul Gibbons din Baltimore, din 1899, „Testem benevolantiae”.
Cf. Pio XI – Contro i nuovi idoli, Padova, 1983, Ed. Messaggero.
Trei scrisori papale: Moscova, Berlin, Mexic, Blaj, 1937, Tip. Seminarului.
The Christian Faith in the Doctrinal Documents of the Catholic Church. Revised Edition Edited
by J. Neunar SI § J.Dupuis SI, London, 1988, Collins.
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Mişcarea Legionară nu a fost subiectul nici unei condamnări eclesiastice. Dar după cum „Mit
brennender Sorge” are valoare dogmatică împotriva doctrinei naţional-socialiste, tot aşa şi
„Divini Redemptoris” împotriva comunismului ateu. Ori nu putem alege conjunctural un
document pontifical dogmatic, nu doar disciplinar; ca urmare episcopul ar fi fost prudent să nu
menţioneze această enciclică .
Cazul Mons. Vasile Zăpârţan este dramatic prin finalul acestuia.
Mons. Vasile Zăpârţan (1918, Mica, CJ – 1976, autostrada München – Nürnberg, îngropat la
München) şi-a desăvârşit studiile la Roma, începând cu 1940. A devenit doctor în teologie. A
fost „spiritus rector” al misiunilor greco-catolice din Austria şi Germania de Vest de după 1945,
fiind un exemplu de caritate faţă de refugiaţi. Anticomunist convins, a simpatizat ca Mişcarea
Legionară. Ucis de Securitate, în urma unui accident de maşină regizat, împreună cu el
pierzându-şi viaţa şi profesorul şi omul de litere Dumitru Leontieş. Amândoi au fost critici
implacabili ai regimului comunist ai lui N. Ceauşescu.
Cf. Necrolog în „Buna-Vestire”, Roma, 1976,15, nr. 3-4, p. 221-228.
Marinescu, Aurel Sergiu – O contribuţie la istoria Exilului Românesc VIII, Bucureşti, 2008, Ed.
autor, p. 99-121, 271-274.
Pacepa, Ion Mihai – Orizonturi roşii, Bucureşti, 1992, Ed. Venus, p. 189. Pacepa a reţinut
numele „Gheorghe Zăpârţan”, fiind de fapt Vasile.
Iată cum doi corifei ai B.R.U. au fost folosiţi, fără ca ei s-o ştie sau s-o afle vreodată, în obţinerea
materialelor necesare pregătirii unui asasinat politic.
I 39. Copia unei declaraţii explicative dată de P.S. Ioan Ploscaru la Securitatea din Lugoj, din
27.VIII.1973.
Documentul este citat şi de Vasile, Cristian – Între Vatican şi Kremlin..., p. 280-281.
Se constituie ca un riguros expozeu al evenimentelor religioase dintre 1948-1973.
P.S. Ioan Ploscaru şi-a dactilografiat declaraţiile solicitate acasă, pe maşina de scris. A pregătit mai
multe copii, pe care să le dea şi altor confraţi preoţi, pentru a se evita răstălmăcirile sau posibilele
diversiuni.
A avut onoarea de a-şi da declaraţiile în nume propriu, răspunzând pentru ele. Ioan Ploscaru nu
fost informator şi nu a acceptat să fie marşrutizat, fie direct, fie sub pseudonim, în misiuni
operative ale Securităţii (aşa cum acceptase, din nefericire, Emil Riti, sau alţii).
Datele furnizate sub propria răspundere, precum şi dialogurile avute cu ofiţerii ai M.A.I. au
determinat ca lucrătorii Securităţii să-l folosească (inconştient pentru el) ca agent pasiv de
influenţă.
I 40. Copia unei declaraţii a P.S. Ioan Ploscaru, dată Securităţii, la Lugoj, 22.VIII. 1973.
Una din copii i-a fost înmânată şi Mons. Gheorghe Surdu, obiectul declaraţiei sale. A se vedea şi
I 31.
I 41. Copia unei declaraţii date de Ioan Ploscaru la Securitatea din Lugoj, din 22.VIII.1973,
obiectul făcându-l Pr. dr. Ştefan Manciulea.
Prof. Dr. Manciulea, Ştefan (1894, Straja, AB – 1985 Blaj), preot, doctor în ştiinţe geografice şi
geografie istorice în 1936 la Universitatea din Cluj, conferenţiar la aceeaşi universitate între
1941-1947, în detenţie între 1951-55 şi 1961-64. După detenţie i s-a permis să lucreze doar ca
îngrijitor sau la salubritate.
Cf. Mitrofan, Ioan – Gânduri împărtăşite. Episcopul Ioan Ploscaru către Prof. Dr. Ştefan
Manciulea. Corespondenţă inedită 1968-1984, Blaj, 2002, Ed. Buna-Vestire.
Wurmbrandt, Richard (1909, Bucureşti, 2001 – Palos Verdes, California, SUA), pastor luteran.
Iniţial membru activ în partidul comunist din România; condamnat în procesul Doncea-Vasilichi
(1933) la 10 ani închisoare; după câţiva ani renunţă la convingerile comuniste, se converteşte la
creştinism şi începe o misiune de evanghelizare printre credincioşii evrei. În detenţie între
1948-56 şi 1958-64, părăseşte România în 1965, răscumpărat de Misiunea Norvegiană
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Lutherană. Unul din cei mai aprigi demascatori ai crimelor comuniste, creator al societăţii
misionare „Iisus pentru lumea comunistă”. Cele circa 30 de titluri ale cărţilor sale (celebre sunt
„Cu Dumnezeu, în subterană”, „Marx şi Satan” etc.) sunt traduse în numeroase limbi, ediţiile
româneşti fiind mereu reeditate la casa de editură Stephanus din Bucureşti.
Cf. şi Tănase, Stelian – Clienţii lu’ tanti Varvara, ed. I, Bucureşti, 2005, Ed. Humanitas, p.
212-213.
Pentru combaterea comunismului pastorul Wurmbrandt aplica tocmai dialectica, pe care o
stăpânea perfect, lucru neînţeles de un metafizician convins ca episcopul dr. Iuliu Hirţea.
I 42. Pr. Silvestru A. Prunduş către P.S. Ioan Ploscaru, Cluj, 12.IX.1973.
Este o tentativă elegantă de apărare a Mons. Zăpârţan. A se vedea şi I 38.
Mişcarea Legionară a respectat întotdeauna Biserica Greco-Catolică, unii preoţi uniţi fiind şi
membri de frunte a acesteia (Pr. Th. Băliban, can. Titus Mălai etc.). De altfel comandanţii
legionari Ionel Moţa şi Vasile Marin au căzut luptând în Spania, pentru apărarea Bisericii
Catolice.
În Exil Mişcarea Legionară a devenit o tribună pentru revendicarea libertăţii Bisericii Unite.
În „Cronica evenimentelor” din revista „Ţara şi Exilul”, Madrid, 1970, 6, nr.9-12 (periodic al
Mişcării Legionare) Horia Sima făcea elogiul cardinalului Iuliu Hossu, care nu şi-a trădat
credinţa, nici nu a făcut compromisuri politice, refuzând să discute cu mesagerii trimişi de I. C.
Drăgan (p. 8-9); tot în acel număr, p. 7-8, este consemnat faptul că Mons. Vasile Zăpârţan, în
13.IX.1970 a cerut deschiderea unui proces de beatificare pentru Ionel Moţa şi Vasile Marin.
Tot Horia Sima, în articolul „Tentativele ce le încearcă la Roma guvernul de la Bucureşti pentru
lichidarea Bisericii Române Unite, prin includerea credincioşilor uniţi în eparhii latine ce se vor
înfiinţa în Ardeal” („Ţara şi Exilul”, 1972, 8, nr. 3-4, p. 28) demasca fără drept de apel o linie
politică eclesiastică a regimului comunist, pe care acesta o va dori promovată până în 1989.
Legionarii din exil au consacrat şi o emisiune filatelică (în cadrul emisiunilor filatelice ale
românilor din exil) dedicată a 3 ierarhi greco-catolici: Iuliu Hossu, Ioan Suciu şi Vasile Aftenie
(emise la 1.XII.1968, prima şi deocamdată ultima emisiune filatelică consacrată acestor ierarhi).
Cf. Popescu, Traian; Strejnicu, Flor – Din lupta exilului românesc din Spania împotriva
comunismului, Sibiu, 1994, ed. Imago, p. 150-152 (tiraj 5.000 timbre dantelate, 2.000
nedantelate).
I 43. Pr. Silvestru A. Prunduş către Mons. Vasile Zăpârţan, Cluj, 12. IX.1973.
Scrisoarea demonstrează că inteligenţa socială a Pr. Prunduş era mult superioară P.S. Ioan
Ploscaru. Scrisoarea era scrisă într-un ton prin care Mons. Zăpârţan putea să-şi dea uşor seama că
în spatele acestui demers se afla Securitatea.
I 44. Notă a P.S. Ioan Ploscaru, de însoţire a unui memoriu, adresată maiorului Brumaru
(Securitatea din Timişoara), 29. X.1973.
Nota atrăgea atenţia asupra unui memoriu pregătit de acelaşi Ioan Ploscaru, prin care acesta
revendica drepturi pentru B.R.U., episcopul sperând, că cei de la Securitate puteau informa
operativ factorii decizionali, mai rapid decât funcţionarii cancelariilor oficiale.
I 45. Păreri privitoare la problema Bisericii Greco-Catolice, memoriu redactat de P.S. Ioan
Ploscaru la Lugoj, în 25.X.1973. Vezi şi I 44.
Memoriul a fost distribuit preoţilor, ierarhilor, dar şi M.A.I. (Securităţii) atât pentru evitarea
răstălmăcirilor, a diversiunilor, cât şi pentru operativitate.
I 46. Transcrierea unor documente referitoare la vizita lui N. Ceauşescu la Sf. Scaun. Documentele
au fost prelucrate de Pr. Silvestru Augustin Prunduş, după informaţiile primite de la colegii săi
rămaşi la Roma. Vezi şi I 24.
I 47. Transcrierea scrisorii de felicitare a Papei Paul VI către P.S. Ioan Ploscaru, cu prilejul
jubileului a 25 de ani de episcopat. Documentul a fost tradus de Pr. Silvestru A. Prunduş.
A se vedea şi I 24 I 25.
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Demersul lui Manfred Kierein a fost totuşi benefic...
I 48. P.S. Ioan Ploscaru către Pr. Silvestru A. Prunduş, Lugoj, 4.XII.1973.
Sunt menţionate atacuri ale Bisericii Ortodoxe Române către Biserica Unită.
I 49. P.S. Ioan Ploscaru către Pr. Silvestru A. Prunduş, 12.I.1974.
Scrisoare prin care episcopul îşi anunţa prietenul clujean despre demersurile făcute în vederea
pensionării.
I 50. Pr. Silvestru A. Prunduş către P.S. Ioan Ploscaru, Cluj, 23.I.1974
Sunt exprimate ecouri şi speranţe legate de vizita lui N. Ceauşescu la Roma. Episcopul Iuliu =
Iuliu Hirţea, episcopul Alexandru = Alexandru Todea.
Se fac aluzii la scrisoarea lui Alexandru Todea către N. Ceauşescu, cu referiri şi la Elena
Ceauşescu, din 24.IX.1973 pentru a cere libertate pentru Biserica Unită.
Înainte de vizita lui Ceauşescu la Sf . Scaun, P.S. Alexandru Todea i-a trimis o suită de telegrame
(25.III., 1.IV., 5.IV., 26.IV., 4.V. şi 15.V.1973) prin care cerea libertate Bisericii sale, iar după
vizită ierarhul a trimis o altă suită de telegrame lui N. Ceauşescu, Emil Bodnăraş, Dumitru
Dogaru (şeful Departamentului Cultelor), Ion Gh. Maurer (29.VI.1973) pentru a-şi oferi
serviciile guvernanţilor pentru soluţionarea problemei greco-catolice.
Cf. Todea, Alexandru – Luptele mele. Un strigăt în pustie vreme de un pătrar de veac,
Cluj-Napoca, 2003, Dacia, p. 60-67.
A se vedea şi I 33 – I 36 pentru aprecierea inoportunităţii demersului Pr. Prunduş.
I 51. Pr. Silvestru A. Prunduş către P.S. Ioan Ploscaru, Cluj, 30.I. 1974.
Se reiau ideile din scrisoarea din 23.I.1974 (I 50).
I 52. P.S. Ioan Ploscaru către Pr. S.A Prunduş, Lugoj, 21.II.1974
Episcopul răspunde la scrisorile precedente (I 50 – I 51).
Cardinalul Jozsef Mindszenty (1892, Mindszent, Ungaria – 1975, Viena), preot din 1915, din
1944 episcop de Veszprém, din 1945 primate al Ungariei şi arhiepiscop de Esztergon-Strigoniu,
cardinal din 1946, doctor în istorie eclesiastică; supus unui proces farsă în 1949, în detenţie între
1949-1956. După Revoluţia din 1956 primeşte azil la Ambasada SUA din Budapesta, de unde, în
1971, a fost ademenit la Roma, şi în ciuda promisiunilor formale ale lui Paul VI, a fost înlocuit
din postul de primat. A fost un constant opozant al comunismului şi al colaborării cu acesta, fiind
una din ilustrele victime ale Ostpolitikului.
Cf. Mindszenty, Jozsef – Memorie, Milano, 1975, Rusconi. Are deschis procesul de beatificare.
Cardinalul patriarh Josif Slipyi (Kobernyckyi-Dyckovskyi) (1892, Zazdrist, Ucraina Occ. –
1984, Roma), preot din 1917, doctor în teologie la Innsbruck, rector al Academiei Teologice din
Lvov, episcop din 1939, din 1944 arhiepiscop şi mitropolit de Lvov. S-a opus unificării forţate a
greco-catolicilor cu Biserica Ortodoxă Rusă, ca şi oricărui compromis cu comuniştii. Arestat, în
Gulag între 1945-1963, când este eliberat şi expulzat din U.R.S.S., trimis la Roma, unde i s-a
impus un exil supravegheat; din 1965 a fost făcut cardinal. A început un intens program de vizite
pastorale în diaspora ucraineană, înfiinţând şi universităţi ucrainene în exil. Episcopii
greco-catolici ucraineni l-au urmat necondiţionat, fie din diaspora, fie cei clandestini din URSS.
În 1973 sinodul ucrainean greco-catolic l-a proclamat patriarh. A fost un dur contestatar al
Ostpolitikului, neputând fi înlăturat precum cardinalii Mindszenty, Beran, arhiepiscopul Ngo
Dinh Thuc etc., tocmai prin sprijinul fundamental al sinodului şi al diasporei ucrainene (ceea ce
i-a lipsit lui Mindszenty a fost o diasporă puternică, autonomă religios).
Cf. Choma, Ivan – Josyf Slipyi. Padre e confesore della Chiesa Uniate Martire, Aiuto alla Chiesa
che soffre, Castello, 1990, Ed. Tiferno.
„Cunoscutul din străinătate” la care face referire episcopul Ploscaru este Manfred Kierein.
Suprasolicitarea teologiei Crucii fără Înviere este vană (cf. şi 1 Cor. 15: 14), teologia „ionelistă”,
incluzând Învierea şi miracolul euharistic, fiind net superioară.
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Deprimarea P.S. Ioan Ploscaru în noile condiţii, şi în urma noilor informaţii era perfect
explicabilă.
I 53. P.S. Ioan Ploscaru către Pr. S.A. Prunduş, Lugoj, 16. IV.1974.
Un exerciţiu semantic, explicându-se de ce procesul din 1700 este o unire, iar cel din 1948 o
unificare.
I 54. Pr. Simion Chişiu către Pr. Silvestru A. Prunduş, Sagna, 21.II.1974.
Pr. dr. Chişiu, Simion (1903, Şimleul Silvaniei – 1988, Tămăşeni) preot greco-catolic din 1928,
studii la Roma, doctor în teologie, protopop de Abrud, profesor şi spiritualul Academiei de
Teologie din Cluj între 1940-1948, în detenţie între 1950-1955, din 1956 ca preot romano-catolic
în Moldova, la diferite parohii.
E. = Emil Riti. Se fac referiri la vizita acestuia în Germania în 1973, la cazul E. Dusa (Cf.. Birtz –
Episcopul..., p. 18-19).
Scrisoarea este un semn despre cum se urmărea implantarea noii linii de romano-catolicizare a
uniţilor rezistenţilor.
I 55. Pr. S.A. Prunduş către Pr. Simion Chişiu, Cluj, 1.III.1974.
Este vorba de răspunsul la I 54.. Scrisoarea surprinde începutul conflictului dintre S. A. Prunduş
şi Emil Riti (cu efecte devastatoare pentru Dieceza de Cluj-Gherla în viitor). Se reliefează
percepţia preoţilor uniţi rezistenţi a problemei greco-catolice în urma vizitei lui N. Ceauşescu la
Roma. Se insinuează implementarea liniei de romano-catolicizare.
I 56. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 30.VIII.1974.
Episcopul reia legătura cu corespondentul său austriac, sperând să-i poată trimite din nou
autografe.
I 57. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 16.XI.1973.
O carte poştală ilustrată trimisă de episcop pentru a-i arăta prietenului austriac bisericile
romano-catolică şi greco-catolică (catedrala, pe atunci ocupată de ortodocşi) din Lugoj.
I 58. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 4.III.1975.
Episcopul îi trimite un portret cu autograf al mitropolitului Vasile Suciu. Episcopul păstra acte
semnate de venerabilul mitropolit al Blajului dintre 1920-1935 cu gândul să le expedieze
cercetătorului austriac cu alte ocazii.
I 59. P.S. Ioan Ploscaru către Pr. S.A. Prunduş, Lugoj, 13.VII.1975
Scrisoare publicată iniţial în Birtz – Caietele OBSS II, p. 234-236.
Episcopul este preocupat de problema pensiei sale; pe acest fond a avut loc şi întâlnirea cu
ofiţerul de Securitate Vasilescu (colonel sau maior) care dorea să-l convingă pe episcop de
schimbarea metodelor autorităţilor comuniste în tratarea problemei greco-catolice.
Soluţia preconizată da autorităţi va fi cea de romano-catolicizare a rezistenţilor.
Cf . Birtz – Cronologia..., p. 128-129. Diversiunea va diviza Biserica Unită în două tabere (a
latinizanţilor şi a rezistenţilor) care se vor combate reciproc, introducând şi un conflict cu biserica
Romano-Catolică, mai ales în Transilvania.
I 60. Pr. Silvestru A. Prunduş către P.S. Ioan Ploscaru, Cluj, 23.VII.1975.
Folosirea titlului arhiepiscopal („Înalt Prea Sfinţite” – adresat arhiepiscopilor, mitropoliţilor şi
proiedrilor) era o dovadă de captatio benevolentiae pentru interesarea episcopului lugojean în
vederea susţinerii noii linii. Scrisoarea este un adevărat memoriu al preotului clujean, în care
acesta discută ipoteticele soluţii ale rezolvării problemei greco-catolice. Soluţiile sale nu erau
împărtăşite de proiedrul oficial al Bisericii Unite, Î.P.S.Dr. Ioan Dragomir.
I 61. P.S. Ioan Ploscaru către Pr. Silvestru A. Prunduş, Lugoj, 3.VIII.1975.
Publicat iniţial în Birtz – Caietele OBSS II, p. .227-229.
Episcopul îşi exprimă reticenţele, mai ales în ceea ce priveşte o eventuală deschidere sau o
colaborare a ierarhiei ortodoxe.
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I 62. Pr. Silvestru A. Prunduş către Gheorghe Nenciu, Şeful Departamentului Cultelor, Cluj. 12.
VIII.1975. Notă informativă.
Publicată iniţial în Birtz – Caietele OBSS II, p. 231-232.
Pr. S.A. Prunduş doreşte să-i împărtăşească Şefului Departamentului Cultelor rezultatele
corespondenţei sale cu Ioan Ploscaru şi cu arhim. Mircea Clineţ. Un exemplu asupra faptului
cum beneficiau autorităţile comuniste de informaţii asupra poziţiei diferiţilor fruntaşi
greco-catolici clandestini.
I 63. Pr. Silvestru A. Prunduş către P.S. Ioan Ploscaru, Cluj, 12.VIII.1975.
Publicată iniţial în Birtz – Caietele OBSS II, p. 229-231.
Este un răspuns de încurajare a episcopului şi de susţinere a poziţiilor asumate.
I 64. Pr. Silvestru A. Prunduş către P.S. Ioan Ploscaru, Cluj, 14.VIII.1975.
Publicată iniţial în Birtz – Caietele OBSS II, p. 236-237.
Vizita ofiţerului de Securitate din Cluj, răspunzător de monitorizarea problemei greco-catolice şi
atitudinea rezervată a acestuia a avut ca urmare o prăbuşire a entuziasmului preotului clujean,
care îl înştiinţează pe prietenul său, episcopul din Lugoj.
I 65. P.S. Ioan Ploscaru către Pr. Silvestru A. Prunduş, Lugoj, 15.VIII.1975.
Publicată iniţial în Birtz – Caietele OBSS II, p. 252-254.
Episcopul este extrem de reticent la atitudinea ierarhilor ortodocşi şi la eventuala lor bunăvoinţă.
P.S. dr. Hirţea, Iuliu (1914, Vinterea BH-1978, Oradea), preot din 1937, studii la Roma, doctor în
teologie, profesor de ştiinţe biblice la Academia Teologică Unită din Oradea, consacrat episcop
cu titlul de Nebbi în Numidia în 28.VII.1949 de către G. O’Hara, în detenţie între 1948-1949 şi
1951-1964. (vezi şi nota I 11).
Cf. Prunduş – Plăianu – Cei 12 Episcopi..., p. 119-129; Birtz – Cronologia..., p. 42-45.
Mitropolitul Mladin, Nicolae (1914, Abrud – 1986, Mănăstirea Sâmbăta), doctor în teologie,
profesor la Facultatea de Teologie de la Sibiu de ascetică şi mistică, iar din 1948 de teologie
morală. Mitropolit ortodox al Transilvaniei între 1967-1981, retras din scaun în 1.VIII.1981.
Autor al cărţii manifest anti-unite Biserica Ortodoxă Română, una şi aceeaşi în toate timpurile,
Sibiu, 1968.
I 66. P.S. Ioan Ploscaru către Pr. Silvestru A. Prunduş, Lugoj, 19.VIII.1975.
Publicată iniţial în Birtz – Caietele OBSS II, p. 237-238.
Scrisoarea reflectă „trezirea la realitate” a episcopului de Trapezopolis (ca şi a prietenului său
clujean) în urma intervenţiei ofiţerilor de Securitate. În urma dezamăgirilor, episcopul se va
retrage din politica activă eclesiastică, preferând concentrarea asupra apostolatului religios, a
redactării „literaturii de sertar”, sau asupra studiilor de istorie bisericească.
I 67. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 1.VI.976.
Episcopul se pasionează de cercetările istorice iniţiate de Manfred Kierein. Culege şi trimite date
despre istoricul mitropoliei de Alba-Iulia şi Făgăraş, despre debutul Unirii, despre diecezele
sufragane ale Orăzii-Mari şi a Lugojului, neuitând să-i recomande cartea fundamentală a lui
Nilles, Nicolaus SI – Symbolae ad illustrandam historiam Ecclesiae Orientalis in Terris Coronae
S. Stephani, 2 vol., Oeniponte (Innsbruck), 1885, Tip. Felician Rauch.
I 68. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 29.VI.1976.
Episcopul dorea să se asigure că scrisorile cu datele cronologice legate de episcopiile române
unite au ajuns la destinaţie. Îşi exprimă speranţa că aceste date, unele vechi de două secole, „nu
vor avea repercusiuni asupra timpului prezent”. Teama de Securitate şi experienţele suferite l-au
făcut pe episcop să nu ecludă eventualele scenarii absurde (ex. „trimiterea de informaţii secrete”)
aplicate cu „succes” în anii ’50 ai totalitarismului comunist.
