
 

 

 

 

 

SERGIU SOICA 

 
 
 
 
 

 

EPARHIA GRECO - CATOLICĂ  

DE LUGOJ ÎN ANUL 1948 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Editura Primus 
Oradea - 2009 



 
Descrierea CIP a Bibliotecii Naţionale a României 
 
STOICA, SERGIU 
        Eparhia greco-catolică de Lugoj în anul 1948 / 
Stoica Sergiu. - Oradea : Primus, 2009 
        Bibliogr. 
        Index. 
        ISBN 978-973-1975-22-1 
 
282(498 Lugoj)  



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dedic această carte 
mamei şi tatălui meu 





 

 

 
 

CUPRINS 

 

 
Cuvânt înainte de Rev. Pr. Drd. Coriolan C. Mureşan,  

Vicar Judecătoresc al Eparhiei Greco‐Catolice Lugoj …….  7

Introducere ……………………………………………………  9

Scurt istoric al Earhiei de Lugoj …………………………….  15

Etape premergătoare interzicerii Bisericii Greco‐Catolice .  27

Regimul comunist şi Episcopia de Lugoj ………………….  37

Premisele interzicerii Bisericii și situația  

Episcopiei de Lugoj …………………………………………..  48

Prepozitul Capitular Dr. Nicolae Brînzeu ……………..  56

Episcopul Ioan Bălan …………………………………….  57

Episcopul Ioan Ploscaru …………………………………  61

Ocuparea Catedralei din Lugoj …………………………  64

Interzicerea şi desființarea Bisericii Greco – Catolice …….  67

1. Concordatul cu Vaticanul …………………………….  68

2. Legile din 1948 pentru Reforma Învățământului …..  75

3. Legea pentru regimul cultelor ……………………….  85

Interzicerea Bisericii Greco‐Catolice  

(octombrie – decembrie 1948) ………………………………  92

1. Pregătirea „Adunării de la Cluj” …………………….  92

2. „Adunarea de la Cluj” (1 octombrie) ………………..  94

3. „Serbarea de la Alba‐Iulia” …………………………..  104

4. Arestarea şi întemnițarea Episcopilor greco catolici .  106

5. Decretul de desființare a Bisericii  …………………...  108

Rezistența Bisericii Greco‐Catolice 1948 – 1989 …………...  110



1. Nunțiatura apostolică şi rezistența greco‐catolică …  110

2. Manifestări publice de credință ……………………...  112

Mişcarea petiționară greco‐catolică laică …………………..  121

Încercare de reconciliere între România comunistă 

 şi Vatican ……………………………………………………..  124

Concluzii ……………………………………………………...  137

Lista Documentelor ………………………………………….  141

Abstract ……………………………………………………….  283

Bibliografie ……………………………………………………  285

Indici de nume ………………………………………………..  291



 

 7

 
 

CUVÂNT ÎNAINTE 

Rev. Pr. Drd. Coriolan C. Mureşan 
Vicar Judecătoresc al Eparhiei Greco-catolice Lugoj 

 
 
La sfârşitul secolului al XVII-lea majoritatea românilor 

din Ardeal vor dori ca împreună cu clerul şi cu ierarhia să 
reînnoade comuniunea ecleziastică cu Biserica Romei, 
comuniunea întreruptă teoretic în secolul al XI-lea şi asupra 
căreia Conciliul de la Florenţa-Ferara din 1438-1439 nu reuşise 
să aibă o incidenţă majoră. De peste trei veacuri Biserica Greco-
Catolică românească a avut un aport fundamental în 
renaşterea spirituală şi culturală a naţiunii noastre, lucru 
unanim recunoscut de către toţi istoricii care nu s-au lăsat 
orbiţi de „pasiuni confesionaliste”. Paranteza dintre 1948 – 
1989 a însemnat momentul cel mai dramatic din istoria acestei 
biserici, chiar dacă nu a reuşit să distrugă de fapt existenţa ei 
reală, supravieţuirea din această perioadă fiind legată de 
catacombele secolului XX. 

Persecuţia începută în 1948 a avut ca şi pretext o aşa 
zisă „unificare religioasă”. De fapt, exista un plan care viza 
distrugerea greco-catolicismului românesc prea puţin acceptat 
de autorităţiile comuniste şi de conducerea Bisericii surori 
ortodoxe. Pe de o parte, noul regim politic al Republicii 
Populare nu mai avea de-a face cu o Biserică al cărei cap era în 
afara ţării (şi în consecinţă nu putea fi controlat), iar pe de altă 
parte Biserica Ortodoxă îşi vedea împlinit „visul” de unificare 
religioasă chiar şi printr-o metodă de forţă. Rămâne desigur ca 
istoriografia, plecând de la tot mai multele arhive disponibile, 
să clarifice rolul statului şi rolul ierarhiei ortodoxe autohtone 
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în simulacrul de „reîntregire a Bisericii strămoşeşti”. Primul 
pas este reprezentat însă de clarificarea evenimentelor 
pregătitoare Decretului 358 din 1948 văzând atitudinea 
autorităţiilor locale şi centrale de stat, pe cea a instituţiilor 
ecleziastice Greco-catolice şi Romano-catolice precum şi pe cea 
a Ortodoxiei. 

Eparhia Greco-Catolică de Lugoj nu a scăpat desigur de 
soarta întregii Biserici, Episcopul ei (Monsenior Dr. Ioan Bălan) 
fiind arestat împreună cu alţi reprezentanţi ai clerului superior 
eparhial şi alţi preoţi, bunurile bisericeşti fiind împărţite între 
stat şi Biserica Ortodoxă. 

Mă bucur de iniţiativa tânărului teolog Sergiu Soica de 
a aprofunda, plecând de la arhivele deja disponibile, situaţia 
Eparhiei de Lugoj în fatidicul an 1948, lucrarea de faţă fiind 
una dintre primele aprofundări cu adevărat obiective care să 
nu reprezinte memorialistică ci studiu istoric. Fără a epuiza un 
subiect atât de vast şi complex, studiul de faţă este mai 
degrabă un prim pas care invită la o aprofundare istorică de 
durată asupra impactului persecuţiei Bisericii Greco-Catolice 
din societatea bănăţeană şi nu numai. 

Fie ca Dumnezeul îndurărilor şi Preasfânta Sa Maică să 
răsplătească munca domnului Soica şi să-l încurajeze să 
aprofundeze trecutul greco-catolicismului românesc şi în noi 
lucrări ce sunt convins că vor stârni interesul publicului larg. 
 

Pr. drd. Coriolan C. Mureşan 
Vicar Judecătoresc al Eparhiei de Lugoj 
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Introducere 

 
 

Realităţile postdecembriste ale lumii confesionale 
româneşti au adus nu de puţine ori în prim-plan problema 
complet nerezolvată a patrimoniului neretrocedat al Bisericii 
Greco-Catolice. Pentru a clarifica acest subiect întotdeauna s-a 
reluat o temă istorică extrem de complexă: evenimentele din 
1948 care au dus la o interzicere dramatică, chiar dacă doar 
temporară, a greco-catolicismului românesc. Vastitatea temei şi 
polemicile referitoare la ea au facut ca în ultimii 19 ani să existe 
tot mai multe studii care să încerce, plecând de la arhivele deja 
disponibile, să aprofundeze cât mai mult cu putinţă rolul 
autorităţilor comuniste în persecuţia Bisericii Greco-Catolice 
din perioada 1948 – 1989, rolul ierarhiei ortodoxe privind 
aceste evenimente precum şi atitudinea ierarhiei, a clerului şi a 
laicatului greco-catolic în timpul persecuţiei. 
 Eparhia Greco-Catolică de Lugoj este una dintre cele 
cinci dieceze de pe teritoriul canonic al acestei Biserici 
Româneşti care a avut de suferit la fel de mult ca şi celelalte în 
timpul celor 41 de ani în care regimul comunist în strânsă 
colaborare cu ierarhia ortodoxă, a încercat ştergerea de pe 
harta sufletului românesc a făcliei de credinţă şi cultură 
aprinsă de Mitropoliţii Teofil Şeremi şi Atanasie Anghel la 
sfârşitul secolului al XVII-lea. 
 Studiul de faţă nu are pretenţia unei lucrări exhaustive, 
ci doar doreşte să aducă o mică contribuţie la istoriografia 
legată de începuturile persecuţiei Bisericii Greco-Catolice în 
anul 1948. Plecând de la un rezumat istoric al greco-
catolicismului din această parte a ţării (Banat şi o mică parte 
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din Ardeal), lucrarea îşi doreşte să analizeze raporturile cu 
statul ale Episcopiei de Lugoj în decursul anului atât de 
dramatic 1948, precum şi să reflecte aşa zisa „reîntregire a 
Bisericii Româneşti” pe teritoriul supus jurisdicţiei canonice a 
acestei Eparhii. 
 Această temă a istoriei ecleziale a fost abordată de 
multe ori în special în unele publicaţii Eparhiale sau în 
sintezele oficiale de istorie bisericească. În perioada comunistă, 
în istoriografia românească referirile la desfiinţarea Bisericii 
Greco-Catolice erau evitate sau trecute prin filtrul deformator 
al cenzurii. 
 Momentul suprimării şi soarta clericilor „nereveniţi” la 
ortodoxie au fost abordate mai ales în publicaţiile confesionale 
unde, ignorându-se implicarea aparatului represiv al statului 
comunist, se susţinea că cea mai mare parte a preoţilor şi 
credincioşilor greco-catolici a aderat de bunăvoie la 
reîntregirea religioasă. 
 Contextul unificării forţate de acum 61 de ani pune încă 
probleme celor dedicaţi investigaţiei istoriei. În istoria 
României, anul 1948 este primul an al comunismului integral. 
Acum conducerea României schimbă direcţia: în locul 
modelului occidental tradiţional, singurul model admis (sau 
mai bine spus impus cu forţa) devine cel sovietic; un vast şi 
atotprezent mimetism agită societatea: ceea ce se întâmplă în 
URSS devine subiect de informare politică obligatorie, iar 
realitatea sovietică ,,devine călăuză şi far”. 
 Din aprilie 1948, Republica Populară Română are o 
nouă Constituţie. Nu era nicio legătură cu tradiţia 
constituţională a ţării, cu actele fundamentale din 1866 şi 1923 
– cele care oferiseră conturul şi sistemul pentru apariţiei 
României pe harta Europei. Acum, modelul este unul singur: 
constituţia sovietică din decembrie 1936, cea numită cu evlavie 
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„constituţie stalinistă”, mai ales după ce principalii săi autori 
dispăruseră în mod suspect după adoptare, lăsând astfel 
onoarea paternităţii pe umerii celui care-i făcuse, cu creionul 
într-o mână şi cu pipa în alta, ultima lectură – Stalin1. 
 Pe 11 iunie, folosindu-se în mod propagandistic 
(fraudulos, de fapt) de aniversarea centenarului revoluţiei din 
1948, regimul trece la prima etapă a lichidării proprietăţii 
private: naţionalizarea intreprinderilor. Din dimineaţa zilei de 
11 iunie, când Consiliul de Miniştri condus de Groza adoptă 
proiectul lege şi până în mai 1953, când vor fi naţionalizate 
ultimele ateliere, cabinete şi mici prăvălii particulare, se va 
derula un proces a cărui consecinţă va fi fatală pentru 
economia românească. Puse în mâinile statului, mijloacele de 
producţie ale ţării şi sectorul terţiar vor agoniza lent, dar din ce 
în ce mai evident, în deceniile următoare, la fel cum în agonie 
va intra şi agricultura, naţionalizată şi ea după modelul 
colhozurilor şi sovhozurilor începând cu anul 1949. 
 De aici încolo urmează istoria pe care o tratează 
lucrarea: ultima lună a verii anului 1948 aduce alte evenimente 
decisive: mai întâi pe 3 august, Decretul-lege 175/1948 privind 
reformarea învăţământului. Ca şi în cazul Constituţiei, şi 
această lege este influenţată după model străin – străin în 
primul rând de tradiţia meritorie a şcolii româneşti. În paralel 
cu epurarea culturii române şi trecerea la index a unor nume şi 
opere ce dăduseră formă şi conţinut culturii naţionale, 
învăţământul îşi schimbă faţa: introducerea cu obligativitate a 
studiului limbii ruse din şcoala primară, apariţia manualelor 
unice – formă de îndoctrinare şi uniformizare a conştiinţelor 