I 69. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein; Lugoj, 11.VII.1976.
Ioan Ploscaru îşi exprima mulţumirea că datele trimise au ajuns cu bine la destinaţie. A reuşit să
stabilească locul consacrării şi persoana episcopului consacrator al lui Ioan Giurgiu Patacki. Îşi
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exprimă speranţa că datele colectate de Manfred Kierein nu vor fi pierdute. Mai mult Dr. Kierein
le-a făcut cunoscute unor cercetători mai tineri, aceştia au reuşit actualizarea lor în spaţiul
cibernetic:
Martin Wolters – www.apostolische-nachfolge.de;
David E. Cheney – www.catholic-hierarchy.org.
I 70. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 22. XI.1976.
Episcopul trimite date despre hirotonirile episcopilor Vasile Hossu I (rezidenţial de Lugoj, mai
apoi de Gherla), Ioan Lemeny şi Alexandru Rusu, oferind şi referinţe biografice.
I 71. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 2.XII.1976.
Episcopul trimite datele hirotonirii episcopului martir, titular de Ulpiana, dr. Vasile Aftenie.
I 72a. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 14.V.1977.
Episcopul trimite prietenului austriac un frumos mesaj de condoleanţe acestuia, pentru moartea
mamei sale, Margarete Kierein (n.Barabo) (1902-1977).
I 72b. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 26.VIII.1997.
Episcopul reînnoieşte sentimentele de condoleanţe, exprimându-şi admiraţia pentru obiectele de
artă admirate pe cartea poştală.
I 73. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 8.XII.1979.
Cu prilejul unei felicitări, episcopul Ploscaru afirma că nu a primit nici un inel episcopal, nici nu
a purtat ornate episcopale. Crucea şi omoforul episcopului mărturisitor Ioan Bălan „aflate într-un
pod” erau cerute pentru un eventual muzeu dedicat Bisericilor din Răsăritul Europei, ideea care
l-a pasionat multă vreme pe Manfred Kierein. Negăsind disponibilităţi necesare, multe din
piesele adunate de el au sfârşit în alte colecţii.
I 74. P.S. Ioan Ploscaru către Pr. Silvestru A. Prunduş, Lugoj, 15.III.1979.
Episcopul îi relatează Pr. Prunduş despre volumul „Les Pacificateurs” editat de Iosif Constantin
Drăgan, dedicat tratativelor ecumenice dintre Papa Paul VI şi Patriarhul Ecumenic Athenagoras.
Actele acestor tratative şi anularea excomunicărilor dintre catolicism şi ortodoxie au fost
publicate în volumul „Tomos Agapis. Vatican-Phanar (1958-1970)”, Roma – Istanbul, 1971.
Episcopul era de un scepticism extrem de lucid faţă de ecumenism.
I 75. P.S. Ioan Ploscaru către Pr. S.A. Prunduş, Lugoj, 31.III.1979.
În ciuda scepticismului său faţă de ecumenism, episcopul privea cu curiozitate iniţiativele
ecumenice ale Pr. Prunduş.
I 76. „Ioan Mureşan” către P.S. Ioan Ploscaru, datată „Timiş 11.IV.1979”.
Un exemplu de diversiune al Securităţii: stimularea disensiunilor între conducătorii
greco-catolici. Sunt de remarcat greşelile de ortografie „a-ţi procedat”, „jicneşte”, „ve-ţi găsi”.
Scrisoarea este redactată de cineva care cunoaşte stilul memorialistic greco-catolic de după 1971.
Desigur că Pr. Silvestru A. Prunduş nu dispreţuia ideea de a deveni episcop. Sursa putea fi o
persoană bine introdusă în afacerile greco-catolice, dar şi o persoană externă ei (vezi expresia
„Biserica Voastră”). Acest mesaj i-a fost trimis lui Silvestru A. Prunduş, de către Ioan Ploscaru,
ulterior, fără nici o explicaţie!
I 77. Transcrierea documentului precedent, de către Pr. S.A. Prunduş.
I 78. Pr. S. A. Prunduş către P.S. Ioan Ploscaru, Cluj, 29.IV.1979
Este o justificare inteligentă a Pr. Prunduş, fiind totodată o tentativă inteligentă de a dezamorsa
diversiunea Securităţii. Slujba Pr. Prunduş avută în cadrul Bisericii Ortodoxe (la Protopopiatul
Ortodox Cluj şi mai apoi la Biblioteca Episcopiei Ortodoxe), fără ca acesta să treacă la B.O.R. a
ridicat suspiciuni multor ierarhi şi credincioşi greco-catolici. Au existat şi cazuri similare la
Bucureşti, preoţii uniţi nereveniţi Ioan Costan şi Ioan Leluţiu fiind angajaţi ai Patriarhiei.
I 79. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, Paşti 1980.
Episcopul era curios despre muzeul plănuit de corespondentul austriac, cât şi despre eventuala sa
vocaţie.
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I 80. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 1.II.1981.
Episcopnl doreşte ca prietenul său austriac să-l contacteze pe Mons. Dr. Hieronymus Menges,
atât pentru întregirea colecţiilor sale, cât şi pentru date despre prigoana şi detenţia corifeilor
catolici din România.
Mons. Dr. Menges, Hieronymus (1910, Caramurat, Dobrogea – 2002, Bremen) preot al
arhidiecezei de Bucureşti, în detenţie între 1952-1964, în RFG din 1965, consacrat foarte
probabil episcop clandestin de către P.S. Ioan Schubert, sigur numit de acesta ordinariu substitut
al arhidiecezei latine a Bucurestiului (între 12.II.1951-18.XI.1952) transmiţând puterea canonică
legitimă Pr.dr. Mihai Gonciu.
Cf. Birtz – Cronologia..., p. 60-61, 124.
I 81. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 23.II. 1981.
În locul Mons. Menges care şi-a schimbat adresa, episcopul îl recomandă corespondentului său
pe Mons. Johannes Baltheiser pentru aceleaşi scopuri.
Mons. Baltheiser, Johannes (n.7.IX.1912, Cumpăna-Aref – 15.VIII.1996, Ruhpolding, RFG,
înhumat tot acolo), preot romano-catolic din 1937, vicar general clandestin al arhidiecezei latine
a Bucureştilor din 1951, în detenţie între 1952-1964, din 1972 în RFG, capelan şi duhovnic al
clinicii de recuperare din Ruhpolding, prieten şi susţinător al P.S. Emil Riti.
Cf. Birtz – Cronologia..., p. 60.
Dl. Kierein era în relaţii cu Mons Baltheiser încă din anul 1976.
Cf. Birtz, Kierein, Făgăraş – Fărâme..., p. 149-150.
A se vedea şi documentul extrem de important II 10 din prezenta lucrare.
Se aduc mulţuniri Dlui. Roland Fölz, arhivist al Arhiepiscopiei Münchenului, şi P. Bernhardt
Schweiger – Ruhpolding, care ne-au oferit datele anagrafice ale Mons. Baltheiser, date de negăsit
în literatura română.
I 82. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred. Kierein, Lugoj, 2. IV.1981.
Episcopul îl reîndeamnă pe Kierein să ia contact cu Mons. Baltheiser.
I 83. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 14.IV.1981.
Episcopul mulţumeşte pentru un ghid al Vienei trimis de prietenul său.
I 84. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 21.IV.1981.
Episcopul îi solicită prietenului său diferite ilustrate (cu biserici, sanctuare, locuri istorice) pentru
a le trimite diferiţilor cunoscuţi.
I 85. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 23.X.1981
Episcopul îi mulţumeşte pentru cartea poştală cu imaginea Maicii Domnului Pururi Ajutătoare
din Basilica din Buchheim. Dr. Kierein caută obiecte provenite de la Iuliu Hossu şi de la
episcopul Ioan Duma, recent decedat.
P.S. dr. Duma, Ioan (1896, Valea Mare, BC – 1981, Tg. Jiu, înhumat la Valea Mare), călugăr
franciscan conventual, preot din 1924, studii la Roma, doctor în teologie, din 8.XII.1948 episcop
titular de Iuliopolis, consacrat de G. O’Hara, în detenţie între 1950-1955, apoi paroh în com.
Mihail Kogălniceanu şi mai apoi la Târgu-Jiu.
Cf Gabor, Iosif; Simon, Iosif – Necrolog 1600-2000, Iaşi, 2001, Ed. Presa Bună, p. 153.
I 86. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 28.XI. 1981.
Episcopul continuă primirea unor mesaje anterioare de la Manfred Kierein. îi scrie despre
trimiterea unei fotografii a P.S. Vasile Aftenie cu colegii săi. Episcopul Vasile Aftenie va figura
adesea în corespondenţa celor doi. Ioan Ploscaru va reuşi să-i trimită şi o scrisoare provenită de la
ierarhul martir, pe când acesta era student la Roma. A se vedea şi II 6.
P.S. dr. Aftenie, Vasile (1899 Lodroman – 1950, Bucureşti, arestul MAI), preot din 1926, studii de
teologie la Roma, doctor în teologie, consacrat în 1940 ca episcop titular de Ulpiana, auxiliar al
arhidiecezei Blajului, însărcinat cu conducerea Vicariatului Vechiului Regat.
Cf. Prunduş – Plăianu – Cei 12 Episcopi..., p . 95-105.
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I 87. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred. Kierein, Lugoj, 11.IX.1981.
Episcopul a scris despre evenimentele ecleslastice ale P.S. Ioan Duma, indisponibile. Îi solicită
corespondentului său iconiţe cu Maica Domnului Pururi Ajutătoare (în România acelor ani
iconiţele devoţionale fiind o raritate.
I 88. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 2.XI.1981.
Episcopul scrie despre programul hirotonirii episcopale a dr. Vasile Aftenie (survenită în
6.VI.1940, de praznicul Înălţării Domnului, după calendarul bizantin, primind titlul de Ulpiana).
I 89. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 3.X.1982.
Episcopul îşi anunţă corespondentul că i-a trimis programul hirotonirii episcopului Vasile
Aftenie, precum şi amintiri despre episcopul martir P.S. dr. Anton Durcovici.
P.S. dr. Durcovici, Anton (1888, Deutsch Altenburg, Austria – 1951, Sighet) preot din 1910, din
1896 fiind încardinat în dieceza Iaşilor; a studiat la Roma, devenind doctor în teologie. A fost
profesor la Liceul „Sf. Iosif” din Bucureşti, din 1923 canonic al arhidiecezei Bucureştilor, din
1925 rector al seminarului aceleiaşi arhidieceze, din 1935 devenind vicar general arhidiecezan. În
30.X.1947 a fost numit episcop rezidenţial de Iaşi, fiind consacrat în 5.IV.1948. Între
14.IV.1948-26.VI.1949 a fost şi administrator apostolic al arhidiecezei de Bucureşti, fiind arestat
în 26.VI.1949. A decedat în 11.XII.1951 în puşcăria de la Sighet.
Cf. Bine ai venit, Stăpâne. Acte, cuvântări şi însemnări omagiale la consacrarea şi înscăunarea
Excelenţei Sale Mons. Anton Durcovici ca Episcop de Iaşi, culese de Preot Ioan Mărtinaş şi
Preot Dr. Gaspar Bachmeier, Iaşi, 1948, Episcopia Catolică.
Müller, Florian – Viaţa Episcopului de Iaşi, Dr. Anton Durcovici, Martir, Iaşi, 1993, Ed. Presa
Bună.
Ferenţ, Eduard – Martirul iubirii lui Cristos, Bucureşti, 2000, Ed. Arhiepiscopiei
Romano-Catolice.
Doboş, Dănuţ; Despinescu, Anton – Episcopul Anton Durcovici. O viaţă închinate lui Dumnezeu
şi Bisericii, Iaşi, 2002, Ed. Sapientia. Dr. Manfred Kierein se va implica extrem de activ în
deschiderea procesului de beatificare al episcopului Durcovici . A se vedea şi II 1 – II 5.
I 90. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 1.XII.1980.
Episcopul dă referinţe despre Pr. Johann Laschober, OFM Conv, decedat la Târgu-Mureş, în
urma unui infarct miocardic, suferind şi de decalcifieri osoase. Întâlnirea cu 3 episcopi
thailandezi i-a fost utilă Dr. Kierein pentru cercetările sale asupra genealogiilor episcopilor
catolici din Asia.
Ioan Ploscaru îi oferea adresele lui H. Menges şi J. Baltheiser pentru obţinerea unor date despre
detenţia lor. A se vedea şi I 80, I 81 .
Pr. Laschober, Johann H. (1917-1980), preot aparţinând Ordinului Franciscan Minorit
Conventual, a fost paroh romano-catolic al Lugojului. Sora lui fiind stabilită în Austria, asigura o
legătură a Dr. Kierein cu exponenţii Bisericii Catolice din România.
Pr. Laschober este menţionat şi în romanul lui Nicolae Breban – Bunavestire, Iaşi, 1977, Ed.
Junimea, p. 65.
I 91. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 8.IX.1981
Episcopul afirmă că nu l-a întâlnit pe P.S. Ioan Duma din 1948. Reafirmă că nu a avut şi nu are
ornate episcopale (fiindu-i şi interzis).
Îl descurajează elegant pe Manfred Kierein de a vizita România, şi mai ales ca în timpul unei
asemenea vizite să ia contact cu foştii deţinuţi. „A veni în România (comunistă – n.n.) nu era
totuna cu a merge la Paris”. Obiectele Mons. Ioan Duma erau deocamdată indisponibile.
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I 92. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 18.IX.1981
Episcopul nu a reperat ornamentele episcopului Duma. Iuliu Hossu a avut două cruci pectorale,
dar soarta lor nu-i era precizată episcopului lugojean. Episcopul trimitea o fotografie cu
mormântul P.S. Ioan Bălan şi ultima fotografie a lui Iuliu Hossu.
Despre soarta crucilor pectorale ale cardinalului Iuliu Hossu a se vedea: Prunduş, Silvestru
Augustin – Iuliu Hossu. Exhumare şi reînhumare, 2008, s. 1. (Cluj-Napoca), s. ed.
I 93. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 22.IX.1981
Ioan Ploscaru furniza lui Manfred Kierein adresa Pr. Gheorghe Pătraşcu, paroh la Târgul-Trotuş,
moştenitorul spiritual al P.S. Ioan Duma. Solicita de asemeni iconiţe cu Maica Domnului.
Pr. Pătraşcu Gheorghe (1913, Bucureşti – 1995, Luizi-Călugăra, BC) aparţinând CFMConv,
preot din 1937, profesor la Seminarul Franciscan din Hălăuceşti, în detenţie între 1949-1958,
apoi cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan până în 1964, între 1964-1990, ministru provincial
clandestin al OFM Conv pentru Moldova.
Cf. Gabor, Iosif; Simon Iosif – Necrolog..., p. 49
Pătraşcu, Gheorghe – Zile de încercare şi de har. Amintiri din închisoare, Roman, 2002, Ed.
Serafica.
I 94. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 18.X.1981
Episcopul scrie despre răspunsul negativ al Pr. Pătraşcu, vizând înstrăinarea obiectelor P.S. Ioan
Duma (era normal, acesta considerându-le relicve). Îi trimite în schimb o fotografie a P.S. Ioan
Duma.
Ioan Ploscaru poseda scrisori de la Iuliu Hossu. Hossu era conştient că a primit titlul de cardinal,
dar a refuzat să-l folosească; îi trimite adresa Mons. Octavian Bârlea. P.S. Szillárd. Bogdánffy
şi-a ţinut bine tăinuită consacrarea episcopală, deşi Ioan Ploscaru a fost coleg de detenţie cu
acesta, stând în aceeaşi celulă mai mult timp, Bogdánffy nu i-a spus nimic de vreo consacrare.
Episcopul insistă asupra iconiţelor devoţionale.
Despre P.S. Bogdánffy a se vedea şi I 8.
Mons. DDr. Bârlea, Octavian (1913, Mogoş, AB – 2005, München) studii la Roma din 1938,
doctor în teologie, în istorie eclesiastică, licenţiat în drept canonic, fondator a două societăţi
academice române din Exil, responsabil cu păstorirea exilaţilor greco-catolici din Franţa, SUA şi
din 1977 şeful Misiunii Unite din Germania. A publicat studii fundamentale de istoria Bisericii
Unite, mai ales în revista „Perspective” (München), ce apare din 1978, dar şi în „Acta” societăţilor academice din Exil. Personalitate de excepţie a exilului românesc, a fost un neobosit
sprijinitor al menţiinerii tradiţiei bizantine a B.R.U. demascând fără încetare diversiunea
latinizantă.
I 95. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 31.X.1981.
Ioan Ploscaru refuză o invitaţie în străinătate. Unul din motive era clar: nu putea primi paşaport
decât condiţionat (sau fără drept de întoarcere, sau prin compromisuri). Scrisoarea conţine date
importante asupra zilei reale a decesului P.S. Anton Durcovici. Cuvântul „edificiu” folosit pentru
a desemna puşcăria reflectă teama de cenzură. Ioan Ploscaru la Sighet a fost deţinut într-o celulă
vis-à-vis de P.S. Durcovici. Despre data consacrării P.S. Vasile Aftenie a se vedea şi I 88.
Scrisoarea aparţinând lui Vasile Aftenie este reprodusă la II 6.
Emoţionante referinţe făcute de episcop în onoarea memoriei Dnei. Margarete Kierein (a se
vedea şi I 72a şi I 72b), cea care l-a educat pe prietenul austriac în tainele credinţei.
I 96. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 4.XI.1981.
Ioan Ploscaru trimite o fotografie a Î.P.S. Iuliu Hossu împreună cu P.S. Alexandru Todea, şi una
a lui Iuliu Hossu pe catafalc. Episcopul Ploscaru confirma că Iuliu Hossu i-a vorbit în repetate ori
despre Manfred Kierein. Îi mai trimite vienezului o fotografie a mormântului P.S. Ioan Bălan
(din Cimitirul Bellu catolic, Bucureşti).
I 97. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 15.XI.1981.

Episcopul mulţumeşte pentru felicitările cu ocazia aniversării episcopatului; confirmă trimiterea
unor scrisori precedente, precum şi a unor fotografii a P.S. Vasile Aftenie (una din ele fiind cea
binecunoscută, de grup, a ierarhilor greco-catolici). Observaţia lui Ploscaru, că episcopii români
greco-catolici nu au purtat costumul ierarhic oriental (camifalca etc.), este eronată. În sec. XX au
purtat veştmânt oriental mitropolitul Victor Mihalyi de Apşa, Vasile Aftenie, dar şi Valeriu
Traian Frenţiu (există documente fotografice).
După cum şi ierarhii ortodocşi români, mai ales cei din Ungaria, au purtat ţinuta ierarhică latină
(sutana cu bumbi, tichia latină, pălăria episcopală latină), celebrii fiind N. Popea, Ioan Meţianu,
Miron Românul etc.
I 98. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 3.XII.1981 .
O scrisoare foarte importantă, în care se aduc precizări asupra locului de înhumare al episcopilor
Iuliu Hossu, Anton Durcovici, Valeriu T. Frenţiu, Ioan Suciu, Tit Liviu Chinezu, Alexandru
Cisar (acesta din urmă înhumat la Bucureşti). Cimitirul sugerat din scrisoare, fără a fi explicit
menţionat, de teama cenzurii, este cel de la Sighet.
Despre regimul sinistru de exterminare de la Sighet a se vedea:
Roşca, Nuţu – Închisoarea elitei româneşti. Compendiu, Baia-Mare, 1998, Ed. Gutinul (despre
cimitirul săracilor, p. 36-42).
Avem la dispoziţie şi mărturisirile torţionarului Vasile Ciolpan, fost director al închisorii între
1950-55, în volumul Închisoarea de la Sighet acuză 1950-1955, Baia-Mare, 1991, Ed. Gutinul,
p. 20-32.
P.S. dr. Chinezu, Tit Liviu (1904, Hurduc-1955, Sighet), preot din 1930, studii la Roma, doctor
în teologie, profesor la Şcoala Normală din Blaj, consacrat episcop titular de Regiana în
3..XII.1949 de către Valeriu T. Frenţiu. Sora lui, m. Georgina Chinezu, a fost apropiată a m.
Ionela.
Cf. Prunduş – Plăianu – Cei 12 Episcopi..., p. 108-117. Birtz – Cronologia..., p. 49-52.
I 99. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 5.XII.1981.
Episcopul repetă date trimise în scrisorile anterioare (viteza de circulaţie din şi înspre România
comunistă fiind lentă, cenzura funcţionând din plin), neştiindu-se care din scrisori va ajunge la
destinaţiune.
I 100. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 12.XII.1981
Episcopul furnizează date referitoare la sfârşitul şi îngroparea în anonimat a P.S. Anton
Durcovici (datele nefiind cunoscute nici nepoţilor – fiii fratelui lui Anton, care au rămas în
Austria). Observaţia ca Manfred Kerein să nu uzeze prescurtări (pentru a nu fi considerate
ipotetice coduri secrete) spune totul despre libertatea corespondenţei asigurate de regimul
comunist.
I 101. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 22.XII.1981.
Episcopul scria despre inaccesibilitatea ornatelor episcopilor Iuliu Hossu şi Ioan Duma. În cazul
lui Duma, Pr. Pătraşcu a refuzat cu tenacitate înstrăinarea lor. (A se vedea şi I 92 şi I 93).
O vizită a lui Manfred Kierein în România acelor ani, şi mai ales contactarea persoanelor
supravegheate ar fi adus tuturor neplăceri.
I 102. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 25.XII.1981
Ioan Ploscaru îşi exprima mirarea că Manfred Kierein nu cunoştea nimic despre închisoarea de la
Sighet. Se repetă refuzul succesorilor episcopilor Hossu şi Duma de a înstrăina obiectele lor. Se
relevă că al doilea consacrator al P.S. Ioan Suciu a fost P.S. Ioan Bălan.
I 103. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 8.I.1982
Ioan Ploscaru îl recomanda pe Pr. Mihai Csitar ca eventuală sursă de informaţie despre
închisoarea de la Sighet. Se mai precizează că hirotonirea episcopală a lui Lajos Bálint a fost
făcută de episcopul Jakab Antal, singur, fără publicitate.
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P.S. Lajos Bálint (n.1929, Delniţa), preot din 1957, episcop consacrat în 29.IX.1981 cu titlul de
Novae, auxiliar al diecezei de Alba-Iulia (Transilvania, latină); episcop diecezan din 29.IV.1990,
arhiepiscop din 5.VIII.1991, pensionat din 29.XI.1993.
P.S. dr. Jakab Antal (1909, Chilieni – 1993, Alba-Iulia) preot din 1934, studii de teologie la
Roma, doctor în teologie, ordinariu substitut în 1951, în detenţie între 1951-1964. În 23.II.1972 la
Roma hirotonit episcop titular de Astigi, auxiliar al diecezei latine a Transilvaniei Episcop
diecezan între 2.IV.1980-14.III.1990, când se retrage.
Cf. Jakubinyi, Gy. – Romániai Katolikus..., p. 36-37.
Pr. Mihai Caitar, fost preot romano-catolic al arhidiecezei de Bucureşti, din 1976 ajunge în RFG.
În Exilul românesc a fost o figură contestată. A servit şi în parohii unite, şi romano-catolice, la
Haar şi la Münster, unde trăieşte şi acum.
Cf. Zima, Peter; Svistea, Dan Wilhelm – Misiunea Română Unită. Leagănul românilor din Exil.
50 de ani de activitate, în „Perspective”, München, 2007, nr.76, p. 15-31, p. 24, şi Dezminţire, în
„Perspective”, 2007, nr.77, p. 64-66.
I 104. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 9.I.1982.