                                                      
1 Adrian Cioroianu, O instituţie a istoriei româneşti: Biserica Greco-
catolică, apud, Cristian Vasile, Între Vatican şi Kremlin, Ed. Curtea Veche, 
Bucuresti 2003 p. 8 
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corpului cetăţenesc, elaborate sub controlul regimului şi 
menite a-i oferi acestuia legitimitate –, desfiinţarea formelor de 
şcolarizare care până atunci fiinţaseră în afara controlului 
statului (precum învăţământul confesional), – toate acestea au 
transformat sistemul educaţional românesc într-o copie fidelă a 
celui sovietic. Deloc paradoxal, şcoala românească însăşi 
devenea instrument de sovietizare. 
 Pe 4 august este dată o nouă Lege a Cultelor. Cei care 
vor urmări evoluţia relaţiilor dintre regim şi Biserica Unită vor 
avea confirmarea actului care se pregătea: potrivit articolului 40 
al legii, niciun cult religios nu putea întreţine legături cu 
persoane sau instituţii din afara teritoriului ţării, fără acordul 
oficial al guvernului. Altfel spus, pentru a comunica cu 
Vaticanul, de exemplu, sau cu Papa – sub al cărui patronaj 
spiritual se afla, Biserica Greco-catolică Română avea nevoie de 
acordul lui Petru Groza, Stanciu Stoian (ministru al Cultelor) şi 
Ana Pauker (ministru de Externe). De aici încolo începe 
povestea desfiinţării Bisericii Greco-catolice cu aproximativ 
1.500.000 – 2.000.000 de enoriaşi în toamna anului 1948. 
 S-au păstrat puţine documente interne ale Bisericii 
Greco-Catolice din perioada 1944 – 1948 s-au păstrat, iar o 
arhivă care să cuprindă toate aceste documente din perioada 
1948 nu există. Eparhia Greco-Catolică de Lugoj are în arhiva 
ei o bază documentară serioasă care se referă la evenimentele 
din anul 1948, evenimente creionate în acestă carte. Pe lângă 
arhiva Episcopiei Lugojlui mai trebuie amintite arhiva 
Episcopiei Romano-catolice de Timişoara şi arhiva Mitropoliei 
Banatului, care prin documentele lor au fost de un real folos 
pentru acest studiu, deoarece aceste documente reflectă poziţia 
lor faţă de Biserica Greco-Catolică din anul 1948. 
 În general, din documente se desprinde o relaţie 
corectă şi justă între Eparhie şi Guvernul României cu 
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diferitele ministere, precum şi între clerul „clandestin” al 
Bisericii Greco-Catolice şi ierarhia Bisericii Ortodoxe. Apar 
însă şi aspecte mai luminoase, precum simpatia călugăriţelor 
ortodoxe de la mănăstirea Ciorogîrla faţă de episcopul greco-
catolic Ioan Bălan, aflat aici în domiciliu obligatoriu2. A aborda 
problema clandestinităţii greco-catolice nu este un act ostil 
Bisericii Ortodoxe, cum probabil cred unii istorici formaţi în 
anii naţional-comunismului, ci un gest obligatoriu de 
recuperarea a unei istorii şi memorii ocultate. Aceste rezerve, 
coroborate cu nerezolvarea conflictului patrimonial care opune 
astăzi cele două Biserici şi cu disputa în jurul atribuirii titlului 
simbolic de biserică naţională au afectat scrierea istoriei 
ecleziastice de după 1945. 
 

 

                                                      
2 Ioan Ploscaru, Lanţuri şi teroare, Ed. Signata, Timişoara, 1994, p. 48 





 

 15

 
 

SCURT ISTORIC AL EPARHIEI DE LUGOJ 

 
 

  Primii paşi spre reluarea comuniunii cu Biserica Romei 
pentru românii din Banat au fost făcuţi de Episcopul romano-
catolic Nicolae Stanislavici care cere împăratului, în 1741, 
înfiinţarea unei episcopii pentru aceştia la Lugoj. Una dintre 
principalele cauze era existenţa Bisericii Sârbeşti care se 
împotrivea aspiraţiilor românilor. În secolul al XVII-lea sârbii, 
sub conducerea patriarhului ortodox Arsenie Cernovici, au 
părăsit Serbia şi s-au aşezat în satele şi oraşele Banatului. 
Împăratul Leopold I acordă patriarhului sârb, în 21 august 
1690, jurisdicţia peste bisericile orientale de rit grecesc3. 
  Reacţia românilor împotriva sârbilor a început cu o 
mişcare de trecere la greco-catolicism care, încetul cu încetul, a 
cuprins întreg Banatul. Astfel că în 12 decembrie 1850, românii 
bănăţeni cer episcopi români şi înfiinţarea unei episcopii 
greco-catolice la Lugoj4. Când a fost dată Bula papală din 26 
noiembrie 1853, Episcopia Lugojului avea deja 21 de parohii în 
Banat. În anul formării Episcopiei populaţia oraşului 
Timişoara se împărţea în şase confesiuni importante: romano-
catolici, greco-catolici, greco-orientali (ortodocşi), calvini, 
luterani şi evrei. Greco-catolicii sau uniţii, în oraşul Timişoara, 
aveau o singură parohie care număra 79 de credincioşi5. 

                                                      
3 Silvestru Aug. Prunduş, Clemente Plaianu, Catolicism şi ortodoxie 
românească, Ed. Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 1994, p. 116 
4 Gheorghe Popoviciu, Istoria românilor bănăţeni, Ed. Poporului Român, 
Lugoj, 1904, p. 373 
5 Johann N. Preyer, Monografia oraşului liber crăiesc Timişoara, Ed. 
Amarcord, Timişoara, 1995, p. 239 
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  Revenirea la comuniunea cu Roma a românilor din Lugoj s-a 
făcut de către preotul Ştefan Berceanu în 1836. Acest fapt se 
constată şi dintr-o scrisoare a unui grup de locuitori ai Lugojului 
către episcopul greco-catolic de la Oradea, Samuil Vulcan, scrisoare 
datată la 11 februarie 1836: 
  „De vreme ce pronia cea dumnezeiască vrea ca neamul cel 
românesc, o data să iasă din întuneric la lumină şi de jugul cel sârbesc să 
se mântuiască, aşa trimise pe îngerul său cel puternic, care îndeamnă o 
părticică de români a primi sfânta unire (cu Roma)...”6 
  Dieceza de Lugoj s-a întemeiat la 26 noiembrie 1853 prin 
Bula pontificală „Apostolicum Ministerium” a lui Pius al IX-lea, care 
a dat şi un edict pentru parohiile care intrau acum sub jurisdicţia 
Episcopiei Lugojului, mai înainte majoritatea aparţinând de o altă 
circumscripţie ecleziastică (parohiile ardelene). Pius al IX-lea a 
pontificat între 21 iunie 1846 până în iunie 18787. 
  Primul episcop al Eparhiei de Lugoj a fost Alexandru Dobra. 
El a fost confirmat ca şi episcop tot de către Papa Pius al IX-lea prin 
Bula papală „Apostolatum officium” din 17 noiembrie 1854, 
transmisă împăratului Francisc Iosif I, mitropolitului Alexandru 
Şterca Şuluţiu, clerului şi poporului din Eparhie8. La instalarea 
episcopului Alexandru Dobra, săvârşită în 21 septembrie 1856, în 
catedrala din Lugoj, au fost de faţă: mitropolitul greco-catolic de 
Alba-Iulia, Alexandru Şterca Şuluţiu, episcopul greco-catolic de 
Oradea, Vasile Erdelyi, episcopul romano-catolic transilvănean, 
Ludovic Hajnold, episcopul romano-catolic al Cenadului, 
Alexandru Csajaghy, contele Coronini von Cronberg, guvernatorul 
sârbo-bănăţean şi alţi oficiali9. 
                                                      
6 Ioan Boroş, Unirea românilor din Lugoj, Ed. Dacia Europa Nova, Lugoj, 
2001, p.17 
7 Claudio Rendina, Papii istorie şi adevăr, Ed. All, Bucureşti, 2003, p. 798 
8 Nicolae Bocşan, Camelia Vulea, La începuturile Episcopiei de Lugoj, Ed. 
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, p. 19 
9 Ioan Boroş, op cit, p. 96 
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  Episcopii care au păstorit eparhia Lugojului de-a lungul 
timpului până în ziua de astăzi au fost: Alexandru Dobra, Ioan 
Olteanu, Victor Mihali de Apşa, Demetriu Radu, Vasile Hossu, 
Valeriu  Traian Frenţiu, Alexandru Nicolescu, Ioan Bălan, Ioan 
Ploscaru şi Alexandru Mesian. 

 
1. Episcopul Alexandru Dobra (1853 – 1870) 

 
  S-a născut în 15 februarie 1794 în comuna Şopteriu, judeţul 
Mureş. Studiile secundare le-a făcut la Târgu-Mureş şi la Blaj. 
După terminarea studiilor a fost trimis de către episcopul Samuil 
Vulcan la studii teologice superioare la Pesta. În 20 noiembrie 1818 
a fost hirotonit preot de acelaşi episcop şi trimis din nou la studii, 
dar la Viena. În 1822 a fost promovat doctor în teologie. A publicat 
lucrarea: De ortu et prugressu schimatius orientalis10. Întors la Oradea, 
este numit protopop şi canonic până în 1854 când este numit 
episcop de Lugoj. 
  După consacrare s-a îngrijit de terminarea interiorului 
bisericii parohiale din Lugoj, devenită mai apoi catedrală 
episcopală.Aceasta fusese găsită la instalare terminată doar pe 
exterior. Catedrala a fost construită între 1843 – 1854, iar în anul 
1857 i s-a adăugat sacristia. Episcopul a organizat şi consolidat 
parohiile, cele mai multe parohii revenite de curând la comuniunea 
cu Roma, (26) chiar în timpul păstoririi sale11. 
  La 11 aprilie 1869 a participat la Blaj, ca delegat papal, la 
instalarea mitropolitului Ioan Vancea. Episcopul Alexandru Dobra  
s-a stins din viaţă la 13 aprilie 1870. 
 

                                                      
10 Pamfil Cârnaţiu, Eparhiile unite sufragane Mitropoliei de Blaj în Biserica 
Română Unită, două sute cincizeci de ani de istorie, Ed. Viaţa Creştină, 
Cluj-Napoca, 1998, p. 134 
11 Ibidem p. 135 
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2. Episcopul Ioan Olteanu (1870 – 1874) 

 
  A păstorit Eparhia Lugojului o scurtă perioadă de timp, 
deoarece a fost chemat în fruntea Eparhiei de Oradea. S-a 
născut în 25 decembrie 1839 în comuna Sinteşti, Caraş. 
  Studiile le-a urmat la Lugoj, Blaj şi Viena. A fost numit 
episcop de Lugoj la 15 decembrie 1870, la vârsta de 31 de ani. 
Ioan Olteanu a deschis un curs de teologie morală pentru 
formarea preoţilor. Îmbolnăvindu-se grav, boala l-a răpus la 29 
noiembrie 1877, la numai 38 de ani, în reşedinţa din Beiuş, 
fiind înhumat în cripta catedralei episcopale din Oradea12. 
 