Episcopul confirmă trimiterea scrisorii precedente. Coroborând datele anterioare, Dr. Kierein a
aflat că P.S. Durcovici a murit şi a fost îngropat în cimitirul „săracilor” din Sighet. Obiectele
provenite de la P.P.S.S. Hossu şi Duma nu erau disponibile. Pr. Caitar putea fi o sursă de
informaţii corectă despre puşcăria de la Sighet.
Dl. Durkowitsch, menţionat în scrisoare este Anton Durkowitsch, nepotul P.S. Anton Durcovici.
I 105. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 9.I.1982.
Episcopul trimite un mesaj repetitiv celor anterioare.
I 106. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 17.I.1982.
Episcopul lugojean precizează data consacrării lui Lajos, Bálint de către Antal Jakab (vezi şi I
103) în 29.IX.1991, fără publicitate. Se repetă informaţii precedente.
I 107. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 14.II.1982.
Episcopul reia afirmaţiile anterioare (ceea ce spune mult despre siguranţa corespondenţei din
România cu străinătatea).
I 108. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 17.II.1982.
Ioan Ploscaru repeta informaţii din scrisorile precedente. Episcopul mai solicita prietenului său
un casetofon, de o marcă mai performantă (necesar lui pentru înregistrarea casetelor cu meditaţii
sau poezii proprii, pe care ierarhul le colporta). În comerţul socialist un asemenea obiect era
inaccesibil. Va începe o odisee penibilă, ilustrativă pentru condiţiile de viaţă ale unui cetăţean
simplu în socialism.
I 109. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 19.II.1982.
Episcopul solicita prietenului său iconiţe şi un casetofon mai performant.
I 110. P.S Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 5.III. 1982.
Episcopul precizează date privind crucea pectorală a P.S. Ioan Duma. Continuă solicitările pentru
un casetofon.
I 111. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 19.III.1982.
Episcopul reitera rugăminţi pentru cărţi poştale ilustrate cu subiect religios. Nu cunoştea
principiul dictafonului (al micro-casetofonului; obiect practic invizibil în RSR în 1982, accesibil
atunci practic doar serviciilor secrete). Face precizări legate de casetofon.
I 112. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 4.IV.1982.
Episcopul este pus în dificultate înaintea unui prospect-reclamă pentru casetofoane (indicativ al
bunăstării socialiste). Preferă să repete cerinţele tehnice dorite.
I 113. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 18.IV.1982.
Modificarea legislaţiei vamale româneşti îl determină pe episcop să solicite anularea expedierii
casetofonului.
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I 114. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 30.VI.1982.
Ierarhul îi trimite prietenului său o fotografie P.S. Vasile Aftenie. Doreşte un schimb de ilustrate,
astfel încât el să primească ilustrate cu subiect religios. Ornatele P.P.S.S. Ioan Duma şi Iuliu
Hossu rămâneau inaccesibile.
I 115. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred. Kierein, Lugoj, 13.VIII.1982.
Episcopul se bucura că fotografia P.S. Vasile Aftenie a ajuns la destinaţie. Trimitea şi programul
festivităţilor de consacrare ale aceluiaşi (vezi şi I 86, I 88). Pentru alte detalii îl sfătuieşte pe
prietenul său să ia legătura cu Mons. Pamfil Carnaţiu, pe atunci funcţionar la Secretariatul de Stat
al Sf. Scaun.
I 116. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 13.IX.1982.
O scrisoare extrem de importantă din partea episcopului, în care descrie sfârşitul martiric al P.S.
Anton Durcovici.
Pr. Friedrich Rafael (1914, Colilia CT – 1969, Iaşi) preot din 1939, aparţinând arhidiecezei de
Bucureşti; arestat şi deţinut între 1949-1955, apoi în domiciliu obligatoriu, din 1956 invitat ca
profesor la Seminarul romano-catolic din Iaşi, dar ţinut sub supraveghere; are şansa unei călătorii
în Occident în 1968, contactactându-i pe Mons. H. Menges şi Florian Müller.
Cf. Doboş, Dănuţ – Preotul Rafael Friedrich, în „Lumina Creştină” (Bucureşti), nr. 6/2008, p.
11.
I 117. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 26.IX.1982.
Ierarhul a primit noutăţi referitoare la colecţiile lui Manfred Kierein. Confirma primirea unor
cărţi poştale ilustrate cu subiect religios. Mai confirma trimiterea unor scrisori precedente.
I 118. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 10.X.1982.
Episcopul confirma trimiterea unor scrisori precedente. Comentând o biografie a lui Guy de
Fontgallant, scrisă de mama lui (contesa Pierre de Fontgallant – The Soul of a Child, ediţii în
traduceri diverse), crede că ea este tributară subiectivismului matern. De Fontgallant, Guy (ParisPassy, 1913 – Paris-Passy, 1925) a fost un copil cu o frumoasă viaţă religioasă, dintr-o familie
aristocratică, decedat din cauza difteriei.
I 119. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 20.XI.1982.
Episcopul continua furnizarea unor date legate de sfârşitul P.S. Anton Durcovici. În 1982 mai
trăiau cumnata episcopului, Margarete, şi fiul ei, Anton. Ioan Ploscaru mulţumea pentru căutarea
unui casetofon (cerere reînnoită în scrisoarea precedentă) şi răspunde şi la felicitările adresate cu
ocazia zilei lui de naştere.
I 120. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 6.XII.1982.
Episcopul solicita un medicament pentru o persoană bolnavă, preparatul respectiv negăsindu-se
în România.
I 121. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 18.XII.1982.
Episcopul aduce precizări despre martiriul P.S. Anton Durcovici, discutând despre data exactă a
martiriului şi celula în care a avut loc. (A se vedea şi I 89, I 95, I 98.)
I 122. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 31.XII.1982
Episcopul confirma sosirea medicamentelor la persoana indicată (vezi şi I 120). Recunoaşte
existenţa unor inadvertenţe legate de data exactă a martiriului P.S. Anton Durcovici (data asupra
căreia vor conveni cei doi cercetători va fi 11.XII.). Ploscaru nu poseda autografe de la P.S. Tit
Liviu Chinezu, doar fotografii. Îi trimite o fotografie a acestui ierarh (a se vedea şi I 98), una a
P.S. Ioan Bălan şi una a cardinalului Iuliu Hossu. Ierarhul îşi exprima aprecierea că Manfred
Kierein a contactat-o pe Dna.. Margarete Durkowitsch, cumnata martirului.
I 123. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 20.I.1983.
Ierarhul îşi exprima satisfacţia pentru însănătoşirea lui Manfred; făcea de asemeni o interesantă
remarcă la adresa copiilor. Mai trimitea o fotografie a P.S. Tit Liviu Chinezu, făcând şi precizări
asupra unor mărci de casetofon (vezi şi I 119).
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I 124. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 18.IV.1983.
Episcopul îl asigura pe prietenul său de încercarea de a găsi o scrisoare de la P.S. Tit Liviu
Chinezu. Îi atrăgea atenţia corespondentului său să nu folosească prescurtări, fraze sau expresii în
limbi diferite (vezi şi I 100) de teama cenzurii. Îşi repetă recomandarea pentru contactarea Mons.
Carnaţiu de la Roma. Titlul P.S. Tit Liviu Chinezu era de Regiana in Numidia.
I 125. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 20.V.1983.
Ioan Ploscaru scria despre o întrevedere avută cu Pr. Mircea Todericiu, din SUA, care i-a făcut o
vizită. Pr. Todericiu era dispus să corespondeze cu Manfred Kierein. Mons. Carnaţiu se afla
internat la Roma, în spital, suferind o intervenţie chirurgicală, de extirpare a unei tumori
cerebrale. Un autograf de la Tit Liviu Chinezu era greu de obţinut.
Pr. Todericiu/Toderich, Mircea (1911-1984, Cleveland, Ohio), preot greco-catolic activ în SUA,
paroh în Cleveland, Ohio. Din 1947 co-fondator al Comitetului de într-ajutorare al românilor
catolici americani. La Cleveland a editat buletinul parohial „Răvaşe româneşti”.
Exponent al liniei latinizante pentru greco-catolici din Ţară, prin memorandumul Proiect de
modus vivendi.
Cf. Marinescu, Aurel S. – O contribuţie la istoria exilului..., VIII, p. 50, 79. Birtz – Episcopul...,
p. 61-62.
La ora când sunt scrise aceste rânduri, Mons. Pamfil Carnaţiu trăieşte la Roma, ajuns la o vârstă
patriarhală.
I 126. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein; Lugoj, 28.V.1983.
Episcopul a încercat stablirea unei legături între un medic timişorean şi Manfrred Kierein.
Reaminteşte de întâlnirea cu PS. Mircea Todericiu. Aduce completări referitoare la cimitirul din
Sighet, unde au fost îngropaţi deţinuţii morţi în închisoare (vezi şi I 98). Episcopul Ioan Ploscaru
nu a dorit inel episcopal (unul îi fusese oferit de Dr. Kierein) nedorind să poarte ornate
episcopale. La vârsta de 72 de ani episcopul Ioan Ploscaru se gândea la sfârşitul său pământesc,
urmând să plece într-un loc unde inelul nu îi era necesar...
Pentru P.S. Adalbert Bela Boros a se vedea şi I 27.
I 127. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 6.VII.1983.
Episcopul îşi asigura prietenul de căutarea unui autograf al P.S. Tit Liviu Chinezu. Revenea cu
rugămintea pentru un casetofon. Îşi ruga prietenul să încredinţeze un mesaj de răspuns din partea
sa Dnei. Margarete Durkowitsch.
I 128. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 26.VII.1983.
Episcopul a reuşit să identifice titlul P.S. Tit Liviu Chinezu: de Regiana (în Numidia).
I 129. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 29.VII. 1983.
Episcopul repeta scrierea unor date legate de P.P.S.S. Tit Liviu Chinezu şi Anton Durcovici.
Poziţia episcopului, de opoziţie „pe moment” faţă de beatificarea P.S. Anton Durcovici (şi a
celorlalţi martiri) se explica din raţiuni de politică (să nu fie acuzat că sprijină „activităţi
reacţionare, antistatale” etc.).
I 130. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 22.VIII.1983.
Episcopul confirmă primirea unei scrisori care-i anunţa cumpărarea unui casetofon. Sunt
precizate datele anagrafice ale P.S. Tit Liviu Chinezu: născut în 22.XII.1904, decedat în
15.I.1955. Ioan Ploscaru privea cu admiraţie eforturile lui Manfred Kierein pentru a constitui un
muzeu al Bisericii persecutate. Ierarhul lugojean îl recomanda pe P. Liviu Negoiţă, devenit
greco-catolic, ce urma să ajungă în Austria. (ca urmare a emigrării, în urma persecuţiilor pentru
drepturile omului).
Pr. Liviu Negoiţă, în anii ’80 ai sec. XX era paroh la Măureni, jud. Caraş-Severin; s-a implicat în
lupta pentru libertatea Bisericii Ortodoxe, scriind patriarhului Justin Moisescu, pentru a protesta
împotriva îngrădirii drepturilor Bisericii, a Oastei Domnului. A fost membru al Comitetului
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Creştin pentru Apărarea Drepturilor Religioase din România. Fiind prigonit şi de autorităţile
eclesiastice ortodoxe, a devenit greco-catolic. S-a stabilit apoi în SUA.
Cf. Grossu, Sergiu – Calvarul României Creştine (ed. rom.), p. 306-312, precum şi amintirile Pr.
Dr. Marian Ştefănescu în volumul In Memoriam. Arhiepiscopul Ioan Ploscaru, p. 144-152.
I 130a. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 8.VIII.1983.
Episcopul transmite data de naştere a P.S. Tit Liviu Chinezu (22.XII.1904); cartea poştală
ilustrată trimisă ilustra un pod din Lugoj construit de ing. Eiffel, cel care construise şi faimosul
turn din Paris. Transferat la poziţia I 160a.
I 131. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 1.X.1983.
Episcopul scria că după mai bine de 2 luni Casetofonul trimis încă nu a ajuns. Casetofonul a fost
trimis de Mons. Karl Hugel.
Mons. Dr. Hugel, Karl (1912, Viena-2000, Viena), preot din 1936, paroh al Domului Sf. Ştefan
din Viena, prelat papal, canonic al arhidiecezei Vienei.
I 132. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 18.X.1983.
Episcopul confirmă sosirea casetofonului. Imputându-i-se plata vamei în valută, iar cetăţenii
români neavând dreptul să deţină valută, era nevoit să-l refuze. Un tipic exemplu de şicane
comuniste, care au discreditat România înaintea ţărilor civilizate din Europa.
I 133. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 6.XI.1983.
Episcopul confirma date trimise în scrisorile precedente. Trimitea programul instalării ca episcop
de Lugoj al P.S. Dr. Ioan Bălan.
P.S. Dr. Bălan, Ioan (1880, Teiuş – 1959, Ciorogârla) preot din 1903, studii teologice la Viena,
doctor în teologie, paroh greco-catolic la Bucureşti, canonic al arhidiecezei din 1919 teolog cu
formaţie completă, impunându-se ca istoric al Bisericii, canonist şi biblist, publicând studii şi de
istorie şi teologie a limbii liturgice. În 18.X.1936 a fost hirotonit episcop la Blaj, pentru Dieceza
Lugojului. Mărturisitor al credinţei, în detenţie între 1948-1955, apoi în domiciliu forţat până la
moarte.
Cf. Prunduş – Plăianu – Cei 12 episcopi..., p. 67-81.
I 134. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 16.I.1984.
Episcopul confirma returnarea casetofonului. Nu cunoştea vârsta Mons. Francisc Augustin,
decedat de câteva luni.
Mons. Augustin, Francisc (1906, Câmpulung Moldovenesc – 27.XI.1983 Bucureşti) preot din
1931, capelan la Bucureşti, în detenţie între 1952-1954, ordinarius intrusus între 1962-1983 (era
recunoscut de comunişti, al cărui servitor ajunsese, drept conducător diecezan; de jure nu a fost
recunoscut niciodată de Sf. Scaun).
Cf. Jakubinyi,Gy. – Romániai Katolikus..., p. 46 .
Birtz – Cronologia..., p. 60-61.
I 135. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 22.I.1984.
Episcopul scria o scrisoare protocolară, de compasiune pentru fractura suferită de Mons. Hugel,
justificându-şi refuzul casetofonului trimis.
I 136. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 4.III.1984.
Episcopul îşi înştiinţează corespondentul că a scris Mons. Hugel şi Dnei. Durkowitsch.
I 137. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 20.III.1984.
Episcopul confirmă scrisorile precedente. Casetofonul a ajuns cu bine la expeditorul austriac.
I 138. P.S. Ioan Ploscaru către Pr. Dr. Jozsef Denderle, OSP, Lugoj, 19.III.1984.
Felicitarea destinatarului cu prilejul zilei onomastice. Episcopul aprecia (şi încuraja) activitatea
Pr. Denderle, care celebra la Cluj liturghii romano-catolice în limba română pentru
romano-catolicii moldoveni stabiliţi în oraş şi pentru greco-catolici.
Pr. Dr. Denderle, Jozsef, OSP (1911, Năsăud – 2002, Cluj-Napoca), doctor în istorie eclesiastică,
preot al Ordinului Piarist, profesor la liceele piariste din Satorlja-Ujhely şi Cluj, până în 1948;
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între 1948-1972 a funcţionat ca profesor de istorie, renunţând la practicarea sacerdoţiului.
Reintegrat în sacerdoţiu de P.S. Áron Márton în 1972. Traducător al literaturii istorice române
(ex. Dimitrie Cantemir) în limba maghiară, cu pseudonim Jozsef Debreczeny.
Cf. Birtz – Caiete OBSS III, p. 114-115.
I 139. Mons. Dumitru Sălăgean către Pr. J. Denderle, Lugoj, 9.IV.1984
O felicitare de Sf. Paşti din partea vicarului general diecezan clandestin al Diecezei Lugojulul,
mâna dreaptă şi prietenul P.S. Ioan Ploscaru. Activitatea Pr. Denderle a fost apreciată de corifeii
greco-catolici, mai ales de cei care vedeau practicarea ritului latin nou, în limba română, un mod
provizoriu măcar, de a asigura asistenţa religioasă şi greco-catolicilor.
Mons. Sălăgean, Dumitru (1913, Vişinel, MR – 2002, Lugoj), preot din 1936, studii la Blaj, din
1947 activ la Lugoj. În detenţie între 1950-1955, apoi activ în clandestinitate. În 1981 este propus
ca odinariu diecezan, succesor al P.S. Ioan Ploscaru, în caz de nevoie. Vicar diecezan clandestin,
iar din 1990 prepozit capitular până la moarte. A fost şi prelat papal.
Cf. Birtz – Cronologia..., p. 41-42, 114.
I 140. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 10.V.1984.
Episcopul revenea în problema casetofonului. O informaţie cum că taxele vamale puteau fi
achitate de expeditor, în Austria, îl îndemna să reîncerce o reexpediere a acestuia.
I 141. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 26.V.1984.
Episcopul mulţumeşte pentru ilustratele primite din Austria. Dă asigurări pentru rugăciuni în
favoarea Mons. Hugel. Precizează că la Lugoj nu a existat o biserică greco-catolică ucraineană.
P.S. Turk, Alois (1909 Precna – 1995 Belgrad) preot din 1934, din 20.IV.1980 hirotonit
arhiepiscop de Belgrad-Smederevo, retras în 1986.
Mons. Elie Hramović – nu a fost deocamdată identificat.
I 142 a. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 12.I.1985.
Episcopul îl asigură pe Manfred Kierein de compasiune pentru boala acestuia. Îl roagă pentru noi
ilustrate. Mesajul episcopului este scris pe o carte poştală ilustrată care înfăţişează locuri istorice
din Blaj (catedrala mitropolitană, palatul mitropolitan, Câmpia Libertăţii, Gorunul lui Iancu).
I 142 b. Imaginea cărţii poştale precedente
I 143. Imaginea icoanei miraculoase de la Scăiuş, care a lăcrimat public în 30.IX.1934 şi 15.X.
1934. Un dosar de anchetă canonică a fost iniţiat de episcopul de Lugoj din acel timp, P.S. dr.
Alexandru Nicolescu.
Cf. Ploscaru, Ioan – Icoana Maicii Sfinte de la Scăiuş, Timişoara, 1998, ed. II, Ed. Helicon.
I 144. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 20.I.1985.
Ierarhul confirmă sosirea unor scrisori din partea lui Manfred Kierein şi a Dnei Margarete
Durkowitsch. Îi precizează prietenului austriac date despre sora P.S. Tit Liviu Chinezu şi despre
sora lui proprie, ce locuia în Cluj, Dna Maria Orosfăian. Preotul care locuia în acel timp cu P.S.
Ioan Ploscaru era Pr. Dumitru Sălăgean (vezi şi I 139). Acesta avea sarcina, ca în cazul decesului
ierarhului, să-l anunţe pe prietenul austriac.
Ierarhul lugojean menţionează că a primit o scrisoare de la Î.P.S. Dr. Ioan Dragomir, „doar
semnătura lui fiind a sa proprie”. Faptul că proiedrul Bisericii Unite din acea vreme, Dr. Ioan
Dragomir, apela la un secretar, infirmă remarcile că textele dactilografiate şi semnate de acesta ar
fi fost false. Boala ierarhului Dragomir era de natură cardiacă.
Boala nervoasă a P.S. dr. Ioan Chertes (izolat de altfel la Năsăud, nu fără interesul aparţinătorilor
săi familiali) era la acea vreme mult ameliorată.
I 145. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 17.III.1985.
Episcopul, pe lângă urările de Paşti, face câteva aprecieri asupra colecţiilor lui Manfred Kierein.
Colecţia numismatică a Episcopiei Lugojului a fost furată.
I 146. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 26.VI.1985.
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Episcopul îşi înştiinţează prietenul de decesul Î.P.S. Ioan Dragomir, survenit în data de
25.IV.1985, la Bucureşti, la orele 4h 10’ dimineaţa. Certificatul de deces a fost redactat însă în
data de 26.IV.1985. Ioan Ploscaru îl avertizează pe Kierein că inelul pastoral al Î.P.S. Ioan
Dragomir este considerat o relicvă, fiind o impietate înstrăinarea lui (la fel ca şi crucea pectorală
a cardinalului Iuliu Hossu).
I 147. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 22.VIII.1985.
Episcopul îşi înştiinţează corespondentul că a fost un timp plecat din Lugoj (în problema
succesiunii lăsate de Ioan Dragomir – n.n.).
Faptele contradictorii la care se referă Ioan Ploscaru sunt tocmai succesiunile episcopale. Ierarhul
din Lugoj lansează ideea că Î.P.S. n-ar fi fost în deplinătatea facultăţilor mintale (fapt infirmat
inclusiv de medicii curanţi care l-au îngrijit pe ierarhul maramureşan în ultimii ani de viaţă –
n.n.). Ioan Ploscaru recunoaşte că Ioan Dragomir era de bună-credinţă şi avea bunăvoinţă.
Cf. 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 Mesaros”,
Bucureşti, 2004, Ed. CIN; Birtz – Episcopul...,p. 51, 107-109, 112, 115-124.
Idem – Cronologia..., p. 45-49, 55, 70 -74 (este republicată scrisoarea din 18.IV.1981, semnată de
P.S. dr. Alexandru Todea, prin care se cerea înnoirea structurilor diecezane unite clandestine,
fiind propuşi pentru consacrare episcopală Octavian Cristian, George Guţiu, Justin Paven, Emil
Riti, Vasile Hossu) – scrisoare avizată favorabil de Sf. Scaun (a se vedea şi comentariile anexe –
n.n.).
I 148. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 9.IX.1985.
Episcopul se interesa de starea sănătăţii Mons. Hugel şi a Dnei. Margarete Durkowitsch. Îl roagă
pe Manfred Kierein să-i mai trimită ilustrate din Austria, reproducând biserici.
I 149. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 16.X.1985.
Episcopul mulţumeşte pentru scrisori şi cărţile poştale ilustrate. Mai solicită ilustrate cu tematică
religioasă. Apreciază retragerea din scaun a cardinalului Franz König (vezi şi I 27). Hirotonirile
episcopale administrate de Î.P.S. Ioan Dragomir n-au fost schismatice, după cum scria P.S. Ioan
Ploscaru (vezi şi I 147).
P.S. Gulbert, Georges (1915, Paris – 1997) preot din 1941, episcop titular de Dices, auxiliar al
Vicarului Apostolic de Dakkar – Senegal din 1950, hirotonit de Î.P.S. Marcel Lefebvre, la acea
vreme Delegat Apostolic; între 1960-1975 episcop rezidenţial de St. Denis – Réunion.
Mons. Lefebvre, Marcel (1905, Tourcoing, Franţa – 1991, Ecône, Elveţia), preot din 1929, studii
la Roma, doctor în teologie şi filozofie, din 1930 misionar în Africa, membru al Congregaţiei
Spiritanilor, hirotonit episcop în 1947, numit Delegat Apostolic în 1948 pentru întreaga Africă
francofonă exceptând Congo Belgian, cu plenipotenţă jurisdicţionară. Din 1962 arhiepiscop de
Tulle şi superior al Congregaţiei Spiritanilor până în 1968. Mons. Lefebvre nu a acceptat
interpretarea modernistă dată de Conciliul Vatican II (a cărui documente le-a semnat) fiind
iniţial susţinut de membri influenţi ai Curiei Romane. În 1971 a fondat Seminarul de la Ecône, ce
asigură educaţia tradiţională a preoţilor catolici. Din 1975 este suspendat a divinis, dar îşi
continuă activitatea cu zel constant. În 30.VI.1988, având proba unor capcane întinse operei lui
de anumiţi membri ai Curiei, împreună cu Mons. Antonio de Castro-Meyer, episcop de Campos,
Brazilia (1905-1991) consacră 4 episcopi: Richard Williamson, Bernard Tissier de Mallerais,
Alfonso de Galarreta şi Bernard Fellay.
Toţi cei 6 vor fi excomunicaţi latae sententiae. Apostolatul lor în favoarea Tradiţiei Catolice va
continua până în prezent. În 21.I.2009 Papa Benedict al XVI-lea va anula excomunicarea celor 4
episcopi consacraţi de Mons. Lefebvre, după ce în prealabil, prin Motu proprio „Summorum
pontificorum” (2007) a permis uzul liber vechiului rit roman tridentin oricărui preot catolic.
Cf. „Fideliter”, periodic al Fraternităţii Sf. Pius X, Ecône, 1987, nr. 59 şi 1991, nr. 81.
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Argumentul Mons. Lefebvre împărtăşit de toţi tradiţionaliştii catolici, este centrat pe starea de
necesitate din Biserică, abuzurile liturgice contemporane, mai ales în Occident punând în pericol
validitatea sacramentelor, iar relativismul modernist conducând la indiferentism religios.
Cf. La Tradition excommuniée, Versailles, 1989, Courrier de Rome; Simoulin, Michel – 1988:
Lo scisma introvabile, Albano Laziale, 1997, ed. Ichtys, sau volumul de documente: Mons.
Lefebvre e il Sant’ Uffizio, Roma, 1980, Giovanni Volpe. Se pot consulta şi scrierile Mons.
Lefebvre:
Lefebvre, Marcel – Un vescovo parla, Milano, 1975, Ed. Rusconi; Il colpo di maestro di Satana,
Milano, 1978, ed. II Falco; Ils L’ont découronné. Du liberalisme à l’apostasie. La tragédie
conciliaire, Escurölles, 1987, Ed. Fideliter.
Ori dacă starea de necesitate din Occident focalizată de Mons. Lefebvre, dar şi de alţi importanţi
prelaţi catolici, printre care şi cardinalul Josef Ratzinger (a se vedea faimosul volum Vittorio
Messori a colloquio con il cardinale Joseph Ratzinger – Rapporto sulla Fede, Cinisello
Balsamo, 1985, Ed. Paoline) era pe alocuri o realitate tragică, cu atât mai mult era o realitate
concretă în ţările sub dominaţie comunistă.
I 150. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 17.XII.1985.
Episcopul îi scrie corespondentului său că nu posedă fotografii de la hirotonirea sa episcopală;
mai mult, în acel moment nu era oportună prezenţa martorilor suplimentari. P.S. Ploscaru nu
cunoştea date despre episcopul Alfred Eröss (vezi I 8.). Promite trmiterea unei fotografii a P.S.
Ioan Chertes. Îşi dezvăluie şi el o pasiune: lectura din autorii clasici.
P.S. dr. Chertes, Ioan (1911, Sărăţel, BN – 1992, Cluj-Napoca), preot din 1935, doctor în
teologie la Roma, profesor la Academia Teologică din Cluj (drept canonic, istorie eclesiastică),
din 1947 canonic diecezan, consacrat episcop clandestin în 1949 de P.S. Valeriu Traian Frenţiu
cu titlul de Campania in Macedonia, în detenţie din 1949-1955 şi 1956-1964; ulterior angajat
contabil la o întreprindere forestieră din Regna (BN) de unde se va pensiona. Fusese desemnat
coadjutor al episcopului Iuliu Hossu, dar din 1964, în urma bolii, a renunţat la jurisdicţie. Din
13.III.1990 arhiepiscop ad personam cu titlul de Cantano.
I 151. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 8.XII.1985.
Episcopul, pe lângă pregătirea felicitărilor de Crăciun, îşi dezvăluie opiniile legate de hirotonirile
episcopale făcute de Î.P.S. Ioan Dragomir. Necunoscând în acel moment datele (va fi tributar
versiunii Prunduş – Todea) nu doreşte să se pronunţe cu certitudine în acest caz, nu doreşte nici
să fie amestecat. (Corespondenţa sa din Ţară va demonstra însă o implicare constantă – n.n.) P.S.
dr. Ioan Chertes fiind bolnav şi suspicios – nu răspundea la scrisori (de fapt răspundea doar celor
apropiaţi – n.n.). Episcopul Ploscaru mulţumeşte pentru inelul cumpărat pentru el de Manfred
Kierein, dar nu doreşte să poarte inel episcopal (vezi şi I 126). Îl roagă pe prietenul său să-l
adauge colecţiei sale, ca şi cum l-ar fi purtat deja. Îşi asigură prietenul său de rugăciunile făcute
pentru părinţii acestuia: Karl Borromaeus şi Margarete. Îi trimite o fotografie a icoanei de la
Scăiuş (vezi şi I 143).
I 152. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 26.XII.1985.
După cum a promis, P.S. Ioan Ploscaru trimite un autograf al P.S. Ioan Chertes. Cifra „50”
reprezintă anii de preoţie ai episcopului năsăudean. Asigură de trimiterea şi a unei fotografii a
aceluiaşi episcop. Oferă explicaţii asupra ortografierii numelui în forma „Chertes” şi a unor nume
de familie româneşti (vezi şi II 9).
I 153. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 3.I.1986.
Episcopul trimite prietenului său o fotografie în care alături de Mons. Dragomir (pe catafalc)
Î.P.S. Alexandru Todea şi P.P.S.S. Ioan Ploscaru şi Ioan Chertes.
I 154. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 1.III.1986.
Episcopul îl sfătuieşte pe Manfred Kierein să nu insiste cu scrisori pe adresa P.S. Ioan Chertes,
acesta fiind „bolnav de nervi” şi timorat nu va răspunde. Nu cunoaşte data hirotonirii sale
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episcopale, după cum nu ştie nimic despre P.S. Victor Maczalik. Îşi înştiinţează prietenul că la
sfârşitul anului va afla tot în legătură cu consacrările episcopale săvârşite de Ioan Dragomir. Nu
este interesat în consacrările efectuate de „Ngo Dinh Diem” (pe care îl confundă de fapt cu Î.P.S.
Ngo Dinh Thuc – n.n.); îşi roagă corespondentul ca o eventuală cruce episcopală cumpărată de
acesta pentru ierarh, să fie depozitată în muzeul lui Kierein, Ioan Ploscaru refuzând purtarea ei.
Ngo Dinh Diem, Jean Baptiste (1901, Hué, Vietnam – 1963, Saigon), descendent al unei vechi
familii mandarinale vietnameze, a avut o certă vocaţie sacerdotală; din scrupul nu urmează
studiile teologice, ci Şcoala Naţională de Administraţie din Saigon, implicându-se în politică de
pe poziţii creştin-conservatoare. Între 1955-1963 preşedintele Republicii Vietnamul de Sud,
asasinat în urma unei lovituri de stat cu sprijin S.U.A.
Ngo Dinh Thuc, Pierre Martin (1897, Hué, Vietnam – 1984, Carthage, Misouri, S.U.A.), fratele
lui Ngo Dinh Diem, preot din 1925, studii la Roma şi la Sorbona (3 doctorate, în teologie,
filosofie, drept canonic), din 1938 consacrat episcop vicar la Vinhlong, iar din 1960 arhiepiscop
de Hué; în timpul loviturii de stat din 1963 îşi găseşte adăpost la Ambasada Britanică din Saigon;
ulterior va fi expulzat în Occident; în 1970 este silit să abdice (similar cazului Mindszenty)
primind titlul de arhiepiscop titular de Bulla Regia. Aprig contestator al situaţiei eclesiastice post
– Vatican II şi denunţător fără menajamente al Ost-politik-ului şi al comunismului. Adoptă
poziţia sede-vacantistă.
În 1976 consacră pe Clemente Dominguez y Gomez (1946-2005) care ulterior se va proclama
„Papa Grigore XVII”, fondând Biserica Palmariană, cu sediul la Palmar di Troya (Spania), cu
care Mons. Thuc va rupe complet orice legătură.
Din 1981 Mons. Thuc va mai consacra ca episcopi pe Mons. Guerad des Lauriers, Moises
Carmona, Adolfo Zamorra, Christian Datessen (sub conditione) şi Louis Vezelis. Excomunicat
începând cu 1976 se va reconcilia cu Sf. Scaun înainte de moarte.
Cf. pentru o biografie a sa şi o autobiografie site-urile cibernetice: http://catholic.
shrineofsaintjude.net, dar pentru succesiunea sa apostolică http://www.tboyle.net/
Catholicism/Outline.html.
Spre deosebire de Mons. Marcel Lefebvre, care nu a contestat legitimitatea prezenţei pe tronul
petrin al Papei Paul VI şi a succesorilor săi, sede-vacantiştii contestă exercitarea legitimă a
oficiului petrin după decesul Papei Pius XII (1958). Există următoarele teze sede-vacantiste:
– Şcoala Tezei de la Cassiciacum: papii după 1958 sunt „materialiter” papi, dar
apostaziind de la credinţa catolică prin ereziile ecumenismului, a relativismului etc., ei nu sunt
papi „formaliter”. Cu alte cuvinte, ocupanţii Sf. Scaun sunt aleşi legitim, dar nu-şi exercită
atribuţiile reale şi ortodoxe de Papă. Caz analog cu situaţia unui preşedinte ales în mod legitim,
dar neintrat oficial în funcţie (momentul intrării oficiale fiind cel al depunerii jurământului).
– Şcoala sede-vacantistă propriu-zisă: din 1958 Biserica este privată de Ministerul Petrin,
restaurarea lui ţinând doar de o intervenţie a Providenţei...
– Şcoala sede-vacantistă conclavistă: presupune necesitatea convocării unui conclav unde
rămăşiţele tradiţionale ale Bisericii să aleagă un nou papă. Din conclavism au apărut mişcări care
şi-au ales deja câţiva antipapi.
Despre consacrările efectuate între 1976 şi 1983 de Mons. Thuc – a se vedea şi documentele
pontificale: Ordinazioni illegitime di presbiteri a di vescovi (17.IX.1976) in Enchiridion
Vaticanum nr. 5, Bologna, 1979, EDB, p. 1388-1391, şi Pene canoniche sui vescovi che hanno
ordinato illecitamente altri vescovi (12.III.1983) în Enchiridion Vaticanum nr. 9, Bologna, 1987,
EDB, p. 116-139.
Prin întrebările referitoare la Mons. Lefebvre sau la Mons. Ngo Dinh Thuc dr. Kierein dorea să
stabilească dacă eventualele succesiuni apostolice din România nu au adoptat poziţii
conservatoare dogmatice de tipul celor împărtăşite de episcopii menţionaţi.
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P.S. dr. Maczalik, Victor Gyözö (1890, Sibiu – 1953, Jilava) preot din 1916, canonic al diecezei
latine a Transilvaniei din 1941, profesor de teologie la Alba-Iulia, consacrat episcop de
Alexandru Cisar în 1951, arestat la scurtă vreme după aceea, moare ca martir în închisoare.
Cf. Jakubinyi, Gy – op.cit., p. 36 .
P.S. Puşcaş, Louis Vasile (n. 1915, Aurora, Illinois, SUA) preot din 1942, studii în SUA şi la
Roma, vicar apostolic pentru românii greco-catolici din SUA în St. George în Canton (1983), iar
din 26.VI.1983 hirotonit episcop titular de Leuce, din 26.III.1987 episcop diecezan de St. George
in Canton, pensionat din 2.VII.1993.
I 155. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 25.III.1986.
Episcopul confirmă sosirea unor scrisori de la prietenul său. Ultima, abordând şi subiecte
politice, a întârziat, făcând obiectul cenzurii. Episcopul refuză laudele aduse de Dr. Kierein,
atenţionându-l pe acesta că a trebuit să lupte împotriva orgoliului propriu. Îi explică Dr. Kierein
că ilustratele cerute nu sunt pentru colecţia sa privată, ci pentru a fi trimise prietenilor.
I 156. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 19.V.1986.
Episcopul se bucură de achiziţionarea de către Manfred Kierein a inelului episcopal ce aparţinuse
lui Gerald Patrick O’Hara. Nu cunoaşte titlurile episcopale ale lui Alfred Eröss şi Ioan Chertes.
Nu ştia că Szillárd a fost consacrat episcop (vezi nota I 94).
I 157. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 28.VII.1986.
Episcopul prezintă un scurt istoric al unirii românilor din Lugoj cu Biserica Romei. Îi trimite cărţi
poştale ilustrate cu catedrala catolică din Lugoj, cu biserica Sf. Mihail din Cluj (romano-catolică)
şi cu biserica romano-catolică din Herculane.
I 158. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 13.VIII.1986.
Episcopul trimite austriacului o carte poştală cu catedrala mitropolitană din Blaj (vezi şi I 142a şi
I 142b).
I 159. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 21.IV.1986.
Episcopul a fost anunţat de moartea Dnei. Margarete Durkowitsch, cumnata episcopului Anton
Durcovici. Ierarhul a scris şi lui Anton Durkowitsch, fiul Margaretei, pentru a-i exprima
condoleanţe.
I 160. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 1.VII.1986.
Episcopul scrie că a stat în aceeaşi celulă patru ani cu P.S. dr. Josef Schubert, dar nu i-a cunoscut
locul de naştere. Îi oferă adresele Mons. Hieronymus Menges şi Johannes Baltheiser, care ar
putea cunoaşte mai multe.
Mons. dr. Schubert, Josef (1890, Bucureşti-1969, München) a fost consacrat episcop titular de
Ceramusa în 30.VI.1950 de către G. O’Hara. A fost arestat în 1951 şi a fost ţinut în detenţie între
1951-1964, apoi a avut domiciliu obligatoriu la Timişul de Sus (Braşov) până în 1969, când în
luna ianuarie a fost lăsat să plece în RFG.
Cf. Menges, Hieronymus – Joseph Schubert (1890-1969), Ensdorf/Oberpfalz, 1971,
Salesianerdr. Posesiunea acestei broşuri în 1972-1973 putea aduce persecuţii de natură penală
(vezi şi I 31 şi I 40).
I 161. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 24.X.1986.
Episcopul lugojean îl ruga pe Manfred Kierein să nu-i trimită bani P.S. Octavian Cristian „care le
face probleme”.
I 162. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 24.IX.1986.
Episcopul scrie versiunea sa asupra cazului Ioan Dragomir. Din nefericire, informaţiile oferite de
P.S. Ioan Ploscaru (tributare datelor adaptate „pro domo”, furnizate de Silvestru A. Prunduş,
Coriolan Tămâian, Alexandru Todea) sunt inexacte. Cele două cazuri la care episcopul se referă
sunt sr. Maria Ionela Cotoi şi sr. Maria Constantina Ciora. Sora Ionela nu a fost expulzată din
Congregaţia Maicii Domnului, ci transferată la Nunţiatura Apostolică din Bucureşti în 1949.
Neavând vârsta legală prescrisă de constituţiile Congregaţiei pentru a depune profesiunea
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definitivă, ea nu a mai depus-o. Fenomenele miraculoase descrise au fost testimoniate de mai
multe persoane abilitate (P.S. dr. Ioan Suciu, P.S. dr. Alexandru Todea, P.S. dr. Iuliu Hirţea, P.S.
dr. Ioan Dragomir, Pr. dr. Aurel Leluţiu etc.).
Cf. Birtz – Episcopul..., p. 29-31, 37-38.
Birtz, Kierein, Făgăraş – Fărâme..., p. 56.
Cristescu, Maria Ionela – În apărarea..., p. 32 (este reprodus decretul semnat de P.S. dr.
Alexandru Todea, din 25.XII.1950, de constituire a Congregaţiei Inimii Neprihănite).
Totok, William – Episcopul, Hitler şi Securitatea, Iaşi, 2008, Polirom, p. 70-84 (despre cazul
Ionela) şi recenzia noastră Note de lectură pe marginea cărţii lui Totok, William..., pe site-ul
http://remusmirceabirtz.wordpress.com.
Constituţiile Congregaţiei Maicii Domnului, redactate de Î.P.S. Mitropolitul Vasile Suciu afirmă
răspicat: profesiunile de probă (prima profesiune) se poate depune doar la 16 ani împliniţi, iar
profesiunea perpetuă (definitivă) la 21 de ani împliniţi. Cf. Constituţiile Congregaţiei Surorilor
Maicii Domnului din Provincia greco-catolică de Alba-Iulia şi Făgăraş, cu casa mamă la Blaj,
Blaj, 1934, Tip. Seminarului, p. 18, § 76. Ori sora Ionela este născută în 1931, deci în 1948-1949
avea 17-18 ani, fapt ce nu-i permitea depunerea profesiunii perpetue.
Nu surorile CIN l-au proclamat cardinal pe Ioan Dragomir. Cererea pentru un nou cardinal
român a fost redactată în 18.IV.1981, semnată de Alexandru Todea.
Cf. Birtz – Cronologia..., p. 70-74. Vezi şi Marcu, Vasile – Drama Bisericii Române Unite cu
Roma (Greco-Catolică), Bucureşti, 1997, Ed. Crater, 201-204.
Birtz, Kierein, Făgăraş – Fărâme..., p. 56, 87, 101, 141-142.
Nu corespunde realităţii că ceilalţi episcopi ar fi fost împotriva consacrărilor, doar Alexandru
Todea a fost cel care i-a propus.
Cf. Birtz – Cronologia..., p. 70-74; Idem – Episcopul..., p. 21-23, 76-82 (unul din cei care dorea
cu ardoare consacrarea unui episcop în 1981 era chiar Pr. dr. Silvestru A. Prunduş).
Interpretarea canonului CIC 1983, can. 1382 este eronată; CIC 1983 fusese redactat pentru
Biserica Latină, neaplicându-se Bisericilor Orientale Unite cu Roma. Ioan Ploscaru ignora starea
de necesitate, al cărui obiect era şi el, permanent! Credincioşii nu s-au opus la instalarea celor 3
episcopi, ci au fost instigaţi s-o facă, ceea ce este altceva. Dispoziţiile canonice legitime ale Sf.
Scaun, pentru starea de necesitate a bisericilor din Europa de Est au fost enunţate în Decretul De
nominatione substitutorum (29.VI.1948).
Birtz – Cronologia..., p. 9-17 şi în „Instrucţiunile şi facilităţile pentru Biserica Catolică din
România” (vara lui 1948) (Făgăraş, Birtz – Capitlul..., p. 133-139). Repudierea celor 3 episcopi a
fost făcută printr-un document straniu şi inconsecvent „Circulară către întreaga Biserică Română
Unită” din 18.VI.1988 (Făgăraş, Birtz – Capitlul..., p. 192-200).
Este corect că Î.P.S. Ioan Dragomir nu era episcop rezidenţial (diecezan) de Maramureş (nici
unul din episcopii clandestini nu a fost rezidenţial, ci doar titular in partibus infidelium), ci doar
administrator apostolic al acestei dieceze. El putea deveni călugăr terţiar (episcopii orientali
având ca practică generală călugărirea măcar ca ipopsifii, măcar înainte de consacrarea
episcopală – practică pierdută în Biserica Unită odată cu episcopul Ioan Bobb şi iosefinismul
febronianist). Despre Vicariatul de Bucureşti, dacă a fost arhidiecezan sau, în perioada
clandestinităţii, şi Vicariat Apostolic, se poate discuta (cf. Birtz – Cronologia..., p. 47-49,
117-118, dar şi Ploscaru – Lanţuri şi teroare, I, p. 102).
A se urmări, prin comparaţie, cazul Bisericii Catolice din Ceho-Slovacia, unde starea de
necesitate canonică a impus consacrarea a cca. 600 de preoţi clandestini şi cca. 40 de episcopi
clandestini, unii căsătoriţi (!), nici unul nefiind excomunicat de Sf. Scaun.
Cf. Gansrigler, F. – Jener war ein Papst. Geheinkirche in Osteuropa, Salzburg, 1991, Otto
Müller Vlg., p. 18-159; Hanuś, Jiri; Fiala, Petr – Die Verborgene Kirche. Felix M. Davidek und
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die Gemeinschaft Koinótes, Paderborn – München – Wien – Zürich, 2004, Schöningh Ferdinand
Vlg.
I 163. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 1.XI.1986.
Ioan Ploscaru explică raţiunea pentru care nu semna cu cruce înaintea numelui (unul din
privilegiile episcopale), şi rememorează episodul consacrării sale episcopale. Recunoaşte că în
1964 i-a cedat dreptul de proiedrie lui Ioan Dragomir, următorul episcop greco-catolic în ordinea
datei hirotonirii. (de fapt acest episod a avut loc în 1970, după decesul lui Iuliu Hossu. Câtă
vreme a trăit Iuliu Hossu, acesta s-a considerat singurul episcop reprezentant oficial al Sf. Scaun,
recunoscut ca atare, iar episcopii tineri n-ar fi îndrăznit să acţioneze peste capul lui. Ar fi fost un
act de cumplită obrăznicie).
Episcopul revine cu un istoric tendenţios asupra Congregaţiei Inimii Neprihănite (CIN. Pentru un
istoric veridic al acestei congregaţii, a se vedea Marcu, Vasile – Biserica Română Unită cu Roma
(Greco-Catolică) încă în suferinţă, Iaşi, 2002, Multiprint, p. 87-105. (vezi şi I 162)
Ioan Ploscaru afirmă că 1P.S. dr. Ioan Dragomir ar fi consacrat 4 episcopi, unul dintre ei fiind pr.
dr. Aurel Leluţiu. Afirmaţia cum că acesta ar fi păcătuit împotriva curăţiei cu M. Constantina este
falsă (uimitor fiind faptul că un om atât de prudent ca P.S. Ioan Ploscaru se face ecoul unor
simple.. . bârfe), expulzarea sorei Constantina din rândul Congregaţiei Maicii Domnului, în 1949,
fiind în legătură cu mesajele „Armatei albe”, dedicată Sf. Fecioare, de inspiraţie montfortiană
(după teologia Sf. Louis Grignon de Montfort).
Cf. Gavrilă Ogoranu, Ion; Pleşa, E.; Pleşa L. – Brazii se frâng dar nu se îndoiesc, vol. VII,
Baia-Mare, 2007, Ed. Marist, p. 17, 19, .89, 117, 149, 177, 270. De altfel, maica Maria
Constantina Ciora a fost implicată şi în lupta partizanilor anticomunişti. Pr. Aurel Leluţiu fusese
propus Sf. Scaun ca episcopabil de către Alexandru Todea, cu care avea o prietenie de
nezdruncinat, în 1973 şi 1976 (mesagerul propunerilor fiind Emil Riti, care a beneficiat în acei
ani de posibilitatea de a călători în Occident), dar Paul VI a refuzat propunerea, nu „ad
personam”, ci „ad functionem”, Paul VI nu a dorit o revitalizare a episcopatului greco-catolic
clandestin. De altfel Alexandru Todea l-a înmormântat pe Aurel Leluţiu, ţinându-i un panegiric
encomiastic.
Pr. Leluţiu, Aurel (1914, Beschinbach, Olteţ, BV – 1980, Blaj), doctor în teologie, studii la
Roma, profesor de teologie la Blaj, traducător (ex. Babina, A. – Iubire şi instinct, Blaj, 1943),
creator al ramurii contemplative a CID în 1948, în detenţie din 1950-1964, din 1964-1980
spiritual al CIN. A fost propus ca episcopabil în 1973 şi 1976, neexcluzându-se o eventuală
hirotonire episcopală a sa.
Cf. Bota, Ioniţoiu – Martiri şi mărturisitori..., p. 81-82, Birtz – Cronologia..., p. 68, 127-128;
Prof. Vasile Costea, nepotul preotului i-a dedicat o pagină cibernetică http:
//www.geocities.com/aurel_lelutiu/, unde este oferită o biografie a preotului, precum şi textul
omiliei funebre ţinută de Alexandru Todea. Adesea este confundat cu fratele său, pr. Ioan Liviu
Leluţiu, asumptionist, fost director în Ministerul Cultelor între 1945-48, în detenţie şi el, ulterior
angajat, fără a i se solicita profesiune de credinţă ortodoxă, în cadrul Bibliotecii Patriarhiei
Române. Vezi şi Bota, Ioniţoiu – Martiri şi mărturisitori..., p. 83.