3. Episcopul Victor Mihaly de Apşa (1875 – 1895) 
 
  S-a născut la 19 martie 1841 în comuna Ieud, Maramureş. 
Studiile le-a urmat la Liceul piarist în Sigehtu Marmaţiei, iar 
mai târziu a fost trimis la Roma. În 1863 a fost promovat doctor 
în teologie, tot în acelaşi an fiind hirotonit preot. 
  În 25 noiembrie 1874 a fost numit episcop al Eparhiei 
Lugojului – scaunul rămăsese vacant prin transferul 
episcopului Ioan Olteanu la Oradea. A fost consacrat episcop 
al Lugojului la 14 februarie 1875 în catedrala din Blaj prin 
punerea mâinilor mitropolitului Ioan Vancea. 
  A păstorit Episcopia Lugojului 20 de ani, vizitând 110 
parohii şi participând la două concilii provinciale. La 26 mai 
1895 a fost instalat cu mare solemnitate la Blaj, ca mitropolit. În 
ianuarie 1918 a încetat din viaţă neajungând să se bucure de 
unirea tuturor românilor într-un stat unitar, pentru care a 
luptat şi el13. 

                                                      
12 Silvestru Aug. Prunduş, Clemente Plaianu, Catolicism şi Ortodoxie…,  p. 99 
13 Ibidem, p. 91 
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  Episcopul Victor Mihaly încearcă consolidarea Eparhiei 
cu întărirea disciplinei ecleziastice prin punerea în practică a 
decretelor primului Conciliu provincial desfăşurat la Blaj în 
anul 187214, la care o participat ca şi colaborator apropiat şi 
singurul episcop solicitat de Mitropolitul Ioan Vancea. 
  La data de 13 octombrie 1882 Episcopul Mihaly convoca 
primul sinod din istoria Eparhiei. La acest sinod s-a discutat 
organizarea procesului educaţional şi instaurarea disciplinei 
ecleziastice în Dieceză. 
  Conştient de importanţa lor, Episcopul Mihaly a 
convocat cel de-al doile sinod a cărui activitate s-a axat pe 
dezbaterea şi adoptarea statutelor privitoare la administrarea 
fondurilor şi a fundaţiilor. Acest sinod s-a deschis pe data de 
11 noiembrie 1883. 
 
    4. Episcopul Demetriu Radu (1897 – 1903) 

 
  S-a născut în 26 noiembrie 1862 în Rădeşti, Alba. Şi-a 
făcut studiile la Aiud, la călugării minoriţi, iar liceul la Blaj. 
Mitropolitul Ioan Vancea l-a trimis la studii la Roma, fiind 
hirotonit preot în 26 iulie 1885 la Colegiul „Sfântul Atanasie” 
din Roma. 
  A devenit episcop al Lugojului după alegerea 
episcopului Victor Mihaly de Apşa ca mitropolit în data de 22 
noiembrie 1896. A fost consacrat episcop în catedrala din Blaj 
la 9 mai 1897. Din activitatea episcopului putem menţiona grija 
deosebită pentru învăţământul confesional sătesc şi 
preocuparea pentru restaurarea catedralei, repararea reşedinţei 
episcopale, construirea de biserici şi şcoli15. În anul 1903, 
                                                      
14 Luminiţa Wallner Bărbulescu, Zorile modernităţii Episcopia greco-
catolică de Lugo în perioada ierarhului Victor Mihaly de Apşa, Ed. Presa 
Universitară Clujeană, Clu-Napoca, 2007, p. 98 
15 Pamfil Cârnaţiu, op cit, p. 134 



SERGIU SOICA 

 20

episcopul Demetriu Radu a fost transferat la Oradea. A 
participat la Marea Adunare Naţională de la Alba Iulia. 
Activităţilor sale le-a pus capăt atentatul de la Senat din 8 
decembrie 1920. 
  Episcopul Demetriu Radu a fost primul Episcop care a 
făcut Şematismul Istoric al Diecezei Lugojului în anul 1903. 
Anul 1903 a fost un an jubiliar deoarece s-au sărbătorit  peste 
200 de ani de la revenirea românilor la comuniunea cu Roma şi 
50 de la înfiinţarea Diecezei de Lugoj. Şematismul conţine date 
importante despre istoricul Diecezei, Capitlul Catedralei, Şcoli, 
Bibliotecă, precum şi date importante despre protopopiate şi 
fiecare parohie. 
 
    5. Episcopul Vasile Hossu (1903 – 1912) 
 
  A fost episcop de Lugoj, iar din 1912 a fost transferat ca 
episcop de Gherla. S-a născut în Târgu-Mureş la 30 ianuarie 
1866. Studiile primare le-a urmat la reformaţi în Târgu-Mureş, 
Reghin, după terminarea studiilor a fost trimis la Roma de 
mitropolitul Ioan Vancea. La 6 august 1884 a fost promovat 
doctor în filozofie, iar mai târziu în teologie, la 27 august 1888 
a fost hirotonit preot. 
  La 21 septembrie 1903 a fost consacrat episcop în 
catedrala din Blaj. Din activitatea sa ca episcop de Lugoj putem 
menţiona că a stăruit mult pentru educaţia morală a 
credincioşilor şi a deschis primul internat de băieţi pentru 
elevii români din Lugoj. 
  În ziua de 15 noiembrie 1911 a fost transferat la episcopia 
din Gherla, iar peste câţiva ani, îmbolnăvindu-se a încetat din 
viaţă la 13 ianuarie 1916 în Budapesta. A fost înhumat în cripta 
catedralei din Gherla16.  

                                                      
16 Ibidem, p. 135 
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6. Episcopul Valeriu Traian Frenţiu (1913 – 1922) 

 
  S-a născut la 25 aprilie 1875 la Reşiţa, Caraş. A urmat 
studiile la Blaj, iar mai târziu a studiat teologia la Budapesta. În 
ziua de 28 septembrie 1898 a fost hirotonit preot şi trimis la 
Viena unde a studiat patru ani până în 1902 când a primit titlul 
de doctor în teologie. 
  A fost numit episcop de Lugoj la vârsta de 37 de ani, la 4 
noiembrie 1912, şi hirotonit în catedrala din Blaj de către 
mitropolitul Victor Mihaly de Apşa. A introdus la Lugoj 
celebrarea zilnică a Sfintei Liturghii, a început să trimită 
preoţilor pastorale la sărbătorile mari, a înfiinţat Şcoala 
Normală de fete, una din primele instituţii de acest fel din 
Banat. 
  A fost transferat la Oradea în 25 februarie 1922 în 
scaunul rămas vacant prin asasinarea lui Demetriu Radu. 
Prigoana Bisericii l-a găsit în 1948 la Oradea. În septembrie a 
fost depus din scaun prin decret guvernamental. După 
domiciliile forţate de la Dragoslavele şi Căldăruşani şi la 
penitenciarul din Sighetu Marmaţiei, s-a stins din viaţă la 11 
iunie 1952. A fost înhumat    într-o groapă din cimitirul 
săracilor de pe malul Izei17. 
 

7. Episcopul Alexandru Nicolescu (1922 – 1935) 
 
  A fost unul dintre cei mai mari cărturari dintre arhiereii 
Bisericii Greco-Catolice S-a născut la Tulgheş, Mureş, în 1882. 
A studiat la Reghin, Blaj şi la Roma unde a fost promovat 

                                                      
17 Silvestru Aug. Prunduş, Clemente Plăianu, Cei doisprezece episcopi 
martiri, Ed. Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 1998, p. 24 
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doctor în filozofie şi teologie. Revenit în ţară a fost trimis 
misionar în America de Nord. 
  După transferul episcopului Valeriu Traian Frenţiu de la 
Lugoj la Oradea, în anul 1922, a fost numit episcop de Lugoj. 
În această calitate a demarat lucrările de pictură a catedralei 
din Lugoj. Pictura existentă în catedrală iniţiată de episcop, a 
fost încredinţată pictorului academician prof. Virgil 
Simonescu. Pictura s-a realizat în tehnică tempera, de cazeină, 
după reţetele şi culorile, respectiv materialele date de o fabrică 
de profil din Düsseldorf (Germania). Fiind cunoscută eroarea 
tehnică a fabricii, se iau măsuri de protejare prin aerisire, 
ventilare, de evitare a fumului de la lumânări etc., protecţie 
care s-a făcut până în 1950, iar de atunci degradarea a fost din 
ce în ce mai avansată (1950 – 1990)18. 
  Episcopul Nicolescu a fondat Biblioteca pentru Casa 
Cultă care cuprinde publicaţii despre diverse teme religioase. 
Activitatea pastorală a episcopului a continuat după anul 1936 
pe teritorii mai vaste, fiind ales mitropolit. S-a stins din viaţă la 
5 iunie 1941. 
  Cardinalul Iuliu Hossu spune despre mitropolitul 
Alexandru Nicolescu: 
  „vrednic urmaş al marilor luceferi care au luminat cărarea 
strămoşilor în cursul veacurilor, s-a dovedit mare arhiereu al 
Domnului în Episcopie şi Mitropolie, stâlp de lumină şi de viaţă 
pentru credincioşii grijei şi păstoririi lui încredinţaţi şi departe peste 
hotarele Eparhiei şi Mitropoliei, suflet sacerdotal, suflet mare a 
cuprins în dragostea sa pe toţi, fără deosebire, plinind Legea supremă 
a Domnului Isus pentru care toţi una sunt.”19 

                                                      
18 Alexandru Nicolescu, Pictura catedralei Române Unite din Lugoj, Ed. 
Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001, p. 6 
19 Silvestru Aug. Prunduş, Clemente Plaianu, Cei doisprezece episcopi 
martiri…, p. 94 
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    8. Episcopul Ioan Bălan (1935 – 1959) 
 
  Episcopia de Lugoj, după plecarea lui Alexandru 
Nicolescu ca mitropolit la Blaj, a fost încredinţată episcopului 
Ioan Bălan. El s-a născut la Teiuş, judeţul Alba, în 11 februarie 
1880. Studiile le-a făcut la Blaj de unde a fost trimis la 
Budapesta şi Viena, fiind hirotonit preot în 24 iunie 1903. A 
fost trimis la Roma între anii 1927 – 1929 ca membru al 
Comisiei pentru codificarea Dreptului Canonic Oriental. 
  În 1936 este numit episcop al Lugojului, şi, care pe lângă 
problemele Eparhiei, s-a ocupat de traduceri, în special de cea 
a VT, deoarece NT îl tradusese şi tipărise în 1924. 
  Din păcate a fost arestat în octombrie 1948 şi supus 
încercărilor aceluiaşi calvar ca şi ceilalţi episcopi ai Bisericii 
Greco-catolice20. A fost dus împreună cu ceilalţi episcopi la 
Dragoslavele şi Căldăruşani, iar în 1950 la Penitenciarul din 
Sighetu Marmaţiei. În urma şirului nesfârşit de suferinţe şi 
izolări a fost dus la mănăstirea Ciorogârla. Datorită 
suferinţelor s-a îmbolnăvit şi la 4 august 1959 s-a stins din 
viaţă şi a fost înhumat la cimitirul Belu catolic din Bucureşti. 

 
    9. Episcopul Ioan Ploscaru (1948 – 1998) 

 
  Arhiepiscopul Ioan Ploscaru este una din marile 
personalităţi a Bisericii Române Greco-Catolice din perioada 
comunistă. Originar din Frata, Cluj, studiile făcându-le la Blaj 
şi Strasbourg, ajunge în Eparhia de Lugoj la anul 1940, şi este 
numit secretar episcopal. 