I 164. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 21.XI 1986.
Episcopul mulţumeşte lui Kierein că nu i-a trimis bani P.S. Octavian Cristian. Episcopul
Ploscaru, fiind credincios, nu doreşte părtăşia cu schismaticii (!). Cunoaşte adresa P.S. Emil Riti,
dar nu doreşte să i-o dea lui Manfred Kierein; mai mult, îl condiţionează pe acesta de menţinerea
raporturilor lor doar dacă acesta nu-i va contacta pe cei trei. (O atitudine similară a avut-o şi
Î.P.S. Alexandru Todea – n.n.).
Cf. Birtz, Kierein, Făgăraş – Fărâme..., p. 89-90.
I 165. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 29.XI.1986 .
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Ioan Ploscaru precizează că nu a fost tratat de maicile doctoriţe aparţinând CIN. Călugăriţa care a
fost la Roma aducând de acolo placetul papal pentru sfinţirea episcopilor a fost dr. Maria
Emanuela Zaharia, CIN, fost medic ATI la Galaţi. (cf. Birtz – Episcopul.., p. 23-24). De altfel, în
ciuda afirmaţiilor P.S. Ioan Ploscaru, o consultaţie preliminară în vederea desemnării candidaţilor
la episcopat propuşi în 18.IV.1981 a avut loc la locuinţa Dnei Maria Orosfăian, sora P.S. Ioan
Ploscaru, din Cluj.
Motivele excomunicării invocate de P.S. Ioan Ploscaru sunt corecte. Dar el nu ţine seama că CIC
(Codex Iuris Canonici) se aplică doar Bisericii Latine, iar Bisericile Orientale în mod canonic nu
cunosc principiul excomunicării „latae sententiae” (prin însăşi împlinirea faptului), ci doar
„ferendae sententiae” (prin sentinţa unui tribunal canonic, care judecă delictul). De altfel, până în
1990, anul promulgării CCEO (Codul Canonic al Bisericilor Orientale) în Bisericile Răsăritene
unite cu Roma erau în vigoare Constituţiile Apostolice promulgate de Papa Pius XII: Crebrae
allatae, Sollicitudinem nostram, Postquam Apostolicis Litteris, Cleri sanctitatis (cf. Birtz –
Episcopul..., p. 196-197). P.S. Ioan Ploscaru este cert că Pr. dr. Aurel Leluţiu a fost consacrat
episcop; în acest caz se pune întrebarea: cine l-a consacrat pe Aurel Leluţiu ca episcop? Ioan
Dragomir sau Alexandru Todea, prietenul acestuia? În 1973 şi 1976 Aurel Leluţiu nu a fost
refuzat ca persoană, ci s-a refuzat consacrarea unui episcop clandestin pentru Biserica Română
Unită de către Paul VI (vezi şi I 163). Ioan Ploscaru recunoaşte că nu cunoaşte direct cazul Sr.
Constantina Ciora, deci aprecierile lui (vezi din nou I 163) sunt tributare informaţiilor
tendenţioase cu care a fost intoxicat.
I 166. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 2.III.1987.
Episcopul confirmă primirea mesajelor de la Manfred Kierein. Îl asigură de rugăciunile pentru
părinţii decedaţi ai acestuia. Dr. Manfred Kierein deschisese în 2.II.1987 procesul de beatificare
la nivel diecezan, la Viena, al Mons. Anton Durcovici. (Ulterior procesul a fost transferat la Iaşi,
cu toată documentaţia aferentă, după 1990.) Ioan Ploscaru aştepta un miracol sau un semn din
partea episcopului martirizat.
N.B. Conform Constituţiei Apostolice Divinus Perfectionis Magister (23.I.1983) şi a instrucţiunii
Normae servandae in inquisitionibus ab episcopis faciendis in causis sanctorum (Congregaţia
pentru Canonizări, 7.II.1983) dacă martiriul „in odium fidei” este probat juridic-canonic de
instanţa eclesiastică, se poate da dispensă pentru miracole. Cu alte cuvinte, în cazul unui martir
nu este necesar un semn miraculos. Cf. Rodrigo, Romualdo – „Manuale per instruire i processi di
canonizzazione”, Roma, 1991, Inst. Hist. Augustinianorum Recollectorum, p. 105-106.
I 166a. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 17.II.1987 (reprodusă la I 169a).
Episcopul scrie că situaţia succesorală a Î.P.S.Ioan Dragomir a rămas neschimbată.
I 167. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 5.V.1987
Ierarhul îi dă prietenului său sfaturi spirituale în legătură cu familia acestuia. Sora vitregă a Dr.
Kierein descindea din nobilimea Imperiului Otoman.
I 168. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 28.VI.1987.
Episcopul scrie că foştii colegi de detenţie ai P.S. Anton Durcovici, episcopii Ioan Chertes şi
Adalbert Boros nu vor trimite depoziţii la tribunalul diecezan vienez, în favoarea cauzei de
beatificare. De altfel Ioan Ploscaru nu consideră că a sosit momentul canonizării (beatificării de
fapt) al P.S. Anton Durcovici (datorită implicaţiilor politice a acestui caz – n.n.). Ioan Ploscaru
aprecia arta rinascimentală şi cea barocă. Arta medievală nu o înţelegea. Aşa se explică de ce
scria că nu poate admira o Pietá de secol XV.
I 169. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 10.VII.1987.
Episcopul nu l-a cunoscut personal pe Pr. Florian Müller, prieten al Mons. Menges. Ploscaru este
incisiv faţă de Emil Riti. Negarea din partea lui Ioan Dragomir că acesta ar fi consacrat episcopi
se explică prin lipsa lui de încredere faţă de anumiţi confraţi, pe care îi bănuia informatori sau
„teleghidaţi” de Securitate.
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Alţi conducători eclesiastici catolici au fost însă puşi la curent cu consacrările făcute de el: P.S.
Ioan Robu, Andrei Gherguţ etc. Episcopul Ploscaru era neliniştit de dorinţa lui Manfred Kierein
de a aprofunda situaţia celor 3 episcopi sfinţiţi de Ioan Dragomir. Dorea şi el o fotografie a P.S.
Emil Riti în veşminte episcopale (fotografie făcută în Germania, în vara anului 1985 – n.n.).
Sursa fotografiei era Mons. Johannes Baltheiser.
Pr. Müller, Florian (?-), născut în Dobrogea, preot al arhidiecezei de Bucureşti, a fost expulzat
din România în 1949. În Occident a fost sufletul Misiunilor catolice române din Austria şi
Germania, având un rol covârşitor în rezolvarea situaţiei refugiaţilor români din Austria şi RFG.
Cf. Marinescu, Aurel Sergiu – O contribuţie... VIII, p. 99-136, 253.
I 170. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 5.VIII.1987.
Episcopul refuza să-i dea lui Manfred Kierein adresa lui Emil Riti, acesta fiind în opinia sa
schismatic. Mai mult, în caz că Manfred Kierein ar fi dorit să înceapă o corespondenţă cu P.S.
Emil Riti, Ioan Ploscaru îi solicita să întrerupă relaţia epistolară cu el.
I 171. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 13.XI.1987.
Episcopul este convins că cei 3 ierarhi sfinţiţi Ioan Dragomir scriau în străinătate doar pentru a fi
acreditaţi ca episcopi. Candoarea lui Ioan Ploscaru rezultă şi din cererea acestuia ca Manfred
Kierein să-i scrie (lui Ploscaru) dacă a intrat în corespondenţă cu cei 3, pentru ca să întrerupă
dialogul epistolar (!).
I 172. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 14.VII.1987.
Manfred Kierein scriind despre situaţia celor 3 episcopi, în urma documentării personale, Ioan
Ploscaru reiterează poziţiile adoptate de Î.P.S. Alexandru Todea, Pr. Silvestru A. Prunduş, Pr.
Coriolan Tămâian, din 14.III.1986: cei 3 pot fi consideraţi ca simpli preoţi, renunţând la orice
poziţie episcopală. Linia politică a celor doi episcopi „ionelişti” (P.S. Octavian Cristian şi P.S.
Justin Ştefan Paven) la care s-a asociat şi P.S. Emil Riti, de rezistenţă în faţa organelor Statului
comunist, deranja. Unul din cei 3, P.S. Octavian Cristian, fusese întronizat de altfel la Baia-Mare,
în 1987, fiind acceptat de o parte a credincioşilor.
Cf. Birtz, Kierein, Făgăraş – Fărâme..., p. 57, 64-70.
I 173. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 3.XII.1987.
Tonul relaţiilor epistolare s-a răcit între cei doi corespondenţi. De la „”Très Cher Ami” s-a ajuns
la „Très Cher Monsieur”. Episcopul scrie că a trimis deja datele ierarhilor morţi în timpul
prigoanei.
I 174. P.S. Ioan Ploscaru către Manfred Kierein, Lugoj, 5.II.1989.
Ultimul mesaj de la P.S. Ioan Ploscaru. Acesta confirmă că a trimis datele episcopilor decedaţi.
Nu doreşte să le mai trimită. Îl sfătuieşte pe Dr. Diem să aştepte, încă vreo 3 ani, după care acesta
le va putea avea fără dificultate (fapt care s-a şi întâmplat – n.n.).
Dr. Diem, Alois (n. 1948), doctor în drept, MA în teologie, posesor al unui birou de consultaţii
juridic din Viena, era conducătorul Oficiului Arhidiecezan vienez pentru cauzele de beatificare.
I 175. Necrologul diecezan al arhiepiscopului „ad personam” Ioan Ploscaru.
II 1. P.S. Anton Durcovici către familia lui, rămasă în Austria, Bucureşti, 8.IV.1948, în care se
referă la consacrarea sa episcopală (vezi şi I 89, I 104, I 129, I 166); traducere din limba germană.
„Dragii mei,
Franz, Grete, Toni şi Marie!
În sfârşit vă pot împărtăşi că hirotonirea mea episcopală a decurs foarte bine şi încă în 5.IV. în
catedrala din Bucureşti. A fost împlinită de E.S. Nunţiul Mons. O’Hara, cu asistenţa E.S.
Arhiepiscopului Cisar şi Mons. Glaser, până acum Administrator Apostolic de Iaşi. Instalarea va
avea loc la Iaşi în 14.V. În aceste zile m-am gândit la voi şi la mama. Păcat că nici unul din voi
n-a putut fi aici. O să vă scriu mai îndeaproape din Iaşi. Multe mulţumiri pentru ambele voastre
scrisori din 21.II., la care chiar şi Franz a contribuit cu mâna sa. Cea mai sinceră compasiune
Gretei pentru pierderea mamei sale iubite. M-am gândit la cei morţi la Sf. Liturghie.
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Cum vă mai merge? Scrieţi-mi încă pe adresa din Bucureşti. Salutări cu dragoste iubitelor
surori, ca şi nepoatei Adela, şi din partea tuturor salutări inimoase şi binecuvântare de la al
vostru:
†Anton”
Despre P.P.S.S. Cisar Alexandru (1880, Bucureşti – 1954, Bucureşti), arhiepiscop latin de
Bucureşti, apoi administrator apostolic al acestei arhidieceze, şi despre Glaser, Marcu (1880
Landau, Ucraina – 1950, Iaşi), episcop titular de Cesaropolis, fost administrator apostolic în
Transnistria şi al diecezei latine a Iaşilor, vezi Birtz – Cronologia..., p. 59, 60, 124.
II 2. Cardinalul Giuseppe M. Sensi către Manfred Kierein, Roma, 24.IX.1987
Cardinalul nu cunoştea nimic despre durerosul sfârşit suportat cu eroism al Mons. Durcovici. Pe
când viitorul cardinal a părăsit România, în 1938 (fusese secretar la Nunţiatură) acolo era totul
normal. Încă de pe atunci dr. Anton Durcovici era considerat un preot excelent şi vrednic
eclesiastic. Cardinalul nu îl putea ajuta pe Dl. Kierein cu o depoziţie pentru cauza de beatificare a
episcopului ieşean.
Giuseppe Maria cardinal Sensi (1907, Consenza, Italia – 2001, Roma), preot din 1929,
arhiepiscop titular de Sardes, nunţiu sau delegat apostolic în Costa Rica, Palestina (dominionul),
Irlanda, Portugalia, din 1976 funcţionar al Curiei Romane, cardinal din 1976.
II 3. Î.P.S. Guido del Mestri către Manfred Kierein, Bonn, 30.VII.1987.
Guido cardinal del Mestri (1911, Banja Luka, Croaţia-1993) preot din 1936, între 1947-1950
secretar al Nunţiaturii Apostolice din Bucureşti, expulzat cu Gerald O’Hara în iulie 1950,
arhiepiscop titular de Tuscania din 1961, delegat apostolic sau nunţiu în Kenya, Mexic, Canada,
RFG (între 1975-1984), cardinal din 1991.
Oferim o traducere a scrisorii din limba germană:
„Dragă Dr. Kierein,
Cu plăcere răspund la scrisoarea din 3 l.c. Am găsit-o azi la Nunţiatura din Roma după o
călătorie în Belgia, după ce mi-a fost expediată din Roma.
Cu bucurie iau act despre intenţia Dv. de a deschide la Viena cauza de beatificare a Servului
D-lui Anton Durcovici, şi voi pune în câteva rânduri ceea ce îmi amintesc după aproape 40 de
ani, despre personalitatea sa.
Mi se pare importantă îndeplinirea dorinţelor Dv. (căutarea altor informatori pentru cauză)
pentru că între elevii lui Anton Durcovici se vor găsi izvoare nelimitate de fapte şi aprecieri. Este
vorba de preoţii din Bucureşti:
Prelat Dr. theol. Hieronymus Menges, acum în arhidieceza München
Mons. Johannes Baltheiser, acum în arhidieceza München.
P. Dr. theol. Florian Müller, acum în arhidieceza Freiburg i. Br.
P. Mathias Pozar, acum în dieceza Graz-Seckau.
Nu-mi sunt la îndemână adresele lor, dar aceşti preoţi pot fi contactaţi prin ordinariatele
respective.
Cu salutări prieteneşti şi cu dorinţe binecuvântate, al Dv. în Hristos
Guido del Mestri”
(A se vedea şi I 80, I 81, I 169.)
II 4. Depoziţia scrisă a arhiepiscopului Guido del Mestri în favoarea beatificării Mons. Anton
Durcovici, Bonn, 30.VII.1987.
Fiind vorba de o depoziţie personală, este scrisă pe o hârtie fără timbrul instituţiei (Nunţiatura
Apostolică), pentru a se evita implicarea acesteia în cauza de beatificare.
„Amintirile mele despre Anton Durcovici (1898-1951) se inseră asupra anilor 1943-1950 când
eu eram Secretar al Nunţiaturii Apostolice în Bucureşti, iar Anton Durcovici era vicar general şi
apoi (din 1948) episcop de Iaşi.
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Anton Durcovici era un preot profund pios şi zelos pentru suflete. Erau pilduitoare viaţa sa
spirituală, bunătatea sa omenească şi prietenia, asociate cu bucuria interioară şi linişte. De
aceea era un om de cea mai mare putere şi tărie de caracter, precum şi un clar, fără compromis,
de înaltă ţinută întâistătător.
Când şi cei ce l-au cunoscut şi onorat ar fi aprofundat soarta grea ca episcop mărturisitor, şi-ar
fi dat de asemenea seama că viteazul Serv al Domnului şi-a purtat crucea în credincioşie
neînfrântă, cu bucurie, până la amarul sfârşit.
Guido del Mestri, titular de Tuscania”.
II 5. Î.P.S. dr. Traian Crişan către Manfred Kierein, Roma, 6.VII.1987.
Scrisoarea oferă utile precizări pentru demararea corectă a procedurilor de beatificare.
Î.P.S. dr. Crişan, Traian (1918, Iara, CJ – 1990, Roma) preot din 1945, studii la Roma, doctor în
teologie, funcţionar al Curiei Romane, din 1981 Secretar al Congregaţiei pentru Canonizări, din
1982 consacrat arhiepiscop titular de Drivasto.
Numirea unui greco-catolic român într-o funcţie importantă a Curiei Romane, precum şi
consacrarea sa arhiepiscopală, direct de către Papa Ioan Paul II (în 6.I.1982) a iritat la maxim
autorităţile comuniste româneşti şi ierarhia Bisericii Ortodoxe.
Cf. Bârlea, Octavian – Între Roma şi Bucureşti – Unirea Românilor, în „Perspective”, München,
1982, 4, nr. 3-4 (15-16), p. 1-88.
„Prea Stimate Domnule Dr. Manfred Kierein,
Luând în consideraţie scrisoarea Dv. din 27.VI.a.c. vă împărtăşesc că din 1938 trăiesc în Roma
şi nu am avut nici o ocazie să-l cunosc personal pe Mons. Anton Durcovici episcop de Iaşi. Nu
cunosc viaţa şi faptele sale.
Conform scrisorii Dv. se rămâne cu impresia că s-ar dori conducerea procesului său de
beatificare. Conform dreptului canonic procesul de beatificare trebuie condus de episcopul
diecezan, (din dieceza – n.n.), unde Servul lui Dumnezeu a decedat. Episcopul sau ordinariul
competent ar fi acolo, în a cărui dieceză se găseşte oraşul Sighet; dacă nu mă înşel ar fi dieceza
de Oradea Mare (latină – n.n.).
Conducerea unui proces de beatificare după părerea mea, nu s-ar putea începe în România.
În acest caz aţi putea să vă adresaţi reprezentantului Sf. Scaun şi să cereţi permisiunea, ca într-o
dieceză din Occident, unde sunt destui martori, să fie conduse audierile despre faima de sfinţenie
şi virtuţile eroice, de pildă la Viena.
După cum am auzit, Mons. Dragomir a săvârşit 3 sau 4 hirotoniri episcopale. Nu ştiu dacă Sf.
Scaun a recunoscut sau confirmat. Sigur este că între cei sfinţiţi de Mons. Dragomir nu s-a aflat
P. Silvestru A. Prunduş. Adresa lui este... Adresa lui Emil Riti nu o cunosc.
Cu salutări prieteneşti †Traian Crişan”
II 6. Studentul Vasile Aftenie către părinţii săi, Roma, 19.IV.1920.
Emoţionante impresiile unui student pornit din Ardeal în Oraşul Etern, având 21 de ani. (vezi I
86, I 88, I 114, I 115).
II 7. P.S. Dr. Iuliu Hirţea către Manfred Kierein, Oradea, 26.XI.1974.
(vezi şi I 11).
„Dragă Domnule şi Prieten,
O mare mulţumire; sunt „vinovat” faţă de Dv., pentru că v-aţi amintit de ocazia jubileului meu.
Dumnezeu să vă răsplătească bunătatea şi bunăvoinţa. Cu cele mai bune urări, prietenie şi
sănătate:
I. Hirţea”
II 8. PS. Iuliu Hirţea către Manfred Kierein, Oradea, 1.I.1976.
„Primiţi vă rog, cele mai bune urări din partea mea pentru un an norocos în 1976! Mulţumesc
frumos pentru prietenoasa Dv. amintire.
Hirţea”
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II. 9. P.S. dr. Ioan Chertes către P.S. Ioan Ploscaru, Năsăud, decembrie 1985.
(vezi şi I 152). Textul este tradus în franceză de P.S. Ioan Ploscaru, astfel ca Dr. Kierein să-l poată
înţelege.
II 10. Mons. Johannes Baltheiser – Notă din 30.VIII.1985, Ruhpolding, R.F. Germania. Nota a fost
trimisă Dlui. Manfred Kierein, dar şi altor interesaţi. Nota reprezintă o traducere a unei scrisori a
lui P.S. Emil Riti către Mons. Johannes Baltheiser, scrisoare ce reprezintă o frescă veridică a
situaţiei explozive a episcopatului clandestin al B.R.U. din anul 1985, imediat succesivă morţii
Î.P.S.dr. Ioan Dragomir.
Mons. Baltheiser, Johann (7.IX.1912, Cumpăna – 15.VIII.1996, Ruhpolding), preot din 1937, în
arhidieceza latină a Bucureştilor, capelan la catedrala Sf. Iosif, după 1949 un anumit timp vicar
clandestin diecezan, în detenţie între 1951-1964. În 1950, în luna mai, a înmormântat la cimitirul
Bellu catolic din Bucureşti trupul martirizat al P.S. Vasile Aftenie. Din 1964 până în 1972 a fost
preot auxiliar la Roman, ajutându-l pe fratele său, pr. Eugen Baltheiser, dar fiind ţinut în
domiciliu supravegheat. În 1972 a reuşit să emigreze în RFG, din 1973 şi până în 1996
funcţionând ca şi capelan al clinicii pentru copii deficienţi de la Ruhpolding. A fost distins şi cu
titlul de „monsenior”, fiind extrem de apreciat în activitatea sa. În Germania a fost un neobosit
susţinător al luptei anticomuniste.
Urmează textul scrisorii:

„Aici am găsit o stare sufletească înspăimântătoare. Despre aceasta aş dori să-ţi
scriu. În absenţa mea Tămâian şi Prunduş i-au influenţat pe Ploscaru şi Todea, să
acţioneze împotriva episcopului Dragomir şi a celor hirotoniţi de el.
Ei s-au constituit ca un For Suprem al Bisericii Greco-Catolice – ei patru:
Todea, Ploscaru, Tămâian şi Prunduş, şi au considerat să-l declare pe episcopul
Dragomir ca nebun – dement – şi asta datorită actelor de consacrare. După spusa lor,
aceste acte ar fi – datorită nebuniei – înfăptuite şi astfel, consacrarea noastră, a celor 3
episcopi, este invalidă.
Ei au declarat aceasta ca invalidă, după ce m-am întors acasă. Ei vor să mă
traducă înaintea acestui For Suprem şi vor să mă reducă la statul laical şi să mă
excomunice. Şi nu numai pe mine, ci şi pe ceilalţi. Acest proces l-au plănuit pe când eram
încă în Ţară. Am aflat acestea de la Ungureanu. Tot de la el am aflat că voi fi judecat.
N-am luat contact cu nici unul din ei. Am fost la Bucureşti la episcopul Robu şi
i-am împărtăşit lui totul. A fost surprins şi uimit că cei doi episcopi s-au lăsat duşi de
Prunduş şi Tămâian la o asemenea bufonerie.
Ceea ce înseamnă aceasta pentru noi, îţi poţi imagina: compromiterea şi
descompunerea Bisericii noastre spre hazul şi batjocura din partea Bisericii Ortodoxe şi
a funcţionarilor comunişti. Le va fi mai uşor să ne nimicească. Credincioşii sunt
împărţiţi. Majoritatea preoţilor îi condamnă, pentru că îl calomniază pe episcopul
Dragomir doar după moartea sa.
Aceasta este cea mai mare prostie, cea mai mare monstruozitate, care a fost
împlinită de doi episcopi în Biserica noastră unită; episcopi care anterior aveau un aşa
mare prestigiu şi o aşa mare autoritate în opinia politică.
Prunduş, după angajamentul şi după obiceiul său desigur va răspândi în scris
procedura juridică la preoţii greco-catolici şi la parohiile romano-catolice.
Totul va fi anulat, printr-o trăsătură de condei.
Nu mă gândesc numai la mine, ci şi la Biserica mea.
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Episcopul Robu m-a sfătuit să nu mă duc la proces. Să-mi preiau dieceza. Cred
că aşa voi face. Cele petrecute se vor discredita de la sine înaintea duşmanilor. E de
neînţeles cum aşa ceva va fi suportat în Biserică. Ce frumos început al mărturisirii am
avut şi ce nedemn şi de deplâns este sfârşitul lor!
Se bârfeşte pe aici că ar fi fost aici un monsenior din Polonia şi a dus toată
afacerea la Roma.
Todea spune nu, Ploscaru spune da, pe cine să mai crezi?
Oricum procedura lor se agravează. Tu să întreprinzi totul, să dejoci ce poate fi
dejucat.
Toate acestea nu arată altceva decât invidie împotriva episcopului Dragomir şi
mulţumirea lor, să-l batjocorească.
Voi ştiaţi din anii precedenţi că episcopul Dragomir căuta să mă sfinţească
episcop şi eu am declinat. De ce nu l-au propus pe altul, şi abia acum, după hirotonire, să
tune şi să fulgere? Poate vor căuta să propună pe alţii, şi aşa s-ar ajunge în Biserică la
două partide. Tu să acţionezi repede, să previi tot! Tu să iei legătura cu Janos şi prin el
cu Roma. Explică: Tămâian şi Prunduş sunt manevraţi pentru acest scop de către
autorităţi. Aceştia i-au influenţat pe Todea şi Ploscaru, ca să lovească cicatrizând
Biserica!
Roma să nu aprobe alţi episcopi noi. Roma să nu cedeze nimic, aceasta fiind o
maşinaţiune a comuniştilor – divide et impera – cum arată panorama politicii:
Germania, Coreea etc.
Mie, aceasta este propunerea mea, Roma să-mi trimită o hârtie, prin care să fiu
numit Vizitator sau Comisar Apostolic pentru Biserică. Prin această hârtie i-aş aduce pe
toţi la ascultare. Prin aceasta unitatea şi comuniunea ar fi menţinute, Biserica ar invinge
şi s-ar strecura, iar Sf. Părinte şi E.S. Silvestrini pot fi liniştiţi.
Hârtia pe care ţi-ar trimite-o ţie, ai lăsa-o prin mijloacele şi posibilităţile tale
să-mi parvină, şi eu, după ce le-aş arăta-o, negru pe alb, cum stă treaba, aş distruge-o şi
aş arde-o.
Este cea mai grea clipă a Bisericii Unite, de 300 de ani. Preoţii sunt împotrivă şi
nu vor să mai ştie de ei, şi de aceea observă ceea ce revendică ei, pentru că nu este
altceva decât apă la moara ortodocşilor pentru nimicirea noastră. Aş sfătui pentru
soluţia unei hârtii de comisar sau vizitator apostolic, pentru că atunci toţi ar fi aduşi la
ascultare şi supunere. Acestea sunt cuvintele lui (n. J.B.)”
Observaţii:
Scrisoarea demonstrează reale capacităţi de analiză a politicii eclesiastice din partea episcopului
Emil Riti, confirmând că acesta făcea un joc dublu (despre colaborarea lui cu Securitatea, sub
numele „Nicolae Popescu” a se vedea Birtz, Kierein, Făgăraş – Fărâme..., p. 80-83). Cererea sa
de a fi numit vizitator apostolic l-a îndemnat la prudenţă pe Mons. Baltheiser, acesta preferând să
distribuie autorităţilor eclesiastice competente traducerile scrisorilor provenite de la episcopul
clujean.
Procesul de calomniere a Î.P.S. Ioan Dragomir şi actele consecutive acestui proces au fost
prezentate şi comentate în Birtz – Episcopul..., p. 26-28, 49-53, 98-141; Birtz – Cronologia..., p.
70-84; caracterul diversionist, controlat de Securitate, al opoziţiei la cei 3 episcopi sfinţiţi de Ioan
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Dragomir este demonstrat de un document al Direcţiei I al DSS, nr. 001590 din 30.VIII.1989,
publicat de Vasile, Cristian – Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist 1945-1989.
Documente şi mărturii, Iaşi, 2003, Polirom, p. 128-133.
Despre activitatea dr. Tămâian Coriolan (1904, Fărcaşa, SM – 1990, Oradea) ordinariu diecezan
al diecezei Orăzii între 1978-1989 a se vedea Birtz – Cronologia..., p. 42-45, 116.
János-P. Szöke János, preot salesian maghiar, plecat din Ungaria în 1948, responsabil cu
distribuirea ajutoarelor Charitas în ţările europene din spatele Cortinei de Fier, ulterior postulator
al cauzelor de beatificare maghiare. A lăsat mărturii extrem de importante despre clandestinitatea
greco-catolică din România, şi nu numai, în lucrarea sa Györöngyös Utón, Kolosvár – Budapest,
1993, Gloria-Don Bosco Kd. A fost prieten cu Emil Riti, pe care-l cunoştea cu mult înainte de a
deveni episcop, pe când Riti era mâna dreaptă a episcopului Todea. Pr. János Szöke coopera
strâns cu un alt prieten comun P.S. Emil Riti şi Mons. Baltheiser, P.S. Lajos Kada (1924
Budapesta – 2001), preot din 1948, din 1975 episcop titular de Thibica, secretar al Congregaţiei
Sacramentelor între 1984-1991, apoi delegat apostolic sau nunţiu în Costa Rica, El Salvador,
Germania (1991-1995) şi Spania (1995-2000).
Monseniorul polonez care a vizitat Clujul de câteva ori înainte de 1989, încunoştiinţând Sf.
Scaun de varianta Prunduş – Tămâian – Todea a evenimentelor a fost P. Kruszylowicz, Blazei
OFMCap (1936, Glinciskes, Lituania), preot capucin din 1960, din 1989 episcop titular de
Hadrumentum, auxiliar de Szczecin-Kannen.
Despre confuzia consecutivă calomniilor lansate după decesul episcopului proiedru dr. Ioan
Dragomir şi nepregătirea corifeilor uniţi adversari ai episcopilor sfinţiţi de acesta pentru
evenimentele din 1989-1990 a se vedea Făgăraş – Birtz – Capitlul diecezan..., p. 36-47, 56-249.
II 11. Mons. Johannes Baltheiser – Relatare cu privire la starea Bisericii Catolice din România,
1987.

„1946 – După prăbuşirea din 1945 a sosit prin comunism nenorocirea şi asupra
României. Regimul comunist era în totalitate ascultător şi instruit de Moscova. Peste tot,
unde ruşii şi-au pus cizmele, totul a trebuit aşezat după şablonul lor. Aceasta a însemnat
lupta împotriva lui Dumnezeu, împotriva religiilor şi a bisericilor, exproprierea şcolilor
mănăstireşti şi a spitalelor (confesionale – n.n.) .
În 1948 printr-un decret al regimului s-a dictat lichidarea Bisericii Unite.
Episcopii au fost persecutaţi. Biserica romano-catolică trebuia să rămână sub o mai
strictă supraveghere. Preoţii au fost „luaţi sub lupă” şi apoi cernuţi cu regularitate. Cine
le spunea lor un „da” era predat lor şi trebuia să danseze după cum fluierau ei. Au
devenit zilierii regimului, şi pentru că erau pregătiţi să devină colaboratori ai regimului,
au fost numiţi preoţi democraţi.
În 1949, pe când Pr. Rafael Haag s-a dus în clandestinitate, pentru că era căutat
de ei (securişti – n.n.), Mons. Guido del Mestri a cerut să-mi asum rolul de confesor al
Nunţiaturii. N-a fost uşor, dar am făcut-o. Am primit în acel timp – din 1949 – nişte
misiuni (de la Nunţiatură – n.n.) .
Preoţii democraţi au primit din partea regimului diverse sarcini: trebuiau să
spioneze preoţii şi parohiile şi apoi să raporteze cercetările lor. Era deja un şir întreg de
preoţi care au fost supuşi la presiuni. Unii n-au putut suporta şicanele şi ameninţările
regimului, şi prin aceasta au fost „ştampilaţi” ca şi colaboratori ai regimului.
În acel timp Mons. del Mestri mi-a cerut ca să trimit un om de încredere la
fratele meu Pr. Eugen Baltheiser, preot în Rădăuţi/Bucovina, cu sarcina să-i atenţioneze
pe preoţii din nord, că vor sosi doi „confraţi” cu misiunea de a dezbate „starea de fapt”.
Trebuiau să fie atenţi, extrem de perspicace, şi să nu cedeze lor. Preoţii s-au purtat

81

„dement”. Cei doi trimişi au fost uimiţi că ei s-au purtat astfel şi au trebuit să se întoarcă
la Bucureşti cu misiunea neîmplinită. Securitatea a aflat că fratele meu a fost înainte pe
la preoţi. De aceea am fost chemat la miliţie. Acolo erau doi agenţi ai Ministerului de
Interne care mi-au urlat: „Tu să ne laşi preoţii democraţi în pace”. De atunci mi-a fost
clar că există preoţi democraţi.
Sub acest aspect ei au ajuns la concluzia (securiştii – n.n.) că au făcut o
greşeală. I-au numit pe preoţii democraţi „preoţi ai păcii”, şi au fost adunaţi într-o
adunare la Târgu-Mureş, sub conducerea disidentului (renegatului) protopop Agotha. Un
şir întreg de preoţi democraţi din arhidieceza de Bucureşti şi din dieceza Iaşilor au luat
parte la aceasta. Pe când situaţia se înrăutăţea şi Biserica ajungea în pericolul ca
diecezelor să li se confişte conducerea, a venit o dispoziţie de la Nunţiatură prin care
conducerea diecezelor să fie asigurată prin mijloace sigure. Pentru aceasta fiecare
episcop rezidenţial trebuia să numească 3 substituţi. Episcopul Markus Glaser, ca urmaş
al episcopului Durcovici, a murit şi el după scurt timp. Apoi a apărut problema
substitutului în Iaşi.
Mons. Guido del Mestri mi-a dat sarcina să călătoresc la Iaşi, să-l caut pe
parohul catedralei dr. Gaspar Bachmeier, să obţin de la el numele a trei substituţi, şi să
le împărtăşesc Nunţiaturii. Asta am făcut. Mons. del Mestri mi-a cerut să-l chem pe
fratele meu Eugen la Bucureşti, să dea referinţele cuvenite despre aceştia (cei 3 candidaţi
– n.n.). Ca măsură de prevedere (întâlnirea – n.n.) s-a făcut la surorile sociale.
Ca prim substitut a fost Petru Petz, ca al doilea P. Clofanda, ca al treilea
Bachmeier. Bachmeier a dat înapoi şi în locul lui a fost numit Petru Pleşca.
Şi acum s-a întâmplat ceva ciudat. Primii, Petz şi Clofanda au fost arestaţi, iar
Pleşca nu numai că a rămas substitut, ci a devenit şi episcop. De ce? Era omul lor – era
preot democrat, „pentru pace”.
În Bucureşti episcopul Schubert a fost arestat în 17/18 februarie 1951. Primul lui
substitut a fost dr. Hieronymus Menges. Acesta a făcut 2 greşeli: l-a numit pe Mons.
Traian Jovanelli ca vicar general al său. Acesta, la eliberarea sa din închisoare a semnat
un formular, prin care accepta să colaboreze cu ei (cu regimul – n.n.). Era deci
colaborator. A doua greşeală a fost: Pleşca l-a linguşit pe Menges. De aceea Menges l-a
numit ca provicar pentru dieceza de Bucureşti. Noi, capelanii catedralei Sf. Iosif din
Bucureşti, am avut deja o neplăcută confruntare (pe tema aceasta – n.n.), dar era deja
prea târziu. Pleşca a avut jocul în mână şi în arhidieceza de Bucureşti. Pleşca nu a cedat
şi pretindea de la Menges numirea de substitut, dar acesta n-a cedat-o. N-a durat mult şi
H. Menges, Mathias Pozar, Helmut Heider au fost arestaţi. Se mai puteau aduce un şir
întreg de asemenea fapte strigătoare la cer, care să demonstreze că episcopul Pleşca era
omul regimului. Pe noi, 3 preoţi: episcopul Schubert, Mathias Pozar şi pe mine, de la
catedrala Sf. Iosif au căutat şi pe noi să ne democratizeze. Dar nu le-a reuşit.
Deja în 26.VIII.1949, fiind în vizită la un bolnav, am fost arestat de o maşină a
miliţiei, a trebuit să urc şi faimosul agent Ştefănescu de la MAI mi-a spus-o clar în faţă:
„P. Baltheiser, noi nu ştim ce se întâmplă în catedrală, cum decurg la voi lucrurile.
Trebuie să colaboraţi cu noi”. Trebuia să iscălesc un formular. N-am făcut-o, cu
motivaţia: „Trebuia să-l întreb mai întâi pe arhiepiscop, dacă o pot face”. Răspunsul a
fost categoric: „Despre aceasta nimeni nu trebuie să ştie ceva”. Răspunsul meu a fost de
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asemenea „Nu”. Despre aceasta am relatat Mons. del Mestri. După şicane şi presiuni pe
durata unui an m-au lăsat în pace.
Episcopul Josef Schubert a fost presat de agentul Stănescu să încredinţeze
catedrala unui preot democrat, Peter Morosiewicz sau Oreste Tuschinski, iar el
(Schubert – n.n.) să se retragă la parohia Câmpulung-Muscel. Asta era în toamna lui
1950. Pentru că a spus nu, a fost arestat la începutul anului 1951. Am preluat automat
administraţia parohiei.
Scriu aceste lucruri, pentru a se constata, ce rol au avut şi vor mai avea preoţii
democraţi, mai ales când va veni vorba despre Biserica Unită în acest timp am
considerat ca o datorie importantă să iau legătura cu Roma, să obţin linii directoare,
asupra felului cum trebuie acţionat. Preoţii democraţi veneau neîntrerupt în cancelaria
parohială şi cereau noutăţi pentru a le da mai departe.
Erau insistenţi, neruşinaţi, provocatori, şi pentru că nu aflau nimic, ne
apostrofau: „Ce, vă jucaţi de-a martirii? Ce vreţi, veţi ajunge canonici”. „Schubert a
socotit că va fi episcop, ceea ce i s-a şi întâmplat. Puşcăria l-a mâncat. Faceţi tot aşa, şi
pe voi o să vă mănânce”. Prin noi doi preoţi pe care i-am primit în parohia Sf. Iosif în
Bucureşti am căutat capăt la Roma.
Dna. Nicole Filitti, care deja făcuse legătura dintre episcopul Schubert şi
secretarul ambasadei italiene K. Pintori, m-a pus în legătură şi aşa am putut trimite
materiale şi ştiri Secretariatului de Stat în perioada dintre martie şi mai (1951 – n.n.).
Veneau ştiri şi prin Radio Vatican, cum era posibil pe atunci. Dar despre ultimul răspuns
scris, care l-am primit în 8.X.1951 de la preotul lazarist François van der Jonckheyd (ţin
minte că – n.n.) a fost foarte ciudat, şi nu a fost valabil doar pentru situaţia acelor
timpuri, ci şi pentru mai târziu, şi mai ales pentru vremurile actuale, din 1987!
Era o bucată de hârtie scrisă în italiană. Purta semnătura Em. Sale Cardinalului
Tardini, pe atunci Secretar de Stat al Sanctităţii Sale Papei Pius XII.
Oamenii regimului ne urmăreau pe amândoi în faţa catedralei Sf. Iosif,
pretinzându-ne venitul de la Stat. Insistenţa lor m-a determinat să întreb Roma: quid ad
hoc? De la Roma a sosit răspunsul: „Faceţi aşa, după cum procedează în această
situaţie preoţii din Transilvania. Dacă nu este un scop politic alipit (acţiunii de a primi
salariu de la Stat – atunci puteţi s-o faceţi – să acceptaţi salariul de la Stat).” Puteam –
dar nu trebuia s-o facem. Ca urmare n-am făcut-o.
Am fost surprinşi de preoţii democraţi Andrei Horn (cu numele românesc
Despina), Basilius Begu, Peter Morosiewicz, Oreste Tuschinski. Erau toţi trădători. Cum
puteam să ne comportăm deschis faţă de ei? Noi nu doream să ajungem la ceartă şi la
conflicte cu ei, ci să-i determinăm să se convertească. Ne-am gândit: uşor de zis, greu de
făcut. Am vrut s-o probăm.
Acum urmează ceva foarte important. Aceasta nu doar pentru acele timpuri, ci
pentru toate timpurile, până azi, de învăţătură.
Em. Sa Cardinalul Tardini ne-a făcut atenţi că la Roma au fost trimise informaţii
despre episcopul Schubert, care erau false. Se dorea discreditarea autorităţilor
eclesiastice celor mai înalte. Noi ştim de unde proveneau aceste calomnii: de la trădătorii
care gândeau: „Cum, Schubert va fi episcop?” Am auzit asta cu urechile noastre. Era
deja episcop şi administrator apostolic din iunie 1950.
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Apoi a venit lămurirea din partea Romei: singurul comportament bun în ochii
Romei este cel al Mons. Schubert.
De pe atunci s-au trimis minciuni şi calomnii la Roma, să-l discrediteze pe Mons.
Schubert. Şi această metodă va fi întotdeauna întrebuinţată, când poate fi de ajutor.
„Baltheiser şi Pozar, ce vreţi să obţineţi prin comportamentul acesta prostesc? Vreţi să
deveniţi martiri sau canonici?” Şi câte multe altele nu s-au trimis la Roma, ca să ajungă
la ceea ce voiau sau ceea ce doresc (colaboraţioniştii – n.n.). Ultimii ani sunt o mărturie
pentru aceasta. Lor (oamenilor regimului – n.n.) le este valabil principiul: scopul
sfinţeşte mijlocul. Ei vroiau să ajungă la ţelul lor, ca noi să nu jucăm nici un rol. Pentru
ei, şi minciuna, şi calomnia, şi înşelăciunea sunt binevenite.
Chiar în ancheta mea a fost un rând de acuzaţii, care nu erau fondate. Mi-era
cunoscut de unde veneau: Morosiewicz, Begu, Despina... Anchetatorii nu le luau de bune
întotdeauna, dar cu acele declaraţii să-l şicaneze sau să-l intimideze pe unul era dreptul
lor.
N-au reuşit să ne îngenuncheze.
Credincioşi Bisericii, credincioşi Sf. Părinte, aceasta era deviza noastră şi
principiul de comportare. La acestea am rămas, cu toate acuzaţiile de înaltă trădare,
condamnare sau detenţie de ani întregi.
13 ani şi 3 luni în puşcăriile variate ale Ministerului de Interne, Canalului
Dunării, Aiud, Gherla, au fost cei mai frumoşi ai anilor mei de preot. Atunci am înţeles şi
am aprofundat ce înseamnă ca să-l urmezi pe Hristos Domnul purtându-ţi crucea. Era
aşa o viaţă minunată cu tot acest du-te-vino, încât ea trebuie să se ţină ascunsă, şi să nu i
se facă reclamă.
Doar aceasta vreau s-o dezvălui după aproape 14 ani de puşcărie, cum arată o
legătură istorică cu realitatea după eliberarea în urma graţierii din 1964.
Procesele religioase au început în 1949 şi au continuat până în 1956. Au durat
ceva ani până când episcopi, preoţi şi călugări au intrat în puşcărie.
Începutul l-a făcut Jilava, apoi Piteşti, Dej, Gherla. Piteşti şi Dej au fost
închisorile unde eram împreună, în aceleaşi celule, pe săptămâni sau luni. Eram o
societate închisă şi căutam să purtăm un program de rugăciune, de discuţii, de prelegeri,
să ne stabilim un mod de viaţă, să fim maturizaţi pentru toate problemele care ar apărea
în viaţa noastră.
Episcopul Iuliu Hirţea în (studii – n.n.) biblice, prof. Aurel Leluţiu în dogmatică,
episcopul Ioan Ploscaru în morală şi mistică, episcopul Alexandru Todea în istorie şi
drept canonic (ne ţineau prelegeri – n.n.).
Ceea ce m-a impresionat foarte mult în acel timp, era grav bolnavul astmatic,
preotul unit Emil Riti, care era condamnat la detenţie pe viaţă. De două ori şi-a pierdut
cunoştinţa pe durata unei zile. Sanitarul spunea: „Când crapă, bateţi în uşă”.
Mergeam mereu la el şi-i dădeau binecuvântarea sau dezlegarea. Regimul îl
punea în asemenea împrejurări, încât sau să colaboreze sau să trădeze. Dar toţi au fost
dintr-o stâncă aspră. Prin dinţi sau în spatele uşii (celulei – n.n.) aduceau obiecte
nepermise.
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Toate acestea m-au legat de ei (de deţinuţi – n.n.). În anii următori, pe cât am
mai fost împreună, m-am străduit să-i stau alături (lui Riti – n.n.) după puterile mele, şi
să-l ajut să se întremeze. Ca doi fraţi am trecut prin ciur şi dârmon. Şi astăzi tot aşa.
În 1964 – la presiunea străinătăţii – a venit în primăvară o graţiere şi am fost
eliberaţi pe grupe.
Starea şi situaţia Bisericii şi a vieţii religioase era ca mai demult: Episcopul
Pleşca, ordinariu democrat al diecezei de Iaşi, Franz Augustin, democrat, aşa-zis
ordinariu de Bucureşti. Amândoi şi-au arătat dinţii când episcopul Schubert a fost
eliberat şi a venit la Bucureşti.
La cererea lui Augustin miliţia l-a trimis pe acesta (Schubert – n.n.) la Timişul de
Sus, lângă Braşov, în arest domiciliar, fără permisiunea de a-şi conduce dieceza sau să
activeze ca preot, şi aceasta până la emigrarea lui din 1969.
Şi eu am fost arestat la domiciliu în Roman, şi după un an de frustrări şi de
şicane, mi s-a impus un post de capelan pe lângă fratele meu Eugen, care era paroh în
Roman. Până în 29.IV.1972 a durat această viaţă aşa-zis liberă. Apoi m-am stabilit în
R.F.G.
Cum stă treaba cu Biserica Unită?
Vechiul cântec:
Acţiunea a început în 4.X.1948 (de fapt 1.X. – n.n.) în Cluj, în sala de gimnastică
a liceului Bariţiu. Aici au fost adunaţi de Securitate 34 (de fapt 38, ulterior rămaşi 36 –
n.n.) de preoţi greco-catolici din diverse parohii. În 20.X. (21.X. – n.n.) acelaşi an s-a
ţinut la Aiud (de fapt la Alba-Iulia – n.n.) o adunare similară, cu laici, şi prin ea s-a
simulat o întoarcere la Ortodoxie. Aşa s-a înfăptuit treaba. Din partea Prezidiului de Stat
s-a dat o dispoziţie legală în 1.XII.1948, după 200 (de fapt 250 – n.n.) de ani Biserica
Unită s-a întors la Ortodoxie. Data de 1.XII.1948 este debutul persecuţiei Bisericii Unite
în România (de fapt începuse mai devreme – n.n.).
Episcopii şi toţi credincioşii care erau împotrivă au luat drumul muncii forţate la
Canalul Dunăre – Marea Neagră şi în puşcării. La muncile Canalului au fost preoţii Kis
din Braşov, Pinca din Blaj, Prunduş din Cluj, călugăr bazilitan. În timpul deţinerii sale la
Canal, Prunduş a avut o comportare strălucită. După eliberarea sa a devenit ulterior
preot democrat, care a trădat deplin Biserica prigonită şi o mai trădează şi azi.
În referatul meu „Biserica Greco-Catolică (Unită) din România în anii
1948-1976” pot fi urmărite lucrurile în mod veridic şi mersul istoric al evenimentelor.
Vă trimit aici un referat Strictissime – doar pentru P. János Szöke: „Cum s-a
dezvoltat viaţa Bisericii Unite după 1964” şi „Atitudinea Romei în anul 1976 în
problema Bisericii Greco-Catolice Unite din România”.
Eu nu ştiu dacă P. Szöke vă va face să parvină aceste hârtii. Ele sunt foarte
explicite şi prezintă dezvoltarea Bisericii Române Unite în veridicitatea lor istorică.
Regimul a socotit că nu poate frânge această Biserică, de aceea a căutat noi căi, să nu
piardă controlul asupra Bisericii prigonite.
Episcopii uniţi şi preoţii erau în afara legii şi nu aveau drept de muncă sau la
subvenţii. Numai aceia, care le erau ascultători (oamenilor regimului – n.n.) puteau fiinţa
prin banii lui Iuda sau să-i servească în continuare.