                                                      
20 Ioan Ploscaru, Lanţuri şi teroare, Ed. Siganata, Timişoara, 1994, p. 47 



SERGIU SOICA 

 24

  A fost vizitat de către Guido Del Mestri venit de la 
Nunţiatura Apostolică din Bucureşti. Acesta îl găseşte pe 
Ploscaru în confesionalul Bisericii Romano-Catolice şi îi aduce 
la cunoştinţă că Sfântul Părinte a hotărât să-l ridice la treapta 
arhieriei, ca Episcop auxiliar. Opunându-se la început, dar 
aflând că Sfântul Părinte îl roagă să accepte, a răspuns cu 
umilinţă că primeşte: „în numele Domnului, deoarece ştiu că 
rugămintea unui superior este de fapt un ordin”21. 
  Primul contact al episcopului Ploscaru cu Securitatea din 
29 august 1949 a fost la Securitatea din Lugoj. De la Securitatea 
din Lugoj se perindă pe la toate închisorile mari din România. 
După contactul cu Securitatea din Lugoj august – decembrie 
1949, urmează Securitatea din Timişoara decembrie 1949 – mai 
1950, Ministerul de Interne, Jilava mai – septembrie 1950, 
Sighetu Marmaţiei octombrie 1950 – aprilie 1955, din nou 
Jilava aprilie 1955, Timişoara până în 25 septembrie 1955. 
  Este lăsat o perioadă în libertate până în 14 august 1956. 
Este încarcerat din nou la Timişoara, pentru a treia oară, 
august 1956- februarie 1957, la Cluj-Napoca februarie – martie 
1957, la Ministerul de Interne martie – iunie 1957, Malmaison 
şi Uranus, iunie – octombrie 1957. Apoi Gherla, Piteşti şi 
Timişoara în perioada 1957 – 196422. 
  Episcopul Ploscaru a stat în închisori în prima perioadă 6 
ani, 1949 – 1955, iar în a doua perioadă de detenţie 8 ani, 1956 – 
1964. Cumulat, a stat în detenţie timp de 14 ani, în nouă locuri 
diferite iar în unele revenind de mai multe ori. 
  Arhiepiscopul Ioan Ploscaru merge la Domnul în anul 
1998. Edificatore sunt discursurile ţinute de ierarhii 

                                                      
21 Silvestru Aug. Prunduş, Clemante Plaianu, Cei doisprezece episcopi 
martiri..., p. 186 
22 Codruţa Maria Ştirban, Din Istoria Bisericii Române Unite, Ed. Muzeului 
Sătmărean, Satu-Mare, 2000, p. 291 
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participanţi la funeraliile arhiepiscopului şi telegramele de 
condoleanţe trimise de diverşi ierarhi, de Sfântul Scaun 
Apostolic al Romei şi de reprezentanţii autorităţilor civile. 
Toate acestea, indiferent de confesiunea vorbitorilor, dau 
mărturie despre viaţa dedicată în întregime slujirii Bisericii lui 
Cristos şi faima de mărturisitor al credinţei, prin supliciile 
îndurate de arhiepiscop, în timpurile de prigoană a Bisericii 
Române Unite cu Roma, Greco-Catolice. Citez aici gandurile 
IPSS Nicolae Corneanu, mitropolit şi arhiepiscop ortodox al 
Banatului: 
„…Îmi exprim eu însumi în numele celor pe care îi reprezint, părerea 
de rău pentru pierderea unui mare slujitor al lui Hristos, pentru 
pierderea unui mărturisitor al lui Hristos. 
   Îmi exprim părerea de rău pentru că l-am pierdut din mijlocul 
nostru; dar în acelaşi timp, dacă îmi permiteţi, aş vrea să-mi exprim 
şi părerea de rău pentru răul pe care noi i l-am făcut arhiepiscopului 
Ioan şi confraţilor săi… 
   [...] Au fost vremuri când, ca puţini alţii, episcopul Ioan a 
suferit şi nu ca oricine, ci în mod cu totul deosebit, îndurând cele mai 
mari umilinţe şi cele mai mari chinuri. Pe toate le-a îndurat cu 
resemnare, cu mult curaj şi cu multă demnitate…”23 

 
 10. Episcopul Alexandru Mesian 1994 – Ad multos annos 

 
  Alexandru Mesian s-a născut la data de 22 ianuarie 1937, 
în comuna Ferneziu, ca cel de-al cincilea copil din cei opt dintr-
o familie de muncitori. Cursurile şcolii elementare le-a urmat 
în localitatea natală Ferneziu, mai apoi devenind absolvent al 
Liceului Teoretic "Gheorghe Şincai" din Baia Mare. A intrat la 
Seminarul Catolic din Iaşi, dar Statul l-a împiedicat să urmeze 
                                                      
23In memoriam Arhiepiscopul Ioan Ploscaru, evocări şi amintiri, Ed. 
Signata, Timişoara, 2001, pp. 37-43 
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acest seminar. A urmat studiile teologice în secret, în 
clandestinitate; după amnistia generală dată în 1964, când unii 
episcopi şi preoţi profesori de teologie au ieşit din închisoare, a 
fost verificat asupra cunoştinţelor teologice de profesori de 
specialitate. La 8 mai 1965 a fost hirotonit preot greco-catolic 
de către episcopul Dr. Ioan Dragomir al Maramureşului. Până 
în anul 1972, nici măcar părinţii nu au ştiut că au în casă un fiu 
preot, deşi celebra Sfânta Liturghie zilnic, în camera sa. 
  La 20 iulie 1994, prin Decretul nr. 103 al Congregaţiei 
pentru Bisericile Răsăritene, a fost numit episcop coadjutor al 
episcopului Ioan Ploscaru, Episcopul Eparhiei Lugojului. 
Consacrarea a avut loc la Blaj, la 8 septembrie 1994, prin 
punerea mâinilor IPS Lucian Mureşan, Mitropolitul Bisericii 
Greco-catolice, asistat de către IPS George Guţiu, Arhiepiscop 
"ad-personam" de Cluj-Gherla şi PS Ioan Ploscaru, Episcop de 
Lugoj. 
  În luna octombrie 1994 Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al 
II-lea l-a numit membru al Consiliului Pontifical pentru 
Promovarea Unităţii Creştine din Roma, iar în anul 1995 a fost 
numit membru al Comisiei Internaţionale de Dialog Teologic 
între Biserica Catolică şi Biserica Ortodoxă. 
  La 20 noiembrie 1995 a fost numit Episcop eparhial al 
Lugojului, iar la 5 mai 1996 a avut loc întronizarea sa ca 
episcop eparhial la Lugoj. 
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ETAPE PREMERGĂTOARE INTERZICERII 

BISERICII GRECO-CATOLICE 

 
 
  Spre deosebire de celelalte realităţi confesionale din 
Europa de Est, Biserica Catolică (incluzând aici şi riturile 
orientale, reprezentate în principal de Bisericile Greco-catolice) 
avea o structură puternic centralizată şi se subordona, atât din 
punct de vedere spiritual, cât şi canonic, Sfântului Scaun. În 
timpul pontificatelor lui Pius al XI-lea (1922 – 1939)24 şi Pius al 
XII (1939 – 1958)25 centralizarea s-a accentuat o dată cu 
extinderea rolului internaţional al Bisericii. 
  Încă de la instaurarea regimului bolşevic în Rusia, 
tratamentul aplicat de autorităţi catolicilor avea să constituie 
unul din principalele motive ale războiului nedeclarat existent 
între Uniunea Sovietică şi Sfântul Scaun. În Rusia exista, în 
1917, o comunitate catolică de aproximativ două milioane de 
credincioşi. Preoţii catolici au fost supuşi împreună cu clericii 
ortodocşi unei crunte persecuţii care a culminat, în martie 
1923, cu procesul intentat arhiepiscopului Jan Cieplak 
(condamnat la moarte, dar neexecutat) şi exarhului de rit 
oriental Leonid Fiodorov. În mod oficial, în anul 1938 mai 
activau doar doi preoţi catolici în Rusia26. 
  Desfiinţarea Bisericii Române Unite Greco-Catolice în 
anul 1948 s-a înscris, fără îndoială, în şirul acţiunilor pornite de 
Kremlin şi Patriarhia moscovită, în scopul consolidării 

                                                      
24 Claudio Rendina, Papii Istorie şi secrete, p. 814 
25 ibidem, p. 820 
26 Cristian Vasile, Între Vatican şi Kremlin, Ed. Curtea Veche, Bucureşti, 
2003, p. 22 
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regimului procomunist instaurat în România. S-a încadrat, în 
acelaşi timp, în planul general al aceloraşi forţe, de a asigura şi 
întări sfera de influenţă a panslavismului rusesc sub aspect 
politic, economic şi spiritual în centrul şi sud-estul Europei. 
  Istoria acestor lucruri avea să formeze în anii 1945 – 1948, 
o expansiune sovietică, odată cu ocuparea României de către 
armata Rusiei comuniste în 23 august 1944 şi instaurarea 
regimului de guvernare comunistă (6 martie 1945), iar unul din 
principalele obiective ale noilor guvernanţi comunişti a fost 
distrugerea Bisericii Greco-Catolice, ştiind că nu se va lăsa uşor 
îngenuncheată. 
  Regimul comunist din Bulgaria, România, Polonia, 
Cehoslovacia, Germania răsăriteană, Iugoslavia, Ungaria şi 
Albania, despărţite printr-o Cortină de fier de lumea liberă, a 
făcut ca Vaticanul să se intereseze de situaţia comunităţilor 
catolice de aici. Sfântul Scaun a format tot felul de misiuni, iar 
în anul 1917 a creat Institutul Pontifical de Studii Orientale. 
Activitatea Institutului nu a fost însă în măsură să determine 
ameliorare relaţiilor cu puterea sovietică. 
  Diplomaţia Vaticanului a privit cu o oarecare nelinişte 
perspectiva reluării relaţiilor diplomatice, în anii ’30, cu unele 
state est-europene şi Uniunea Sovietică, avertizând demnitarii 
acestor ţări asupra primejdiilor la care s-ar expune. Începând 
cu toamna anului 1939, URSS a ocupat vaste teritorii din 
Europa răsăriteană, astfel că numeroase comunităţi catolice au 
ajuns sub suveranitatea sovietică. În multe cazuri clerul 
superior de aici a fost închis, iar unele seminarii catolice au fost 
desfiinţate sau infiltrate cu agenţi pentru ca Biserica Romano-
catolică să fie subminată din interior27. În ţările baltice Biserica 
catolică era o ameninţare pentru sovietici: nu numai pentru 
programul lor de socializare ideologică, ci mai ales pentru 
                                                      
27 Vasili Grossman, Panta Rhei, Ed. Humanitas, Bucureşti, 1990, p. 102 



EPARHIA GRECO - CATOLICĂ DE LUGOJ ÎN ANUL 1948 

 29

politica de omoginizare etnică. Pentru sovietici şi comuniştii 
est-europeni, politica religioasă şi cea faţă de naţionalităţi au 
fost părţi ale unui întreg, nefiind elaborate independent. De 
cele mai multe ori aceste politici au fost doar secvenţe ale 
procesului de formare a omului nou28. 
  Între Moscova şi Vatican exista o incompatibilitate de 
natură ideologică. Condamnarea ideologiei comuniste a fost o 
constantă a politicii Vaticanului începând cu enciclica Rerum 
Novarum din 1891 a papei Leon al XIII-lea; linia aceasta a fost 
continuată de succesorii săi prin enciclice de felul celei din 
anul 1931 intitulată Quadragesimo Anno şi editată de Pius al XI-
lea. Acolo unde a cucerit lumea – se spunea în enciclică - 
comunismul se dovedeşte sălbatic şi inuman într-un mod incredibil şi 
inexplicabil aşa cum o demonstrează înspăimântătoarele masacre şi 
ruinele pe care le-a acumulat în imense ţări din Europa orientală şi 
Asia29. În acelaşi registru poate fi înscrisă şi enciclica Divini 
Redemptoris din 19 martie 1937 care denunţa comunismul 
bolşevic ateu şi evoca oribilul abuz de autoritate în serviciul 
terorismului colectivist. Deşi cu numai câteva zile înainte, la 15 
martie, enciclica Mit Brennender Sorge condamna rasismul 
nazist, totuşi Sfântul Scaun nu a denunţat în mod deschis 
crimele comise în numele „soluţiei finale”, iar această „tăcere” 
avea să fie speculată de sovietici. 
  În fond, din întreaga politică de concordate a lui Pius al 
XI-lea cu puterile totalitare a rezultat o „confruntare”, papa 
fiind ajutat în mod deosebit de secretari de stat extrem de bine 
pregătiţi (cum erau cardinalii Gasparri şi Pacelli) care au ştiut 
să pledeze pentru principiile fundamentale ale Bisericii, fiind 
gata să treacă la o aspră condamnare atunci când drepturile 