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Lui Emil Riti, pentru că a fost atât de bolnav, i s-a permis să absolve un curs de
radiologie şi a devenit asistent calificat, fiind angajat în secţia de radiologie a policlinicii
din Cluj. Prin calificarea sa el se putea ocupa în mod ingenios şi de pastoraţia sufletelor.
În această perspectivă a iniţiat un apostolat ca nimeni altul.
Ceea ce l-a ajutat în muncă a fost Volkswagenul, primit din Germania şi cu care
a îndeplinit atât de multe misiuni pentru episcopi şi preoţi.
Episcopii Alexandru Todea şi Ioan Dragomir aveau pentru el sarcini continue.
Era uimitor de unde avea forţă. Timpul şi-l obţinea de la medicul şef al său, care îl
trimitea cu drumuri pentru aşa-zise treburi medicale sau profesionale. Desigur că au
venit şi cunoştinţe, care îi solicitau favoruri personale, şi de aici au apărut şi bârfe şi
frecuşuri. Câteodată acest lucru era neplăcut.
Episcopul Ioan Dragomir a fost primul care a privit lucrurile în perspectivă, şi
după cum este arătat în referatul pentru P. János Szöke, şi-a asigurat pastoraţia în
dieceza lui prin hirotoniri preoţeşti clandestine.
Episcopul Todea a ajuns şi el la această concluzie şi a început şi el hirotonirea
clandestină a preoţilor.
Când a ieşit la iveală poziţia Bisericii Unite, întrucât regimul venea cu noi
pretenţii, s-a ajuns la conflicte susţinute, pentru că trădătorii Deliman, Tămâian,
Prunduş, Pintea Aştileanu, Ungureanu, Frangu... se încăpăţânau ca dispoziţiile primite
de la Departament (al Cultelor – n.n.), Partid sau Securitate să le îndeplinească cu orice
preţ.
Atunci a început o nouă tactică: să trimită oamenii lor în străinătate, de pildă la
Roma: Prunduş, Leluţiu din Bucureşti, cu rugămintea, ca unul dintre ei să se întoarcă în
România ca episcop. Tămâian, Deliman nu au fost doar la Roma, ci şi la Paris sau în
R.F.G., să aducă valută în România, şi mai mult decât atât, să prezinte regimul în culori
frumoase şi atrăgătoare.
De atunci este aşa: ei îşi trimit ciripitorii să adulmece şi să observe, cum stau
lucrurile. Aceasta a ieşit puternic în evidenţă în ultima vreme: Tămâian, Deliman,
Frangu şi mai ales Ungureanu sunt mereu în străinătate cu diferite însărcinări.
În 1985 când am fost cu Riti la Roma, a apărut prompt şi Ungureanu. Când i-am
făcut reproşuri Mons. Carnaţiu, el a replicat: „Este bunul drept al regimului, să-şi
trimită oamenii, să controleze cum se desfăşoară lucrurile la Roma”. Când l-am pus pe
Ungureanu să ia cuvântul, el a început să-şi dea drumul, ca şi cum ar fi fost ultima
zdreanţă. Şi asta s-a amplificat, pentru că el şi cu ceilalţi: arhiepiscopul Crişan,
episcopul Cristea şi monseniorii Carnaţiu şi Tăutu n-au putut afla despre decurgerea
lucrurilor la audienţă (papală – n.n., de la Castelgandolfo, când Emil Riti a fost primit de
Papa Ioan Paul II).
Prunduş a folosit aceasta ca pe o bună ocazie, să-şi dea drumul nu numai
împotriva lui Riti, ci şi a mea.
Departamentul a observat că era pe drumul cel bun în continuarea tensiunii şi a
distrugerii, şi ţinea oamenii săi sub presiune, să-i facă jocul.
Împotrivirea celor două partide s-a acutizat – pro colaborarea uniţilor cu
Biserica Latină (Prunduş, Tămâian şi oamenii lor insistau spre aceasta) – şi contra:
episcopul Todea, episcopul Dragomir, şi Riti erau împotrivă. Prunduş fusese tratat ca
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persona non grata, pentru că şi anterior dăduse câteva lovituri prin obedienţa faţă de
Securitate, provocând în Biserica Unită neorânduială, despărţiri, neînţelegeri.
De pildă recrutarea de noi preoţi. Aceştia nu erau maturizaţi cu pretenţiile
activităţii sacerdotale din clnadestinitate. Unii nu cunoşteau nici măcar catehismul,
necum lucrurile de bază ale teologiei. De aici au apărut mari greşeli, care s-au reflectat
în scaunul de spovadă şi în viaţa de familie. Mons. Gherghel mi-a povestit multe despre
greutăţile făcute de asemenea preoţi trimişi în ajutor în Moldova.
Pe când lucrurile erau la început, iar episcopul Todea era foarte îngrijorat şi
extrem de neliniştit, l-a trimis pe Riti, în 1976 la Roma, la cardinalul Casaroli. Riti a
putut scoate materialul cu foarte mari greutăţi, chiar dacă a fost percheziţionat până la
piele. Când Riti s-a întors acasă, i-a relatat episcopului Todea cum a decurs totul.
În ultimul timp, când ei (colaboraţioniştii – n.n.) au urmărit discreditarea lui
Riti, au lansat un şir de calomnii şi de minciuni, şi asta în timpul cât el era la Roma (în
1985 – n.n.). Tot ce a ajuns la urechile E.S. arhiepiscopul Silvestrini este fals şi
neadevărat. Riti nu a trădat nimic despre audienţa de la Em. Sa Casaroli.
Discordia şi neunirea dintre episcopii Dragomir şi Todea au ieşit tot mai mult în
evidenţă. Episcopul Ioan Ploscaru a avut o comoţie cerebrală şi o pareză. El i-a
încredinţat însărcinările sale episcopului Dragomir cu precizarea: „eu nu mai pot
acţiona, aşa că să împlineşti tu sarcinile mele”. S-a ajuns la intenţia episcopului
Dragomir ca succesiunea apostolică să fie asigurată prin consacrarea de noi episcopi.
Asta doreau s-o împiedice Tămâian, Prunduş, pentru că nu erau candidaţii lor.
Aşa a fost determinat episcopul Ploscaru să-şi recupereze însărcinările de la episcopul
Dragomir. Episcopul Dragomir a afirmat că însărcinările le-a primit regulamentar şi că
intenţionează să le folosească. Şi ceea ce a preluat el nu a cedat celorlalţi, mai ales nu lui
Prunduş. „Dacă nu eu, măcar celui ce mi se potriveşte”. Şi pentru că nu era Pintea
Aştileanu, ci Emil Riti, s-a întâmplat prăbuşirea.
Prunduş a pus totul în mişcare, să dezlege şi să ia înapoi toată treaba. L-am
condus pe Riti la Roma (în vara lui 1985 – n.n.). A fost dorinţa sa. Şi pentru că lucrurile
au decurs aşa cum au decurs, de aceea mi-a scris Prunduş o scrisoare grobiană. El mă
ameninţa că voi fi suspendat de Roma pentru că am dăunat atât de mult Bisericii Unite,
prezentând un escroc şi un înşelător la Roma.
Pe când Riti s-a întors acasă, i-am încredinţat o scrisoare de 8 pagini pentru
episcopul Todea. În consecinţă şi mereu am subliniat: este imperios să rămână secret
(recunoaşterea consacrării – n.n.). În nici un caz nu îi este permis să se folosească de ea.
Îi este adresată personal (lui Todea – n.n.), ca să ştie cum s-au desfăşurat lucrurile la
Roma, şi să trateze lucrurile cu conştiinţa împăcată, după cum le vede Roma.
Deci „sub sigillo strictissimo” i s-au relatat lucrurile (lui Todea – n.n.) şi, ca şi
conducător şi cap al Bisericii Unite ar fi trebuit să se mulţumească cu aceasta. Nu a ţinut
sigiliul. A împărtăşit diferite lucruri lui Prunduş şi celorlalţi. Din cauza aceasta au fost
iar lansate multe lucruri neadevărate. Acestea au fost trimise la Roma, ca Riti să fie
neutralizat. L-am întrebat de două ori pe Riti întrebări precise, iar răspunsul a fost
întotdeauna acelaşi: „N-am nimic de-a face cu cele expuse la Roma. Mi-am ţinut
promisiunea strâns şi cu credinţă şi n-am vorbit cu nimeni”.
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Ca el (Riti – n.n.) să fie omul Securităţii, nu e plauzibil. Aşa ceva (calomniile –
n.n.) ar fi răspândit de Securitate, ca să-i dăuneze lui Riti, şi să fie discreditat. Prin
aceasta Biserica Unită ar apărea într-o lumină şi mai proastă şi i s-ar aduce daune mari.
Toate aceste persoane care s-au năpustit asupra lui Riti ar trebui precis
verificate, cine sunt şi ce urmăresc.
La Roma l-am interpelat pe Ungureanu: „Cum se împacă acestea împreună?
Prunduş lucrează la Biblioteca episcopală a episcopului defectat Herineanu, care se
pronunţă împotriva Papei şi a Bisericii (unite – n.n.)”. Scuza lui: „El trebuie să lucreze
să-şi câştige pâinea zilnică”. Şi asta tocmai la duşman? Şi Leluţiu (Ioan – n.n.) din
Bucureşti, care lucra la Biblioteca Patriarhiei şi asculta de maiorul de Securitate
Snagov! Acestea nu contează, contează doar calomniile împotriva lui Riti.
Tactica aceasta o cunoaştem deplin. Adevăraţii trădători – preoţii democraţi –
să se uite la trădarea lor şi să nu învinovăţească pe alţii. Prunduş a scris şi a trimis
pentru Radio Europa Liberă o scrisoare detestabilă, pretinzând să fie citită la o anumită
emisiune românească. Prin aceasta s-a făcut de râs şi faţă de oamenii săi. Ei nu se
gândesc deloc să retragă un asemenea rebut din circulaţie. Aceştia sunt aceia pe care îi
doare adevărul şi realitatea.
Nu vom şovăi, chiar dacă ni se vor face greutăţi sau ni se vor pune obstacole în
cale. Vă rog, nu vă supăraţi, asupra dispoziţiilor Bisericii, fie ele venite din cea mai înaltă
sursă – Secretariatul de Stat – prin Ex. Sa Nunţiul din Bonn la arhiepiscopul cardinal
Friedrich Wetter, München – ne vom supune, dar pot fi alţi politicieni, oameni de presă,
mireni, implicaţi să clarifice lumii adevărurile istorice şi realităţile, şi nu afirmaţiile
neadevărate lansate de persecutori, cu care aceştia au împânzit lumea.
Să ne gândim la Dumineca Floriilor (cf. Mat. 21: 12) Domnul a curăţit Templul,
apoi a vindecat pe toţi bolnavii care au venit la El. Copiii au strigat: „Osana Fiului lui
David!”, iar cărturarii s-au supărat şi au zis: „Auzi ceea ce strigă ei?”. Iisus le-a
răspuns: „Da, aud, n-aţi citit voi: Din gura copiilor şi a sugarilor voi culege laude?” La
Lc. 19: 38 – Copiii strigau „Binecuvântat fie regele, care vine în numele Domnului! Pace
în ceruri şi slavă în cele înalte! Atunci I-au strigat unii furioşi din mulţime: „Învăţătorule,
pune-Ţi ucenicii să tacă!” El a răspuns: „Vă spun vouă: dacă ei tac, pietrele vor striga”.
Noi înţelegem autoritatea spirituală a Romei. Prin comportamentul nostru aici în
Germania poate vom reuşi să îngreunăm contactele cu comuniştii din Bucureşti. Să
arătăm că transparenţa occidentală nu este doar gălăgioasă, (concluzie – n.n.) la care a
ajuns în politică şi Rusia în ultima vreme. Aceasta se va întâmpla şi în 25.VII.1987 la
congresul de la Viena.
Din SUA, din Olanda, din Germania se va cere libertate pentru Biserica Unită
din România. Mai multe nu mai amintesc deocamdată despre acestea – desigur despre
acestea şi mai târziu şi mai multe. Va fi permis acest lucru?
Trebuie să se urnească lucrurile şi ele trebuie prezentate transparent şi corect,
căci, pe când ceilalţi fac doar gălăgie, se va zice: ceilalţi de ce tac şi nu întreprind nimic?
Fierul trebuie bătut cât este cald.
Această perioadă de pregătire pentru congresul de la Viena este cea mai bună
ocazie. Avem destui mireni care ne sunt alături trupeşte şi sufleteşte, ca apostolii. Vă
referim acestea, ca să nu aveţi cumva impresia că am fi iraţionali, neinteligenţi, şi că în
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demersurile noastre sau în luările noastre de poziţie am ceda cu o linie în faţa
Departamentului (Cultelor, Securităţii – n.n.) românesc.
Această reţinere, de a urma liniştea, este de la sine înţeles, este o favoare pentru
ei, dar şi pentru scopul nostru.
La tristele întâmplări din ultimele decenii trebuie să li se dea replica şi să se
insiste, cum un asemenea demers poate fi atins sau forţat. Quod licet Jovi, non licet bovi?
De ce să le fie doar lor permis, şi nu şi nouă, când noi avem dreptate să ne apărăm
împotriva nedreptăţilor persecuţiei? Acum vreau să mă refer la un nou demers diabolic
din partea lor (a preoţilor colaboraţionişti – n.n.) în RFG.
Preoţii democraţi împrăştiaţi pe aici, ca pr. Ciuraru din Buzău, pr. Mihai Caitar
din Münster, angajaţi ca preoţi duhovnici pentru catolicii români din RFG, ridică un
foarte mare semn de întrebare prin activităţile lor din Germania. Timpul ne va indica
cine a fost pr. Mihai Caitar şi cu ce a servit regimul comunist din Bucureşti prin prezenţa
sa.
Pr. Ciuraru în ultimii doi ani a fost mai mult în străinătate decât acasă în
parohia lui. El mi-a spus-o clar: „Lucrez cu ei, căci numai aşa pot scoate de la ei ceva.
Eu fac doar ceea ce-mi permite conştiinţa preoţească”. Şi acum el a călătorit prin RFG,
şi a arătat o serie de diapozitive pe la mănăstiri, azile, parohii, în care frumoase biserici
din Moldova erau prezentate cu aspecte din viaţa credincioşilor, la prima împărtăşanie,
miruiri, Crăciun, Paşti.
Prin aceasta se întipăreşte în Occident impresia: nu există persecuţie. Bisericile
sunt în felul lor libere. Miopie sau aruncarea prafului în ochi? Biserica Mare, care a fost
construită în ultimii ani la Adjudeni, lângă Roman, are alături de cimitir mormântul pr.
Adămuţ, care a plătit cu torturi ucigătoare, ce i-au fost aplicate, zidirea bisericii.
Câţi preoţi au fost închişi, şicanaţi, rău trataţi, câţi au trebuit să plătească
amenzi mari? Cât material de construcţie a fost confiscat de la biserici şi folosit pentru
construcţiile profane (laice – n.n.) ale regimului? Chiar ziduri ridicate ale bisericilor au
trebuit dărâmate, pentru că n-au fost aprobate de regim! Aş putea îngâna şi înşirui o
lungă litanie de fapte care-ţi fac părul măciucă. Despre aceste îngrozitoare lucruri, nici
un cuvânt! Totul sub o tăcere de moarte. Şi este arătat doar ceea ce prezintă regimul
într-o lumină clară şi culori frumoase.
Dl. Caitar a pregătit pentru aceasta un text înregistrat pe bandă sonoră. Când la
abaţia cistercienelor din Landshut au văzut diapozitivele şi au ascultat banda, surorile au
fost total nedumerite. Au întrebat: „Pe cine să credem? Mons. Johannes Baltheiser ne-a
spus atâtea lucruri negative din România şi aici mi se arată aşa lucruri frumoase; pe cine
să credem? Eu nu vreau să spun că nu sunt lucruri frumoase, dar de ce nu sunt scoase la
iveală şi lucrurile groaznice, ca şi cum ele n-ar exista?
În aceste situaţii se întâmplă şi lucruri inocente.
Sunt câţiva preoţi tineri la Roma, la studii, pentru doctorat, ca să se arate:
„Vedeţi, chiar aceşti preoţi adeveresc câtă înţelegere are statul român pentru Biserica
Catolică!”.
Această înşelăciune diabolică o s-o schimbăm, atenţionând pe domnii de aici
despre ce gând diabolic se află în spatele acestor lucruri.
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Toată conferinţa episcopală germană trebuie să ştie adevăratele gânduri
ascunse. Nu trebuie să ne lăsăm duşi de nas de asemenea lucruri. Românii trebuie să ştie
că nu vom tăcea. Se va arăta întregul adevăr şi realitatea, nu doar jumătatea de adevăr,
ce le convine lor. Să îi doară, căci aşa mărturisesc de ce parte este adevărul. Şi pentru că
îi doare, caută mijloace şi căi să rămână la suprafaţă, să perpetueze treaba lor
mişelească.
Pentru aceea caută şi încearcă să găsească şi pe cineva de la Roma.
Le-a reuşit să-l aducă de partea lor pe Mons. Pamfil Carnaţiu şi să se folosească
de el. Păcat că Mons. Carnaţiu s-a lăsat influenţat de ei şi este în serviciul lor. Ce
bucuroşi sunt ei (colaboraţionişti – n.n.) că el este la dispoziţia lor şi îi sprijină în
falsurile lor.
Când Dl. Prelat Dr. Octavian Bârlea se străduieşte să prezinte lumii adevăratele
fapte istorice – acestea ei nu vor să le audă – fiind astfel un obstacol în calea lor.
Peste tot unde se află ei, găsesc mijloace şi căi, să impună tăcerea.
Misiunea Unită din München este pentru ei un spin în ochi, pentru că din această
perspectivă este singura redută din străinătate împotriva regimului de la Bucureşti.
Pe mine personal au căutat să mă ia ocolite, să-i ajut, să pună mâna pe Misiunea
Unită de la München.
Au găsit pe cine trebuia! Cu tot ceea ce-mi stă în putinţă, şi câte zile îmi va da
Bunul Dumnezeu, voi lucra şi voi lupta ca Misiunea să nu cadă, să nu ajungă pe mâna
preoţilor obedienţi regimului, sau care au atitudini „democratice”. Sperăm ca socoteala
lor să fie falsă. Când ei au avut mereu generalul Timp de partea lor, au căzut în apă,
înainte de toate, în lucrurile noastre. Sunt multe cruci, multă durere, multă prigoană, dar
istoria ne învaţă că nu te poţi împotrivi lui Dumnezeu, chiar dacă uneori pare că durează
timp îndelungat. Ceea ce Preacurata Fecioară Maica Domnului a zis la Lourdes şi la
Fatima, aşa va fi în realitate şi în viitor.
Îmi pare rău că raporturile mele cu Mons. Carnaţiu s-au rupt. Aşa că nu mai
poate fi vorba de colaborare. Cu Dl. Prelat Octavian Bârlea am raporturi strânse, şi
unde se urneşte ceva, este şi el acolo. Când duşmanii noştri sunt mulţi şi-i atacă pe
oamenii noştri, să nu fim noi sincer strânşi uniţi şi pentru treaba Bisericii şi a lui
Dumnezeu să nu facem tot ce ne stă în putinţă?
Nu ne lăsăm târâţi în nici un conflict. Oricât ne-ar costa. Aceasta este poziţia
corectă.
Şi acum vreau să mă întorc la lucrul principal.
În referatul meu către Dv. v-am arătat poziţia mea, cum a fost ea prescrisă şi
pretinsă din partea superiorilor mei, fie din Ordinariat sau chiar din partea Nunţiaturii.
Mi-am asumat doar ceea ce m-a privit pe mine. Niciodată nu m-am vârât cu de-a sila,
sau nu m-am izolat. Nu am avut niciodată gânduri ascunse, sau să urmăresc anumite
interese, sau să visez la succese, sau să le caut. Toate le-am îndeplinit ca un preot
onorabil şi cinstit, ceea ce mi s-a cerut.
Despre legăturile mele cu Biserica Română Unită trebuie să afirm următoarele:
în viaţa din puşcării am avut legături cu toţi episcopii uniţi şi cu mulţi preoţi. Aceste
legături le-am menţinut, cultivat şi îmbunătăţit după eliberarea din 1964. Din cauza
sănătăţii trebuia să mă duc des la Cluj, la clinica universitară, şi acolo am găsit

90

întotdeauna pe câte cineva. Când în 1972 am emigrat în Germania, episcopii Aurel (Iuliu
– n.n.) Hirţea şi Alexandru Todea m-au însărcinat şi mi-au dat dispoziţii să fac totul
pentru Biserică.
Episcopul Hirţea mi-a spus: „Nu uitaţi, când ajungeţi în Germania, ca să
reînnodaţi firul rupt prin moartea episcopului Schubert. Cum vă aranjaţi acolo viaţa este
treaba Dv., dar noi rămânem lucrul important!”
Episcopul Alexandru Todea a afirmat: după cum în închisoare am fost una, la
fel, mai ales acum, când ajung în libertate, să rămânem una. Să nu uit să continui să
împlinesc ceea ce voi privi prin Pr. Emil Riti.
Aşa am căutat legătura cu ei, şi mereu am dus mai departe ce-mi era trimis din
Transilvania. Şi aceasta trebuie s-o spun, că m-am ţinut într-adevăr cu exactitate şi cu
credinţă de ceea ce mi s-a cerut. Câte dureri de cap, nelinişte şi sacrificiu m-au costat!
Dar am făcut-o întotdeauna.
În 1976, când am fost prima dată din nou în România şi m-am întâlnit cu
episcopul Todea, acesta mi-a spus: „Nu uitaţi, sunteţi omul nostru care menţine legătura
cu Roma”. Încă de pe atunci s-a plâns că Prunduş la Cluj provoacă nelinişte. Dacă de la
Roma nu-i poate ajunge încredinţarea ca el (Todea – n.n.) să preia răspunderea şi
conducerea diecezei de Cluj-Gherla. Riti, care îi era alături ca un secretar, era şi el de
părerea aceasta. Din aceasta n-a ieşit nimic.
Prunduş a rămas ca păduchele în blană. Lucrul a ieşit la iveală când Tămâian a
început să-l subvenţioneze pe Prunduş.
Securitatea i-a angajat pe amândoi după felul lor, la treburile ei.
Riti se plângea mereu şi mă făcea atent pe ce drum strâmb va fi împinsă
chestiunea Bisericii Unite.
Ceea ce v-am putut relata, am făcut-o. Şi de acum încolo voi acţiona, căci
delăsarea m-ar eticheta ca trădător.
În 29.VI. a.c. am jubileul de aur (50 de ani de preoţie – n.n.) sacerdotal. Ca
aniversare am plănuit un pelerinaj în Ţara Sfântă între 27.IV şi 12.VI. La aceasta vor fi şi
alţi confraţi din România, stabiliţi în Germania.
În locurile dragi Ţării Sfinte dorim să consacrăm Biserica Lui persecutată, ca ea
să iasă din subteran şi să stea înaintea lumii.
Rozariul îl recit zilnic cu călugăriţele mele înaintea Celui Prea Sfânt, ca Acesta
să înfrumuseţeze şi să ocrotească Biserica Unită aşa de greu încercată, până îşi va
redobândi libertatea. Zilnic ardem pentru aceasta lumânări de la Altötting.
Pe cât de mare e durerea şi nevoia, pe atât de mare e încrederea şi persistenţa
noastră în onorarea Pururea Fecioarei Maicii Domnului de la Lourdes şi Fatima, legată
şi de sanctuarele noastre din Altötting şi Maria Eck. Nu putem face altceva decât să
sperăm şi să stăruim în rugăciune şi în îndeplinirea obligaţiilor noastre în favoarea
Bisericii Unite.
Ceea ce stă în puterile mele voi face şi în viitor, şi nu voi economisi nici timp,
nici efort, nici sacrificiu, pentru că este datoria mea să trăiesc pentru asta, atât cât îmi
cere Tatăl Ceresc.