                                                      
28 Roy Medvedev, Despre Stalin şi Stalinism, Ed. Humanitas, Bucureşti, 
1991, p. 224 
29 Ludwig Hertling, Istoria Bisericii, Ed. Ars Longa, Iaşi, 2003, p. 553 
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catolicilor au fost îngrădite. Pericolul consta, desigur, în 
apariţia unui compromis, capcană în care suveranul pontif nu 
a căzut niciodată cel puţin în îndeplinirea funcţiilor sale de şef 
al Bisericii Romei. 
  Dar lupta dusă contra comunismului punea mari 
probleme din cauza faptului că acesta din urmă era, de fapt, o 
secularizare a mesianismului creştin, căci, atunci când 
ideologia comunistă ameninţa să se extindă, culturile creştine 
păreau că îşi pierduseră dimensiunea mesianică. 
  Vaticanul avea să se mai confrunte în Europa răsăriteană 
postbelică şi cu Biserica Ortodoxă Rusă, noul aliat la 
conducerii sovietice. Kremlinul va încerca, după 1943, să 
folosească din plin Patriarhia Rusă ca instrument al politicii 
sale externe. 
  În condiţiile în care Biserica Rusă se obliga să servească 
interesele statului sovietic în sfera politici externe, nou creata 
Secţie de relaţii internaţionale a Patriarhiei Moscovei, condusă 
de Mitropolitul Nicolai, a venit în sprijinul diplomaţiei 
Kremlinului, având şi o pronunţată orientare anticatolică. 
Astfel, pe fondul reluării contactelor cu alte Biserici, la Sinodul 
din ianuarie 1945, s-au reunit la Moscova reprezentanţii mai 
multor Biserici autocefale, care au convenit să lupte cu toată 
energia contra Vaticanului. 
  La acest Sinod a participat şi Biserica Ortodoxă Română. 
Delegaţia B.O.R. era condusă de Iosif, Episcopul Argeşului, şi 
încă trei membri: doi preoţi din Bucureşti – preotul Constantin 
Burducea (preşedinte la acea dată, al Uniunii Preoţilor 
Democraţi), preotul Petrescu, de la Facultatea de Teologie din 
Bucureşti, şi un translator de limbă rusă necesar în perspectiva 
întâlnirilor pe care delegaţia urma să le aibă30. 

                                                      
30 Adrian Cioroianu, Focul ascuns în piatră, Ed. Polirom, Iaşi, 2002, p. 275 
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  La Moscova toţi trimişi lumii ortodoxe participă la 
ceremoniile întronării noului Patriarh rus Alexei, iar în zilele 
următoare vor beneficia de atenta amabilitate a gazdelor care 
nu pregetă să ofere tuturor un program bogat în vizite, 
contacte şi călători. 
  Sinodul încerca crearea la Moscova a unui centru 
ecumenic al ortodoxiei care ar fi trebuit să fie un fel de Vatican 
„moscovit” sau „ortodox”. (S-a dorit formarea unei a treia 
Rome, în condiţiile în care a doua se poate considera 
Constantinopolul). S-a luat în calcul chiar şi convocarea unui 
sinod care urma să consacre proclamarea Patriarhiei Rusiei 
drept „Patriarhie Ecumenică”. Cu toate acestea, planul 
desfăşurării la Moscova a unei reuniuni internaţionale a 
Bisericilor creştine necatolice, care ar fi întărit influenţa sovietică 
asupra lumii creştine, a eşuat, precum a eşuat şi cel de la 
Constantinopol, formându-se la un moment dat o schismă. 
  Pentru ca România să ajungă în mâinile comuniştilor, un 
rol important l-au jucat câţiva factori, printre care nu pot fi 
neglijaţi: distanţa geografică faţă de Rusia şi pregătirea şi 
orientarea politică a elitei comuniste. Prin învecinarea cu Rusia 
Sovietică, România a pierdut, pentru o lungă vreme, contactul 
şi sprijinul marilor democraţii. 
  Puterea totalitară de stânga impusă de Moscova îşi 
consolidează poziţiile, sprijinită de întreaga Rusie „roşie” şi 
sub controlul acesteia, prin eliminarea oricărui adversar din 
interior. Câmpurile de sălbatică vânătoare umană au fost alese 
cu o grijă diabolică într-o succesiune ce avea menirea să 
distrugă orice legătură cu trecutul apropiat sau îndepărtat al 
ţării31. Totul era gândit şi pregătit în această direcţie, iar 
vânătoarea a început mai întâi cu adversarii declaraţi ai noului 
                                                      
31 Sergiu Grossu, Calendarul persecuţiei religioase în ţările comuniste, Ed. 
Maşina de Scris, Bucureşti, 2003, p. 8 
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regim, pentru a continua, la timpul oportun, cu alţii 
vremelnici. 
  În acest context, partidele democratice şi Biserica Greco-
Catolică vor plăti, prin liderii sau episcopii lor, prin 
simpatizanţii partidelor, prin preoţii şi credincioşii Bisericii. 
  Această avalanşă de arestări şi înscenări judiciare a 
început la 3 mai 1945. În acea zi, Consiliul de Miniştri, condus 
de dr. Petru Groza, a ţinut o şedinţă istorică ce a marcat totala 
subordonare a puterii juridice unui dictator absolut (care la 
început s-a numit Saharovski, apoi Gheorghiu-Dej şi după 
aceea Nicolae Ceauşescu) şi a deschis era înscenărilor judiciare 
de tip sovietic. Un comunicat oficial publicat a doua zi arată că 
în acea şedinţă Consiliul de Miniştri a aprobat actul de acuzare a 
primului lot de criminali de război compus din 46 de persoane şi că a 
dispus ca aceştia să compară în faţa Tribunalului Poporului la 14 
mai 194532. Această primă înscenare judiciară organizată de 
noua putere executivă a fost menită, evident, să întărească 
ideea că toată România „burgheză” era, de fapt, o bandă de 
criminali care trebuia exterminată. 
  Aceste procese ale încriminării opozanţilor, începute în 
primăvara lui 1945 – 1946 vor intra în etapa lor făţiş 
distrugătoare, vizând personalităţile politice liberal-ţărăniste şi 
social-democrate, religioase, ca şi pe cele intelectuale şi vor 
declanşâ valuri largi de arestări şi condamnări. Dar în sistemul 
penitenciar din România erau doar 74 de închisori cu o 
capacitate de circa 15.000 de locuri, iar numărul celor vizaţi 
depăşea cu mult această cifră. S-a pus, deci, în funcţiune 
„debuşeul” Canalul Dunăre – Marea Neagră, ca şi alte şantiere 
a construcţiei socialiste. 

                                                      
32 Ion Mihai Pacepa, Cartea Neagră a Securităţii, vol. I, Ed. Omega, 
Bucureşti, 1999, p. 117 
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  Decapitarea şi lichidarea opoziţiei democratice 
Româneşti trebuia extinsă şi în exterior. În afară de a refuza să 
mai participe la deschiderea lucrărilor „parlamentului” ales, 
„cu un guvern al Uniunii Sovietice, dar recunoscut, format de 
anglo-americani şi de regele ţării, prin deschiderea solemnă a 
acestei adunări de slugi – şi de agenţii sovietice – cine, mai 
putea face opoziţie Română?”33. Intelectualitatea, mai ales cea 
academică, se arăta încă ostilă ideologiei comuniste şi 
servilismului faţă de experienţa şi ştiinţa sovietică. 
  Abstrasă şi ea din şcoala tradiţional-occidentală şi 
conduita intelectuală interbelică, studenţimea Română, în 
majoritatea ei, nici nu voia să audă de comunism, de Uniunea 
Sovietică, fiind cea care va vehicula cel mai des zvonurile 
dorinţe, afirmând că civilizaţia Statelor Unite ale Americii va 
domina lumea şi nicidecum feudalismul rusesc şi că regimul 
actual se va schimba curând. 
  Ofiţerii de securitate şi informatorii raportau, săptămânal 
starea de spirit din rândurile studenţimii, repetând aproape 
invariabil că: „studenţii, fii de naţionalişti sau chiaburi, 
manifestă o stare de îngrijorare şi agitaţie pe tema fixării 
taxelor, aceştia neştiind dacă vor mai putea urma cursurile din 
cauză că nu vor putea achita taxele de studii”34. 
  Propaganda ideologiei comuniste îşi făcea cu greu loc în 
conştiinţa omului intelectual, dar şi a muncitorului (fost) 
capitalist, recunoscându-se adesea că munca Organizaţiei 
politice este dusă în general slab şi observându-se în rândul 
muncitorilor un dezinteres total faţă de chemările Partidului 
comunist în rândurile muncitorilor. 

                                                      
33 Nicolae Baciu, Agonia României 1944-1948, Ed. Dacia, Cluj-Napoca, 
1990, p. 249 
34 Marin Radu Mocanu, Forme şi Strategii de Comunizare a Societăţii 
Româneşti, în Analele Sighet 7, Fundaţia Academică civică, pp. 31 – 38 
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  Închiaburită peste noapte, ţărănimea (mijlocaşă) se afla şi 
ea într-un proces de incriminare, strangulată tot mai mult de 
cotele şi culturile obligatorii, fiind înspăimântată şi de aspectul 
ameninţător al colhozului, dar şi de unii oameni trimişi special 
de statul comunist pentru a influenţa deciziile ţăranilor. Pe 
unde propaganda comunistă prinsese ceva cheag, susţinută şi 
de ameninţări şi intimidări, întovărăşirea se destrăma de la o zi 
la alta, astfel încât oamenii securităţii erau nevoiţi să informeze 
că în tot mai multe locuri ţăranii care s-au întovărăşit în 
colective pentru a-şi ara pământul cu tractorul, şi-au refăcut 
haturile distruse de tractoare. 
  Intervenţia brutală a organelor de Miliţie în conflictele 
dintre ţărani şi autorităţile administrative necesita, după 
părerea celor de la securitate, o mai bună pregătire a acestora 
din urmă sub aspect politic, pentru a îndrepta, după cum se 
proceda, „pătura ţărănească spre bunele intenţii ale Partidului 
şi guvernului”. 
  Stării de spirit neliniştite a românilor i se adăuga şi cea a 
naţionalităţilor conlocuitoare, cu o încărcătură specifică de 
nemulţumire mult mai mare. Germanii erau îngrijoraţi, de 
pildă, că organele de Miliţie le ridicau buletinele de identitate, 
fiind încadraţi ca supuşi străini (nemaivorbind de hărţuiala 
îndreptată asupra celor ce fuseseră membri ai Grupului Etnic 
German, care sperau într-o întoarcere a războiului pentru a li 
se reda bunurile expropriate). Cetăţenii de naţionalitate 
germană sperau să fie repatriaţi în Germania35. 
  Evreii se agitau şi ei, unii ca să plece în Israel, alţii să facă 
tot ce era posibil ca să se integreze noii societăţi. Vânătoarea 
capilor fostelor organizaţii sioniste se desfăşura la 
semiîntuneric, noile conduceri ale organizaţiilor încadrându-se 