Voi muri cu conştiinţa împăcată, că în cei 14 ani de puşcărie nu am căzut, şi nici
în cei 8 ani de supraveghere de la Roman.
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De aceea nu mai vreau să trec, de când m-am stabilit în Germania, cu ce sunt
împovărat.
Cât mă mai serveşte conştiinţa, vă voi mai trimite ştiri despre situaţia din
România.
În vechea credinţă către Maica Biserică şi Sf. Părinte,
Laudetur Jesus Christus!
Observaţii:
Documentul Mons. Johannes Baltheiser este cutremurător; din parcurgerea textului german,
redactat într-o limbă simplă, directă, nefasonată rezultă tensiunea interioară a celui ce-şi
rememorează 40 de ani de viaţă cu persecuţii pentru Biserică.
Marile teme enunţate în document pot fi verificate şi confirmate şi din alte surse.
Despre mişcarea preoţilor democraţi sau pacifişti, iniţiată şi în România, după un model aplicat în
Ungaria, Cehoslovacia şi Polonia sunt utile lucrările: Almanahul Catolic pe anul 1951, Bucureşti,
1951, Comitetul Catolic de Acţiune; Documentele Adunărilor din Târgu-Mureş, Gheorgheni şi
Cluj au fost editate şi în formă şapirografiată. 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, p. 5-55 etc. Léstyán, Ferenc – Erdélyi Szibéria. Az erdélyi katolicizmus
gyözedelmes küzdelme a hithüségért 1948-1989, Alba-Iulia, 2003, Ed. Arhiepiscopiei
Romano-Catolice, cu documente fundamentale.
Despre situaţia arhidiecezei latine de Bucureşti a se vedea printre altele: Menges, Hieronymus –
„Mărturia Pr. Hieronymus Menges despre Monseniorul Vladimir Ghika la Uranus şi la Jilava
(1952-1954)”, pe site-ul http://www.culturapersoanei.ro/index.php?action marturiighika; Birtz –
Cronologia..., p. 60-62, 124-125.
Trebuie subliniat cu hotărâre însă că Mons. Johannes Baltheiser, prin sintagma „preoţi
democraţi” nu se referă la preoţii adepţi ai sistemului democratic, ci la cei înfeudaţi regimului
comunist. Doar dacă luăm în considerare în mod constant această observaţie putem înţelege
corect documentul.
Despre cazul Emil Riti a se vedea Birtz – 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, precum şi Birtz, M.R.; Kierein, M.; Făgăraş,
S. – Fărâme din prescura prigoanei, 1948-1990, Cluj-Napoca, 2008, Ed. Napoca Star.
Despre activitatea Pr. dr. Silvestru A. Prunduş, de favorizare a unei linii romano-catolice
românofone în Transilvania, care urma să-i absoarbă pe greco-catolicii rezistenţi, a se vedea Birtz
– Episcopul..., p. 21-22, 48-50, 76-98, 100-109; Făgăraş, Birtz – Capitlul..., p. 106-133.
Ceea ce Mons. Baltheiser nu a bănuit (sau poate nu avea curajul să o intuiască) era faptul că P.S.
Emil Riti făcea un joc dublu, fiind şi informator al Securităţii, având numele parolat „Nicolae
Popescu”.
De asemenea nu este corectă afirmaţia prin care P.S. Ioan Ploscaru a renunţat la proiedrie ca
urmare a unui accident vascular; el a renunţat la funcţia întâi-stătătoare în 1970, nedorind să-şi
asume rolul de conducător al Bisericii clandestine. Ioan Dragomir, urmând imediat în ordinea
consacrării, a fost succesorul de drept al P.S. Ioan Ploscaru. Este adevărat că începând cu 1973 şi
până în 1985 Pr. S.A. Prunduş a insistat ca P.S. Ioan Ploscaru să-şi recapete proiedria. Dragomir
a refuzat însă să cedeze.
Dorinţa lui Alexandru Todea de a ajunge la conducerea diecezei de Cluj-Gherla încă din 1976
(pe când trăia încă ordinariul diecezan canonicul Nicolae Pura) a fost împlinită abia în 1987.
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În 1987 au mai fost propuşi ca episcopabili pr. Iosif Sabău, OFMConv, pentru dieceza
Orăzii-Mari şi Pr. dr. Liviu Pandrea (care a refuzat) pentru dieceza de Cluj-Gherla. Candidatura
lui Sabău a fost respinsă la intervenţia Securităţii, alertată de Pr. dr. Coriolan Tămâian.
Cf. Birtz – Cronologia..., p. 30-45.
Despre cele două scrisori insultătoare trimise de Pr. dr. S.A. Prunduş Mons. Johannes Baltheiser
(în 9.IX.1985 şi 20.IX.1985) – comentarii şi reproduceri în Birtz – Episcopul..., p. 110-111;
126-129. Tonul dur al scrisorilor i-au făcut un bun serviciu lui Emil Riti, acesta fiind exonerat în
Apus de colaborarea cu Securitatea.
Situaţia episcopilor hirotoniţi de Ioan Dragomir a fost compromisă prin mesajele contradictorii
semnate de Alexandru Todea: o elogioasă scrisoare de prezentare din 18.IV.1981 (Birtz –
Cronologia..., p. 70-74), o telegramă trimisă Papei, din 8.XI.1985 prin care se cerea ca Papa să
nu-l mai recunoască pe Emil Riti ca episcop (Vasile, Cristian – Între Vatican şi Kremlin.
Biserica greco-catolică în timpul regimului comunist, Bucureşti, 2003, Ed. Curtea Veche, p.
306), un raport aiuritor semnat de Todea, Prunduş, Tămâian şi Ploscaru din 10.X.1985 (Birtz –
Episcopul..., p. 137-141) şi o circulară-pastorală „Către întreaga Biserică Română Unită”, din
16.VI.1988 (Birtz – Cronologia..., p. 78-88).
Discreditarea ierarhiei din Ţară a avut loc nu doar faţă de Sf. Scaun, ci şi faţă de autorităţile
Statului Român, atât înainte, cât şi după 1989, autorităţile laice şi cele ale Bisericii Ortodoxe
jucând degajat de pe poziţii de forţă cu ordinarii diecezani greco-catolici.
Analiza sprijinului Legaţiei Italiei date Bisericii Catolice a fost prezentată de autorităţile
comuniste într-o broşură confidenţială: Procesul unui grup de spioni, trădători şi complotişti în
slujba Vaticanului şi a centrului de spionaj italian. Bucureşti 10-17 Septembrie 1951. Bucureşti,
1952, Ed. pentru Literatură Ştiinţifică, precum şi în lucrarea memorialistică a lui Eraldo Pintori:
Memorie di Eraldo Pintori. Carcerato in Romania, Assisi, 1992, Tip. La Salette.
Despre activitatea colaboraţioniştilor din Biserica Romano-Catolică şi cea Greco-Catolică din
România şi colaboraţioniştii regimului a se vedea: Grossu, Sergiu – Le Calvaire de la Roumanie
Chrétienne, Paris, 1987, Ed. France Empire, p. 77-91, 94. Este reprodusă şi o scrisoare a
romano-catolicilor din Bucureşti, trimisă în Apus, în 1978. Vezi şi Ioniţoiu, Cicerone – Le
Martyre de l’Eglise en Roumanie, Montsurs, 1986, Ed. Résiac, p. 177-183.
Despre diversiunea romano-catolicizării a se vedea articolele din Exil:
Cădaru, M.P. – Românii catolici şi Exilul Românesc, în „Europa şi Neamul Românesc”, Roma,
1978, 7, nr. 76, p. 4-5, nr. 77, p. 5-6. Comitetul Catolicilor Români – Către toţi catolicii români,
în „Europa şi Neamul Românesc”, Roma, 1984, 13, nr. 140, p. 5-6; Ungureanu, V.M. – Avem
dreptul de a ne apăra, în Idem, 1984, 13, nr. 144, p. 10-12.
La aceste tentative a răspuns neobosit Mons. Octavian Bârlea, într-o suită de articole în revista sa,
„Perspective”, din München: B.R.U. Situaţia ei de azi şi perspectivele ei de mâine, în
Perspective, 1979, I, nr. 4; False dialoguri, în Eadem, 1980, 3, nr. 2 (10), p. 8-16; Proclamarea
de Fericit al lui Ieremia Valahul, în Eadem, 1983, 6, nr.2 (22), p. 2-4; Urare de Anul Nou 1984,
în Eadem, 1984, 6, nr.3 (23), p. 1; Din pragul anului 1985, în Eadem, 1985, 6 (7), nr. 5 (27), p.
1-4; La deschiderea anului 1986, în Eadem, 1986, 9, nr. 33, p. 1-5; Tătaru, Teresia B. – Din viaţa
Bisericii Române Unite, în Eadem, 1985, 7, nr. 30, p. 6-13.
Adămuţ, Dumitru (1933, Butea – 1982, Adjudeni) studii la Alba-Iulia şi Iaşi, preot din 1959,
preot la Gherăieşti, Văleni, Iaşi, Buzău, paroh la Adjudeni din 1973. Moare în urma suferinţelor
dobândite în timpul zidirii bisericii din Adjudeni.
Aştelean, Pantelimon (1931, Râciu, MS – 2001, Cluj) a studiat teologia între 1956-59 la
Alba-Iulia. Din 1964 a fost hirotonit preot; a lucrat ca asistent medical la Clinica Medicală I Cluj.
A avut o moralitate dubioasă, fiind acuzat de homosexualitate. După 1990 spiritual şi pro-rector
al Institutului teologic greco-catolic din Cluj. Este real faptul că îl cultiva cu asiduitate pe Pr. S.A.
Prunduş, dorind să fie cooptat în structurile diecezane clandestine. Acest lucru nu s-a întâmplat;
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faptul nu l-a împiedicat pe Pantelimon Aşteleanu să se prezinte drept episcop clandestin surorilor
sociale şi ursuline din Cluj, procurându-şi pentru eventualitate şi ornate de resort.
Baltheiser, Eugen (1914, Cumpăna Aref, AG – 1998, Birkendorf, Germania), fratele Mons.
Johannes Balthiser, preot din 1940, în detenţie pentru credinţă între 1953-1956, apoi paroh la
Roman. În 1973 a fost expulzat în RFG, unde a activat în Ruhestand, Freiburg.
Despre Mons. Dr. Octavian Bârlea a se vedea I 94.
Ciuraru, Ioan (1940, Valea Mică, BC – 1996, Valea Mică), studii la Alba-Iulia şi Iaşi, a tradus în
limba română documente ale Conciliului Vatican II, Noul Rit Liturgic, a fost membru în comisia
de revizuire a cântecelor. Pe lângă rodnica activitate pastorală şi culturală a avut şi una infaustă,
prin vizitele din Dieceza greco-catolică de Maramureş dorind să-i preseze pe rezistenţi pentru a
accepta romano-catolicizarea.
Deliman, Ioan (1912, Şeitin, AR – 1992, Arad), doctor în teologie, studii la Roma, preot din 1938,
arestat în 1948, în detenţie până în 1964, angajat apoi la Abatorul Arad, urmărit şi tracasat în
permanenţă de Securitate. Canonic al Diecezei de Lugoj (numit de P.S. Ioan Bălan).
Haag, Rafael SI (1895, Colilia, CT – 1978, Bucureşti), studii la Roma, doctor în teologie, preot din
1919, în detenţie pentru credinţă din 1950 până în 1964, apoi capelan la „Sf. Agnes”, Bucureşti.
Heider, Francisc Xaveriu Egon (1920, Bucureşti – 1956, Văcăreşti, puşcărie), preot din 1943 al
arhidiecezei latine a Bucureştilor. Activ la Bucureşti, Brăila şi Mihail Kogălniceanu. Arestat în
1952, condamnat la 8 ani muncă silnică. Mort martir.
Leluţiu, Ioan Liviu (1912 Olteţ-Beschimbach – 1996, Lorgues, Franţa), preot asumptionist,
greco-catolic, fratele pr. dr. Aurel Leluţiu, între 1945-1947 subsecretar de stat pe probleme
catolice la Ministerul Cultelor, după interzicerea BRU a făcut detenţie; ulterior a fost bibliotecar
la Patriarhia Română, fără să i se fi solicitat trecerea la Ortodoxie. Din 1990 a fost confesor la
Parohia Cioplea, Bucureşti.
Morosiewicz, Petru Nicolae – paroh la Cioplea între 1945-1951 şi 1955-1958; deocamdată nu am
putut afla mai multe despre acest preot.
Pintori, K. – de fapt Pintori, Eraldo (1915, Lavena Ponte Tresa, Italia – 1992, Barcelona, Spania)
din 1935 funcţionar la Legaţia Italiei de la Bucureşti. Arestat în 1951 şi implicat în procesul „de
spionaj al Legaţiei Italiene”, condamnat, este purtat prin închisori până în 1955 când este expulzat în Italia, în urma unor acorduri comerciale cu RPR. Va lucra apoi în diplomaţie până în 1980,
când se va pensiona. A se vedea mai sus Memorie di Eraldo Pintori. Carcerat o nella Romania.
Požar, Mathias (1912, Luisenthal-Fundul Moldovei, Bucovina – 1978, Tobelbad, Graz), preot din
1939 al arhidiecezei de Bucureşti, deţinut şi el pentru credinţă din 1951.
Tuşinschi, Oreste (1898, Botoşani – 1954 Iaşi), studii la Timişoara, preot din 1924, iar între
1952-1954 paroh la Iaşi.
Ungureanu, Vasile Maria (1926 Sagna, NT – 1996, Cluj) a absolvit Seminarul „Sf. Iosif” de la
Iaşi între 1939-1942, apoi Şcoala Normală din Cernăuţi între 1943-1945, primind capacitatea de
institutor în 1945. În detenţie pentru credinţă între 1949-1956, având un comportament exemplar.
Din 1956-1959 a studiat clandestin teologia, fiind hirotonit preot greco-catolic de Î.P.S. Ioan
Dragomir în 1964. S-a stabilit la Cluj, unde a lucrat ca funcţionar poştal. A îngrijit editarea unei
culegeri de studii ale lui Bogrea Vasile – Sacra Via, Cluj, 1973, Ed. Dacia, iar în 1985 i-a apărut
ediţia lui Mărtinaş Dumitru – Ceangăii din Moldova, Bucureşti, 1985, Ed. Enciclopedică
(publicată şi în Italia L’origine dei cattolici della Moldavia, Padova, 1987, Messaggero di S.
Antonio) – care putea fi interpretată şi ca o operă de propagandă pentru regimul de la Bucureşti.
A fost un adept nepotolit al trecerii greco-catolicilor la ritul latin, fiind „folosit” şi ca persoană de
manevră pentru cei ce urmăreau acest lucru. În 1990 a editat câteva numere din ziarul religios
propriu „Renaşterea Creştină”. A avut un sprijin constant din partea Pr. Blazei Kruszylowicz,
CFMCap (vezi II 10).
Cf. şi Coja, Ioan – Papa Ioan Paul al II-lea şi românii, Bucureşti, 1999, Ed. Z 2000.
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Mons. Peţ, Gheorghe (1894, Hârlău – 1974, Butea), studii la Roma, preot din 1921, profesor la
Seminarul de la Iaşi, iar din 1933 paroh la Butea. Ordinarius substitutus clandestin din 1950,
după moartea P.S. Marcu Glaser, până la arestarea sa din 15.XI.1950. În detenţie până în 1955,
apoi a revenit la Butea.
Mons. Clofanda, Wilhelm (1883, Gherăieşti – 1969, Botoşani), preot din 1906, preot la Tămăşeni
şi apoi paroh la Botoşani. Ordinarius substitutus clandestin pentru dieceza Iaşilor din 15.XI.1950
până în 8.III.1951 când este arestat şi deţinut până în 1955. Apoi a revenit la Bucureşti.
P.S. Pleşca, Petru (1905, Fântânele Vechi, IS – 1977 Iaşi, îngropat la Grozeşti-Oituz), studii la
Iaşi, Bucureşti şi Genova. Preot din 1931, rector al Seminarului din Iaşi între 1942-1946; după
arestarea Mons. Wilhelm Clofanda devine ordinariu substitut de Iaşi, acceptat de autorităţi; în
1965 i se permite o călătorie la Roma, unde va fi hirotonit ca episcop de Paul VI, cu titlul de
Voli, pentru a putea hirotoni viitorii preoţi romano-catolici românofoni. Nu a fost titularizat
episcop de Iaşi, cel care avea prioritate, dar nu era acceptat de autorităţi fiind P.S. dr. Ioan Duma.
Casaroli, cardinal Agostino (1914 Castel S. Giovanni – 1998 Roma), preot din 1937, arhiepiscop
titular de Cartagena din 1967, funcţionar al Curiei Romane, Secretar al Curiei (1967-1979),
Secretar de Stat şi Administrator al Patrimoniului Sf. Scaun între 1979-1990, cardinal din 1979,
autor al unor memorii prezumtive (prelucrate de cardinalul Achille Silvestrini), a fost un vârf de
lance al Ost-Politikului, lăsând în urma sa un defetism generalizat al Bisericii Catolice.
Silvestrini, cardinal Achille (n. 1923 Brisighella), preot din 1946, arhiepiscop titular de
Novaliciana din 1979, cardinal din 1988, pupil al lui Casaroli, secretar al Secretariatului de Stat
între 1979-1988, prefect al Signaturii Apostolice între 1988-1991, prefect al Congregaţiei
Orientale între 1991-2000, apoi pensionat.
Tardini, cardinal Domenico (1888 Roma – 1961 Roma), preot din 1912, secretar al Curiei
Romane din 1937, secretar de stat al Sf. Scaun între 1958-1961, arhiespiscop titular de Laodicea
în Syria din 1958, din acelaşi an şi cardinal.
Wetter, cardinal Friedrich (1928 Landau), preot din 1953, episcop de Speyer între 1968-1982,
din 1982 arhiepiscop de München – Freising până în 2007 când se retrage. Creat cardinal în
1985.
Notele biografice au fost sintetizate după câteva site-uri cibernetice: www.catholic-hierarchy.org şi
www.ercis.ro/agenda.asp?ladomnul, precum şi Moraru, Alois; Răchiţeanu, Iosif – Păstorii
Diecezei de Iaşi şi rectorii Seminarului diecezan, Iaşi, 2004, Ed. Sapientia; Gabor, Iosif; Simion,
Iosif – Necrolog 1600-2000, Iaşi, 2001, Ed. Presa Bună.
II 12. P.S. Joseph Schubert către Manfred Kierein, Timişul de Sus, 22.I.1968:
„Stimate Domnule Kierein,
Din păcate nu pot îndeplini rugămintea Dv., cu toate că aparent aveţi ceva afirmaţii. Salutul şi
binecuvântarea mea v-o doresc pentru frumosul Dv. succes.
†Joseph Schubert”
Episcopul aflat în domiciliu obligatoriu la Timişul de Sus (Braşov) nu putea coresponda în mod
deschis cu interlocutorul său austriac.
II 13. P.S. Joseph Schubert către Manfred Kierein, München, 4.II.1969
„Iubite Domnule Doctor,
Mulţumesc pentru cele 2 cecuri, a căror expediere a fost prea complicată, întrucât am părăsit
ţara. Pentru moment nu sunt stabilit, veţi avea adresa mea în timp.
Cu salutări şi binecuvântare
†Joseph Schubert”
Episcopul scria corespondentului austriac ce dorise să-l ajute financiar. Tocmai sosise în
Germania Federală, făcuse o vizită la Sf. Scaun fiind primit de Paul VI şi dorea să se stabilească
la München. Din nefericire, pe 4.IV.1969 P.S. Joseph Schubert trecea la cele eterne, dispărând
astfel de pe scenă un martor de neînlocuit asupra organizării clandestine a Bisericii Catolice din
România anilor 1949-1951.
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III. Articole de (şi despre) P. Ioan Ploscaru (1935-1942)
Articolele identificate în periodicul blăjean „Unirea” scrise de Ioan Ploscaru (unul semnat cu
pseudonimul „Ion Frunzaru”) ne relevă un preot preocupat de rugăciune, apostolat şi pastoraţie.
Preotul Ioan Ploscaru urmărea cu interes formele moderne de apostolat şi pastoraţie: presa şi
cinematografia.
Cheia unui apostolat rodnic o vedea în rugăciune şi o relectură continuă a manualelor de
dogmatică şi de teologie morală.
III 1. „Simplă părere”, articol semnat Ioan Ploscaru, publicat în „Unirea” (Blaj), XIV, nr. 46,
16.XI.1935.
III 2. „Iarăşi sectele”, articol semnat Ioan Ploscaru, publicat în „Unirea”, XLV, nr. 47, 23.XI.1935.
III 3. „Din metehnele noastre”, articol semnat Ioan Ploscaru, publicat în „Unirea”, XLV, nr. 48,
30.XI.1935.
III 4. „Idee fericit inspirată”, articol semnat Ioan Ploscaru, publicat în „Unirea”, XLV, nr. 50,
14.XII.1935.
III 5. „Tot cotidianul nostru”, articol semnat Ioan Ploscaru, publicat în „Unirea”, XLVI, nr. 2,
11.I.1936.
III 6. „Catiheză şi viaţă”, articol semnat Ioan Ploscaru, publicat în „Unirea”, XLVI, nr. 3,
18.I.1936.
III 7. „Frunze de toamnă şi ore de religie – ciuntirea învăţământului religios – perspective
sumbre”, semnat Ion Frunzaru, publicat în „Unirea”, XLVII, nr. 43, 23.X.1937.
Articolul inspirat din activitatea de profesor de religie din Braşov arată carenţele învăţământului
religios din liceele interbelice, şi măsurile preconizate de Ministerul Învăţământului.
Pentru a nu-şi periclita postul de profesor (şi acreditarea) Ioan Ploscaru a preferat uzarea unui
pseudonim.
III 8. „Pentru începuturile filmului religios”, articol semnat I(oan) Ploscaru, publicat în „Unirea”,
XLVII, nr. 45, 6.XI.1937.
III 9. Propaganda filmului religios – pentru o „Asociaţie a filmului”, articol semnat I(oan)
Ploscaru, publicat în „Unirea”, XLVII, nr. 50, 11.XII.1937.
III 10. Numirea P. Ioan Ploscaru în calitate de canonic prebendat al diecezei de Lugoj, aşa cum a
fost reflectată de oficiosul diecezan „Sionul Românesc”, 1942, anul XXIX, nr. 21, 10.XI.1942.
De remarcat că Ioan Ploscaru a fost numit şi responsabil de redacţie al oficiosului pentru partea
neoficială, fapt ce i-a conferit îmbogăţirea experienţei jurnalistice. Postul l-a deţinut până în
1944, când a fost înlocuit de P. dr. Ioan Deliman.
În acelaşi oficios, „Sionul Românesc”, din 15.IX.1944, an XXXI, nr. 17-18, p. 73 se anunţă
succint numirea P. Ioan Ploscaru în calitate de Vicar general episcopal. Sarcinile vicariatului
general fiind extrem de pretenţioase, mai ales în timpul ocupaţiei militare sovietice. Ioan Ploscaru
nu a mai putut să se ocupe de redactarea oficiosului diecezan (acesta fiind supus unei cenzuri
progresive şi nemiloase).
IV 1. Scrisoarea P.S. Ioan Ploscaru către P. dr. Silvestru Augustin Prunduş, din 15.III. 1974,
publicată anterior în Birtz, Kierein, Făgăraş, Fărâme din prescura prigoanei 1948-1989..., p.
242-245.
IV 2. Studiul P.S. Ioan Ploscaru Cum s-a ajuns la schisma actuală, 14.VI.1987. Publicat anterior în
Birtz, Episcopul..., p. 164-168.
Documentele IV.1 şi IV.2 sunt republicate pentru a le face accesibile celor ce n-au reuşit
să consulte volumele indicate, şi pentru coerenţa internă a lucrării de faţă.
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