                                                      
35Coloman Muller, Cinci ani în URSS, Memoria, 31, Nr. 2/2000, pp. 35 – 42 
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pe linia justă a democraţiei populare. Pe de altă parte, tânărul 
stat Israel a intervenit la conducerea statului Român, 
atrăgându-i acestuia atenţia că persecutarea sioniştilor atinge 
raporturile de prietenie dintre statul român şi israelian36. 
  Maghiarii se arătau profund nemulţumiţi de activitatea 
Uniunii Populare Maghiare, care nu se îngrijea destul de 
promovarea activiştilor ei în posturi şi servicii bune. Mai aveau 
nemulţumiri din cauză că nu putea să se manifeste la Biserică. 
  Procesul de modernizare politică este fundamental 
distorsionat sub comunism. Alfabetizarea continuă pe o scară 
intensă, ca şi îndoctrinarea, nu doar în valorile sociale, ci şi în 
cele naţionale: dar aici se opreşte asemănarea. Comunismul 
impune o singură alegere politică, anulând cetăţenia: celor care 
nu acceptă această alegere li se poate lua orice drept, inclusiv 
cel de viaţă sau libertate. Dar pe lângă alfabetizare mai era şi 
colectivizarea. Colectivizarea însemna reducerea dreptului de 
a mai dispune de produsele propriului pământ şi restricţiile 
graduale asupra vânzării acestuia. 
  Au fost confiscate toate exploatările agricole şi fermele 
pe baza unor liste cu proprietăţile mai mari, iar opoziţia 
proprietarilor faţă de acest act se pedepsea cu până la 15 ani de 
muncă silnică, confiscarea averilor şi închisoare.37. 
  Instalarea noului regim pare deocamdată ireversibilă. 
Noile instituţii, Constituţia din 1948 şi cea din 1952, nu sunt 
doar adaptări locale ale unor formule sovietice: ele ţes, în 
numele legăturilor dintre partid, care operează la toate nivelele 
spaţiului public, şi statul administrat de membrii conducători 
ai partidului o reţea de complicităţi şi favoruri care transformă 

                                                      
36Catherine Durandin Istoria Românilor, Ed. Institutul European, Bucureşti, 
1998, p .282 
37 Alina Mungiu-Pippidi, Gerard Althabe, Secera şi Buldozerul, Ed. 
Polirom, Iaşi, 2002, p. 50 
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proiectul social. Ireversibilitatea este şi rezultatul existenţei 
puterii sovietice care n-a fost pusă în discuţie de către 
occidentali. În sfârşit, noul regim stăpâneşte viitorul pentru că 
pretinde că împacă modernitatea cu justiţia. Întreaga 
construcţie ideologică este axată pe acest crez al unei istorii 
semnificative şi dominante. 



 

 37

 
 

REGIMUL COMUNIST ŞI EPISCOPIA DE LUGOJ 

 
 
  Raporturile dintre Biserica Greco-Catolică şi noua putere 
au cunoscut în anii 1945 – 1948 un proces de continuă 
deteriorare ajungându-se la desfiinţarea ei în întreg spaţiu 
sovietic, cu excepţia Iugoslaviei, Ungariei şi Bulgariei unde era 
bine pusă la punct, făcând parte din Biserica Catolică. 
  Una dintre priorităţile regimului comunist din România 
fusese scoaterea în afara legii a greco-catolicismului. În 
vederea aplicării acestui proiect, susţinut şi de către Moscova, 
conducerea stalinistă de partid şi de stat se baza şi pe 
complicitatea înaltului cler ortodox, care respingea ideea 
competiţiei religioase şi pleda pentru o uniformizare spirituală 
în sensul instaurării unei hegemonii naţional-confesionale. În 
publicistica vremii, ostilităţile anticatolice postbelice s-au 
manifestat cu o virulenţă crescândă. Participarea ierarhilor 
ortodocşi din Răsărit la festivităţile instalării noului Patriarh 
ortodox al Moscovei a declanşat, în 1945, o avalanşă de articole 
anticatolice, care pot fi considerate un preludiu publicistic la 
ceea ce se va întâmpla după transformarea României într-un 
stat comunist38. 
  A fost salutată emfatic semnarea unei scrisori comune a 
participanţilor la festivitatea amintită, după ce, în anii care au 
precedat actul de la 23 August 1944, Dumitru Stăniloae, de 
pildă, îşi exprima adeziunea entuziastă faţă de legionarism, de 
dictatura regală şi regimul antonescian. În 1945, el anticipează, 
printr-o retorică belicoasă prigoana anticatolică stalinistă pe 
                                                      
38 Cf. Silvestru Aug. Prunduş, Cardinalul Iuliu Hossu, Ed. Unitas, Cluj-
Napoca, 1995, p. 288 
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care Biserica Ortodoxă Română o va sprijini în speranţa 
consolidării unei pretinse hegemonii religios-spirituale: „La 
începutul lunii acesteia s-a produs în lumea ortodoxă un 
eveniment a cărui semnificaţie nu a fost suficient scoasă în 
relief. Cu prilejul alegerii noului Patriarh al tuturor 
ortodocşilor din URSS, s-au întâlnit la Moscova aproape toate 
căpeteniile Bisericilor autocefale ortodoxe, fie direct, fie prin 
delegaţi, şi au semnat împreună o epistolă enciclică în legătură 
cu evenimentele curente. Îndeosebi în acest act comun este 
demascată şi osândită orientarea politicianistă a activităţii 
Vaticanului, care are ca ţel actual «apărarea hitleriştilor care au 
scăldat în sânge Europa şi care sunt duşmanii de moarte ai 
libertăţii». 
  Este pentru prima dată, după mai multe sute de ani, că 
aproape toata ierarhia ortodoxă, întrunită prin delegaţi, 
semnează un act comun. Şi, mai ales, este pentru prima dată 
după mai multe sute de ani că ierarhia ortodoxă întrunită la un 
loc trece de la defensivă la ofensivă împotriva catolicismului, 
de la care au avut atâta de suferit popoarele ortodoxe, aflătoare 
până de curând în situaţii politice dezavantajoase”. [..] 
  „Dar această reculegere a ortodoxiei, în tot dinamismul 
pe care împrejurările schimbate din Răsărit i-l fac posibil, nu se 
va mulţumi numai cu o strângere de rânduri în lăuntrul ei, ci 
conştiinţa puterii şi adevărului superior pe care îl reprezintă o 
va face să treacă la ofensivă asupra formelor celorlalte de 
creştinism. Faptul ca ortodoxia e forma creştină cea mai 
apropiată de ideea de democraţie reală, de dreptate socială şi 
de confraternizare între neamuri, idee ce a izbucnit cu atâta 
forţa în Răsărit şi va influenţa fără doar şi poate întreg Apusul, 
va da un mare prestigiu şi o mare forţă expansivă Bisericii 
ortodoxe, care reprezintă creştinismul comunitar, sobornicesc, 
opus deopotrivă individualismului protestant, crescut o dată 
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cu era burgheză, cât şi catolicismului dictatorial – ultimul 
vestigiu al feudalismului medieval”39. Atitudinea bisericii 
ortodoxe este impusă de către comunişti fără nici un regret din 
partea statului, luând probabil exemplu şi ordine din Uniunea 
Sovietică, iar conducerea Bisericii ortodoxe ascultă cu 
desăvârşire. 
  Ostilitatea lui Stăniloae faţă de ecumenismul autentic şi 
toleranţa interconfesională se desprinde şi din alte texte, în 
care-şi exprima rezervele faţă de protestantism, bazându-şi 
argumentele pe dogma ortodoxă: „Protestantismul”, scria el, 
„a tras cele mai puţine învăţăminte din dogma Sfintei Treimi 
pentru viaţa omului în societate. 
  Individualismul protestant, afirmând că omul îşi câştigă 
mântuirea stând izolat în faţa lui Dumnezeu, e în directă 
contradicţie cu porunca iubirii şi a comuniunii indicate de 
Sfânta Treime. La catolicism, devierea de la calea dreaptă a 
duhului creştin în aceasta privinţă apare mai puţin vizibilă. De 
aceea trebuie să stăruim puţin mai mult întru reliefarea 
superiorităţii ortodoxiei faţă de el în acest punct”. Concluzia 
teologului este cât se poate de limpede când scrie: „Ortodoxia 
e singura înfăţişătoare autentică a cerului pe pământ”40. 
  Desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice constituia, şi 
înaintea venirii la putere a comuniştilor, un obiectiv declarat al 
ortodoxiei, articulat mai mult sau mai puţin deschis. Fostul şef 
al Misiunii Ortodoxe Române din Transnistria în perioada 
1942-1943 – teritoriu administrat de către regimul militaro-
fascist al lui Antonescu – mitropolitul Visarion Puiu – îi cerea 
regelui Carol al II-lea, într-o scrisoare datată 20 aprilie 1938, 

                                                      
39 Dumitru Stăniloae, Perspectivele ortodoxiei, în Telegraful român, XCIII, 
Nr. 9/1945. p. 1, cit. în Naţiune şi Creştinism, Constantin Schifirnet, p. 145-
146 şi p. 186 
40. Dumitru Stăniloae, Naţiune şi Creştinism, p. 107 şi p. 109. 
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desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice. Mitropolitul îi sugera 
atunci regelui „o lege de revenire la ortodoxie”, căci „poporul 
nostru trebuie sa aibă, şi doreşte: o singură ţară, cu o singură 
credinţă, cu un singur Rege şi aceleaşi rânduieli legale pentru 
toţi românii”. 
  Visarion Puiu dovedeşte în acest text – ca şi în altele – că 
este un militant al omogenizării religioase. „Veţi scoate şi 
aceasta parte de români de sub influenţa şi conducerea 
Romei”41, îi scria regelui, reluând ideea un an mai târziu, într-o 
epistolă către Nicolae Iorga. În acest text din 20 aprilie 1939, 
Puiu pledează din nou pentru „reîntregirea bisericească a 
neamului românesc prin readucerea la matcă a celor uniţi cu 
Roma“, dar şi pentru „ridicarea unei catedrale în capitala 
ţării”42. Şi-a reiterat propunerea de desfiinţare făcută lui Carol 
al II-lea într-o scrisoare către Antonescu, din 16 septembrie 
1940, însă fără a primi un sprijin practic în vederea realizării 
unificării forţate a catolicilor de rit bizantin cu ortodocşii. 
  După ce, în 1948, Biserica Greco-Catolică fusese interzisă 
cu complicitatea înaltului cler ortodox, participând astfel la 
uniformizarea stalinistă a societăţii româneşti, Biserica 
Ortodoxă Română a vehiculat şi teza necesitaţii unificării 
tuturor Bisericilor creştine din România sub conducerea 
Patriarhului. 
  Reţinerea treptată a tuturor episcopilor uniţi marca 
intensificarea luptei anticatolice generalizate şi căutarea de 
modalităţi adecvate în vederea anihilării Bisericii Romano-
Catolice şi Greco-Catolice din România. 
  Prigoana anticatolică fusese precedată de numeroase 
declaraţii publice ale liderilor de partid şi de stat. Astfel, în 
                                                      
41. Arhiva Naţională Istorică Centrală: ANIC, Fond Visarion Puiu, Dosar 10, 
p. 38-40. 
42. ANIC, Fond Visarion Puiu, Dosar 10, p. 69-70. 
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„Raportul” său din 9 aprilie 1948 „asupra Proiectului de 
Constituţie făcut în faţa Marii Adunări Naţionale”, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej lansează un atac furibund împotriva 
catolicismului, descriind Vaticanul ca un instrument al 
imperialismului american, aşa cum o vor face anchetatorii 
Securităţii după arestarea înaltului cler romano-catolic şi cum 
vor încerca să demonstreze reprezentanţii justiţiei staliniste în 
timpul proceselor intentate unor preoţi: „Şi Papa de la Roma 
va găsi, fără îndoială, motive să critice Constituţia noastră 
pentru că ea nu concordă cu tendinţa Vaticanului de a se 
amesteca în treburile interne ale diferitelor ţări sub pretext de 
păstorire a drept-credincioşilor catolici. Cine ştie dacă 
Vaticanul care a supus unui fel de excomunicare religioasă 
milioanele de catolici italieni aderenţi ai Frontului Popular, nu 
se va gândi să arunce afurisenia şi asupra noastră, pe motiv că 
noua noastră Constituţie nu prevede supunerea cetăţenilor 
noştri de religie catolică faţă de directivele politice ale 
Vaticanului sau pentru că nu ne-am lăsat ispitiţi de strălucirea 
viţelului de aur american, la ale cărui picioare vrea Vaticanul 
să-si aducă drept-credincioşii. 
  Supărarea Vaticanului constă în aceea că sutele de mii de 
cetăţeni de religie catolică din ţara noastră n-au dat ascultare 
enciclicelor şi îndemnurilor pornite de la Vatican şi că aceşti 
catolici, în frunte cu o parte a clerului catolic de jos, au venit să 
voteze listele Frontului Democraţiei Populare şi să aprobe 
Proiectul noii Constituţii.43 
  Masele de credincioşi de orice religie din ţara noastră 
ştiu că noua Constituţie le acordă dreptul de exercitare 
nestingherită a confesiunii lor (această problemă era în aşa fel 
                                                      
43 Florin Ardelean, Catolicismul e forma creştinismului european de mâine, 
paradigma tare a credinţei viitoare, în Un destin: Biserica Română Unită, 
Ancheta revistei Vatra, pp. 233 – 236 
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pusă încât să fie posibilă demascarea credincioşilor catolici cât şi 
greco-catolici prin acest articol din Constituţia României). În 
locul prigoanei religioase, al cărui focar este de secole Vaticanul, 
Constituţia Republicii Populare Române proclamă libertatea 
religioasă. De aceea, credincioşii de orice religie privesc cu 
încredere regimul democratic popular şi Constituţia lui. 
  Tocmai acest lucru îi supără şi îi nemulţumeşte pe cei de 
la Vatican. Noi rămânem însă nepăsători faţă de «criticele» şi 
supărările imperialiştilor şi slugoilor lor, ale marilor capitalişti 
şi ale Vaticanului. Ceea ce contează pentru noi este părerea 
poporului. Această părere, poporul şi-a exprimat-o cu prilejul 
alegerilor pentru „Marea Adunare Naţională”, (problema 
catolică se afla sub indicativul „132” împărţită în problema 
romano-catolică şi problema greco-catolică rezistentă). Pe 
lângă acest indicativ, Securitatea a adunat şi grupat toate 
informaţiile, măsurile întreprinse împotriva Bisericii Greco-
catolice după Decretul 358 din 1 decembrie 1948 sub 
denumirea „Măsuri tari”44. 
  În cursul unei şedinţe a Secretariatului CC al Partidului 
Muncitoresc Român (PMR), din 16 mai 1949, Ana Pauker 
insista asupra ruperii relaţiilor diplomatice cu Vaticanul, 
sugerând invocarea pretextului că unii preoţi ar fi comis 
infracţiuni de drept comun. Pentru a face plauzibil acest 

                                                      
44 Gheorghe Gheorghiu-Dej, Raport asupra Proiectului de Constituţie făcut 
în faţa Marii Adunări Naţionale. 9 Aprilie 1948, în, Articole şi cuvântări, 
Editura Partidului Muncitoresc Roman, Bucureşti, 1951, p. 174, preluat din 
Scînteia, Nr. 1144, 13 iunie 1948, apud Eduard Ferenţ, Martirul iubirii lui 
Cristos, Arhiepiscopia romano-catolică, Bucureşti, 2000, p. 132, se 
reproduce acelaşi pasaj din discursul lui Gheorghiu-Dej rostit cu prilejul 
prezentării proiectului de Constituţie. Potrivit notei de subsol, fragmentul ar 
fi fost preluat din Scînteia din 11 aprilie 1948 si 23 iulie 1948 si Ortodoxia, 
Nr. 1/1949, pp. 127-128, dar el prezintă diferenţe evidente faţă de textul din 
volumul lui Gheorghiu-Dej indicat mai sus. 
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pretext, ea propune compromiterea unor preoţi catolici prin 
înscenarea unor infracţiuni, ca, de pildă, trafic ilegal de valută. 
Teothari Georgescu, în schimb, se pronunţa pentru 
continuarea „încurajării tendinţei anti-papale în rândul preoţilor 
catolici” – adică pentru infiltrarea preoţimii cu agenţi şi 
informatori ai Securităţii. Referindu-se, în primul rând, la 
catolicii ceangăi, Gheorghiu-Dej este de acord cu aceste 
propuneri, adăugând că aparatul de Securitate trebuie să 
contribuie la izolarea „vârfurilor clerului de restul” preoţilor şi 
de enoriaşi. Pentru a-i da planului de compromitere o 
coloratură pronunţat politică, Gheorghiu-Dej mai propune 
găsirea unor dovezi false pentru a demonstra că liderii catolici 
primesc „instrucţiuni din partea unor cercuri străine 
duşmănoase”. „Va trebui să luăm măsuri tari şi să arestăm 
câţiva capi, combinând aceasta cu gruparea celor care nu sunt 
de acord cu şefii lor”, concluzionează Gheorghiu-Dej. „Va 
trebui o acţiune îndrumată pe baza unui plan, în special în 
regiunile unde au reuşit să capete mai multă influenţă: Bacău, 
Roman etc. [...] Pentru a distrage tineretul de la preocupările 
religioase [...], să organizăm manifestaţii culturale tocmai în 
zilele în care popii scot prapurile şi organizează procesiuni.” 
  În cursul şedinţei se vorbeşte şi despre combaterea 
„sectelor“, în special a grupării numite „tremurici”, fără a se 
preciza că este vorba despre comunitatea mormonilor, care 
avea pe atunci adepţi şi în România. În opinia lui Moghioros, 
„sectele” – adică toate comunităţile religioase neoprotestante, 
de la cele admise, cum ar fi baptiştii sau adventiştii, până la 
cele interzise, ca martorii lui Iehova sau inochentiştii – nu sunt 
nimic altceva decât „agenturi ale americanilor”. 
  Scenariul diabolic al conducerii superioare de partid în 
vederea supunerii vieţii religioase prevedea şi folosirea unor 
preoţi ca agenţi de influenţă. Interesant de remarcat este rolul 
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atribuit de către Gheorghiu-Dej unor preoţi care intraseră în 
partid: „În ceea ce priveşte popii, dacă sunt gata să lepede sutana şi 
dacă au convingeri materialiste, putem admite să rămână în partid. 
Trebuie, de asemenea, să facem o excepţie cu aceia pe care îi lăsăm să 
rămână preoţi pentru nevoile luptei noastre religioase, dar ei nu 
trebuie să participe la şedinţele organizaţiilor de bază”45. 
  Există indicii că mulţi preoţi ortodocşi au fost înscrişi în 
Partidul Comunist Român până la căderea regimului în 
decembrie 1989. Pornind de la informaţiile publicate în Lumea 
credinţei, la începutul anului 2004, cotidianul România liberă a 
dezvăluit că în regiunea Iaşi a fost descoperită lista preoţilor 
ortodocşi care au devenit membri PMR. Din cei 175 de preoţi ai 
regiunii Iaşi, unul singur a refuzat să intre în partid. În acelaşi 
ziar se mai susţine că „şi la Patriarhia Română din Bucureşti 
activa o foarte stalinistă şi agresivă organizaţie de partid”46. 
  Din documentele cunoscute până-n prezent, nu se ştie 
dacă au existat şi preoţi catolici înscrişi în partid. În mod 
obligatoriu, episcopii romano-catolici trebuiau să urmeze linia 
Vaticanului, care, într-o enciclică „controversată” – emisă în 
1937 de către Papa Pius al XI-lea (1922 – 1939), sub titlul Divini 
Redemptoris – a condamnat ateismul şi bolşevismul, ceea ce în 
practica pastorală presupunea excomunicarea, produsă, în 
mod real, în1949, sub Papa Pius al XII-lea47. 
  Papa Pius al XI-lea şi Papa Pius al XII-lea vedeau în 
mesianismul comunist cea mai groaznică ameninţare a 

                                                      
45. Camelia Moraru s.a., Stenogramele şedinţelor Biroului Politic si ale 
Secretariatului Comitetului Central al PMR, 1949, Vol. II, p. 263 
46 „Sub patriarhul Justinian Marina, toţi preoţii regiunii Iaşi au fost membri 
PCR“, în România liberă, 10.01.2004. 
47 Cf. Daniel Jonah Goldhagen, Die katholische Kirche und der Holocaust. 
Eine Untersuchung über Schuld und Sühne (Biserica catolică şi 
Holocaustul. O cercetare despre vinovăţie şi pocăinţă), Siedler Verlag, 
Berlin 2002, p. 68. 
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catolicismului”, nota un comentator al fenomenului, adăugând 
ironic: „Prin atitudinea sa de respingere a lui Stalin, Papa Pius al 
XII-lea ar fi încheiat şi un pact cu diavolul”48. 
  Prezenţa unor credincioşi romano-catolici în PMR a făcut 
deja în 1948 obiectul unei consfătuiri a episcopatului. 
Episcopul romano-catolic de Iaşi, Anton Durcovici, s-a arătat 
destul de conciliant în abordarea acestei probleme spinoase, 
sugerând „ideea unei participări limitate a catolicilor la viaţa 
politică”49. După ce, pe data de 26 iunie 1949, Durcovici fusese 
arestat într-un mod similar celui al colegului său Augustin 
Pacha, un an mai târziu, episcopul de Iaşi explica, într-o 
declaraţie dată în faţa Securităţii, cum priveşte el chestiunea 
delicată a convieţuirii paralele între comunism şi Biserică: 
Enciclica papală „Divini Redemptoris” din 1937 a fost dată 
pentru lămurirea credincioşilor catolici cu privire la primejdia 
pe care o constituie pentru credinţa lor comunismul ateist. 
Aceasta enciclică nu prevedea alte măsuri practice decât 
îndemnuri la rugăciune, îndeosebi către Sfântul Iosif, pentru 
înlăturarea acestei primejdii. Cât mă priveşte pe mine, ca 
episcop de Iaşi, am avut următoarea atitudine faţă de 
comunism şi înscrierea credincioşilor în partid. 
  Nu am vorbit niciodată credincioşilor despre aceste 
subiecte, iar preoţilor care mă întrebau ce răspuns să dea 
credincioşilor când întreabă dacă au voie să se înscrie în 
partidul comunist sau nu, le răspundeam aşa: comunismul, 
din cauza ideologiei materialiste, este o primejdie pentru 
credinţă, dar când celui care se înscrie nu i se cere lepădarea de 

                                                      
48. Georg Bönisch, Der Papst, der schwieg (Papa care a tăcut), în Der 
Spiegel, Nr. 3/30.07.2001, pp. 124-131. 
49. Cf. Dănuţ Doboş/Anton Despinescu, Episcopul Anton Durcovici. O viaţă 
închinată lui Dumnezeu şi Bisericii, Ed. Sapientia, Iasi, 2002, p. 129 si p. 
134. 
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credinţă şi, pe de altă parte, el este destul de bine instruit în 
adevărurile credinţei sale şi întrebuinţează mijloacele de a se 
întări în ea, cum sunt rugăciunea, frecventarea sacramentelor, 
continuarea instrucţiei, primejdia este înlăturată şi înscrierea 
lui în partid poate fi tolerată; dacă însă credinciosul care 
întreabă nu este destul de instruit în credinţa sa, care este în 
primejdie, el are de ales între pierderea sau mântuirea 
sufletului său şi, în astfel de condiţii, nu i se poate permite 
înscrierea în partid. 
  Aşadar, le spuneam preoţilor, primejdia nefiind egală 
pentru toţi şi necerându-se, în general, lepădarea de credinţă, nu 
se poate da o dispoziţie generală, ci fiecare caz trebuie 
considerat în parte şi răspunsul poate varia de la om la om. 
Aceste directive le-am formulat pe baza principiilor de morală 
creştină şi pe baza celor ce ştiam despre atitudinea Partidului 
Comunist Român faţă de libertatea religioasă a membrilor săi”50. 
  La şedinţa aceluiaşi secretariat al CC al PMR din 10 
noiembrie 1949, Ana Pauker îşi exprima nemulţumirea că încă 
nu s-a găsit ceva convingător pentru a compromite Biserica, 
propunând implicarea unor preoţi în scandaluri sexuale 
înscenate, în vederea găsirii unui pretext pentru ruperea 
relaţiilor cu Vaticanul şi expulzarea nunţiului papal O’Hara 
din România. După ce Vasile Luca pledează pentru menţinerea 
relaţiilor cu Vaticanul şi doar pentru expulzarea lui O’Hara, 
care ar urma să fie declarat indezirabil, Ana Pauker explica: 
  „O să rămână toată banda. Trebuie făcut ceva mai serios. 
Noi, totuşi, lucrăm serios de când ne-am pus problema cu 
Vaticanul şi nu suntem în stare să găsim prin organele noastre 

                                                      
50. „Declaraţia lui Anton Durcovici dată la 10 mai 1950 la Securitatea din 
Bucureşti“, cf. Eduard Ferenţ, op. cit., p. 134-135. Lui Durcovici (n. 1888) 
nu i s-a intentat un proces, el fiind încarcerat alături de alţi episcopi la 
Sighet, unde moare pe 11/12 decembrie 1951. 
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vreo chestie serioasă. Ei au şi valută şi chestii că se bagă, 
aranjează să se revolte, nu este greu de făcut, dar nu ne 
ocupăm. Trebuie să găsim un lucru care să le compromită, aşa 
cum au găsit în Italia contra lui Ciupicco, sau cum au făcut 
ungurii. Sau să facem un organ special la Securitate. Eu sunt de 
părere să dăm sarcina specială cuiva să găsească ceva în 
legătura cu femei sau alte chestiuni şi să găsim pe cineva care 
să-i convingă pe catolicii din ţară şi din străinătate”. 
Gheorghiu-Dej este în deplin acord cu Ana Pauker, 
pronunţându-se pentru ruperea legăturilor cu Vaticanul: „Să 
fim de acord în principiu să rupem cu Vaticanul şi să dăm curs 
la ducerea unei asemenea acţiuni. Să adunăm material”. 
Sarcina de a strânge acest material compromiţător în vederea 
decapitării Bisericii romano-catolice au primit-o Vasile Luca şi 
Teohari Georgescu51. 

                                                      
51 Cf. Ada Cerchez, Despre morala Comunistă, Ed. Tineretului, Bucureşti, 
1953, p. 43 
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PREMISELE INTERZICERII BISERICII ŞI 

SITUAŢIA EPISCOPIEI DE LUGOJ 

 
 
  În anul 1945 războiul s-a terminat, dar pentru Biserica 
Greco-Catolică abia a început. Treptat, poporul român a făcut 
cunoştinţă cu metodele de lucru ale unui stat totalitar şi ateu – 
URSS, care şi-a impus voinţa în toate domeniile. 
  Bisericii greco-catolice nu i s-a mai îngăduit să revină la 
statutul şi starea de drept conferite de Constituţia ţării din 
1923, de legea cultelor din 1928 şi să-şi desfăşoare activitatea 
potrivit prevederilor lor şi ale Concordatului încheiat cu 
Vaticanul în anul 1927. 
  Aceeaşi putere politică împiedică restabilirea ierarhiei la 
nivelul Mitropoliei de la Blaj, supune cenzurii şi apoi opreşte 
legăturile cu Vaticanul. Începe să urmărească întreaga 
activitate desfăşurată de episcopii şi preoţii greco-catolici, 
pentru ca, în cele din urmă, să prezideze unirea forţată a 
românilor greco-catolici cu Biserica Ortodoxă şi să sancţioneze 
un fals printr-un abuz de putere. Merge chiar mai departe, 
trimiţând în închisori întreaga ierarhie a Bisericii Greco-
Catolice şi chiar e celei romano-catolice din ţară. 
  Noul regim politic a găsit Provincia Mitropolitană greco-
catolică fără Mitropolit. La 5 iunie 1941, încetase din viaţă 
mitropolitul Alexandru Nicolescu, iar din cauza războiului, 
alegerile pentru noul mitropolit au fost amânate până în martie 
1946. Atunci electoratul Bisericii Românilor Uniţi a ales ca 
mitropolit, cu majoritate de voturi, ca mitropolit, pe episcopul 
de Maramureş, Alexandru Rusu. Vaticanul l-a şi numit, dar 
guvernul român a refuzat să-l recunoască. În această situaţie, a 
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fost numit de Sfântul Scaun, ca Administrator Apostolic al 
Mitropoliei, episcopul de Oradea, Valeriu Traian Frenţiu (16 
august 1941)52. 
  În vremea marilor frământări, Episcopul Ioan Suciu unul 
dintre cei mai tineri prelaţi catolici (avea doar 40 de ani) a fost 
consacrat episcop auxiliar de Oradea în vara anului 1940, 
rămânând în teritoriul cedat Ungariei împreună cu alţi doi 
ierarhi greco-catolici: Alexandru Rusu şi Iuliu Hossu53. 
  După ce în toamna anului 1944 a supravieţuit unei 
tentative de execuţie sumară de către armata maghiară în 
retragere episcopul Ioan Suciu s-a confruntat cu o nouă 
provocare: pericolul instaurării în ţară a unui regim de sorginte 
sovietică. Chiar şi după ce comuniştii români şi-au consolidat 
poziţiile după falsificarea alegerilor din noiembrie 1946, Ioan 
Suciu s-a remarcat prin critica violentă a regimului prosovietic 
instalat prin fraudă. 
  Presiunile crescânde la care era supusă Biserica Greco-
catolică l-au determinat pe episcop să convoace în februarie 
1948 pe toţi preoţii uniţi din dieceza sa. La această reuniune Ioan 
Suciu a anticipat martiriul la care vor fi împinşi clericii uniţi şi i-
a rugat pe preoţii nehotărâţi să părăsească din timp Biserica. 
Temerile lui Ioan Suciu se vor adeveri chiar la 22 februarie când 
Gheorghiu-Dej s-a lansat într-un atac nemilos la adresa 
Sfântului Scaun şi a Bisericii Catolice. Episcopul Ioan Suciu a 
decis să ia poziţie împotriva „adevărului” oficial promovat de 
ziarele şi de radioul controlate de autorităţile comuniste. Astfel, 
la 19 aprilie 1948, Ioan Suciu declară că acest „adevăr” nu face 

                                                      
52 Ioan Ploscaru, Scurtă Istorie a bisericii Române, Ed. Helicon, Timişoara, 
1999, p.92 
53 Ioan Bota, Istoria Bisericii Universale şi a Bisericii Româneşti, Ed. Viaţa 
Creştină, Cluj-Napoca, 1994, p.321 
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altceva decât „să tâmpească pe om şi să-l încurce şi mai rău la 
minte”54. 
  În primăvara anului 1948 existau destule semne că 
autorităţile guvernamentale intenţionează să aplice modelul 
sovietic (experimentat deja cu greco-catolicii din Galiţia şi 
Transcarpatia) şi în domeniul religios, adică să treacă – sub 
pretextul „reîntregirii” Bisericii Ortodoxe – la desfiinţarea 
Bisericii Greco-Catolice. În aceste împrejurări, un cunoscut 
adversar al ierarhiei greco-catolice, mitropolitul ortodox al 
Ardealului, Nicolae Bălan, a rostit chiar la Blaj, pe data de 15 
mai 1948 (aniversarea centenarului Revoluţiei de la 1848), un 
discurs în care îi chema pe credincioşii greco-catolici, „rătăciţi” 
de la adevărata credinţă, să se întoarcă în sânul Bisericii 
Ortodoxe. Dar când a voit să ia cuvântul şi Episcopul Ioan Suciu 
de la Blaj, nu i s-a dat voie să vorbească. 
  Văzând primejdiile vremii şi tot ce se întâmplă cu Biserica 
în ţările vecine viitorul Cardinal, Episcopul Iuliu Hossu, a stat 
cât se poate mai mult în mijlocul fraţilor preoţi şi a scumpilor 
credincioşi, a ieşit de-a lungul şi de-a latul eparhiei, luând parte 
la toate conferinţele (sinoadele) protopopeşti în toate 
protopopiatele eparhiei, slujind slujba arhierească miilor de 
credincioşi care se adunau şi în satele din jur, predicând 
pretutindeni, rostind cuvântul Evangheliei Domnului, cu 
îmbărbătare şi mângâiere pentru toţi, îndeplinindu-şi din mila 
Domnului datoria slujbei încredinţate55. 
  După terminarea slujbelor la toate conferinţele le-a spus 
preoţilor: „Ştim cu toţii simţim cu toţii primejdiile vremii; ce va 
aduce ziua de mâine, numai Preabunul Dumnezeu o ştie; 
văzând însă ce se întâmplă în ţările din jurul nostru şi în lumea 

                                                      
54 Cristian Vasile, Episcopul Ioan Suciu,, Memoria, nr. 31, 2/2000, pp.31 – 40 
55 Iuliu Hossu, Credinţa noastră este Viaţa noastră Memoriile Cardinalului 
Iuliu Hossu, Ed. Viaţa Creştină, Cluj, 2003, p. 41 
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întreagă, vă spun tuturor să privegheaţi; luaţi seamă de voi şi de 
toată turma încredinţată, întăriţi-i pe toţi în credinţă, trăiţi 
credinţa voastră şi fiţi cu toţii încrezători în Domnul, care ne-a 
făgăduit dumnezeieşte că rămâne cu noi, va fi cu noi : <<Iată Eu 
cu voi sunt până la sfârşitul veacurilor>>56. Corabia Bisericii 
Domnului este în larg, izbită de valuri grele, se leagănă, dar nu 
se scufundă şi nu se va scufunda; aduceţi-vă aminte de 
cuvintele Domnului spuse Apostolilor Săi care L-au rugat să-i 
mântuiască că piereau: << Nu vă temeţi, puţin 
credincioşilor>>57”. 
  Cu asemenea cuvinte i-a mângâiat şi întărit Episcopul în 
sinoadele protopopeşti, la toate sfinţirile de biserici, unde se 
adunau Preoţii din jur, cu miile de credincioşi şi cu toate 
prilejurile de ieşire în mijlocul lor. 
  Precum s-a pregătit Biserica Greco-Catolică, tot aşa şi 
Partidul Comunist şi-a pregătit cu mare grijă o legislaţie ce i-a 
legitimat toate acţiunile îndreptate împotriva vieţii politice, 
economice, sociale şi spirituale tradiţionale, împotriva vechilor 
instituţii şi a oamenilor ce le-au condus. 
  Regimul comunist şi-a creat treptat, în etape, propria sa 
legislaţie şi propriile lui instituţii, ce au dat şi au asigurat 
regimului o bază internă, la nivel central şi local, pe verticală, în 
primul rând, pentru piramida noii puteri, dar şi pe orizontală, la 
baza acesteia. Toate se constituie într-o altă fundamentală 
trăsătură, căreia, pentru anii 1945 – 1950, se cuvine să-i 
adăugăm, imediat, încă una. Democraţiile apusene au pierdut, 
mai ales după desfiinţarea Comisiei Aliate de Control (1947), 
orice influenţă în viaţa politică a ţării, în timp ce puterea 
sovietică va continua să controleze totul, de departe şi de 

                                                      
56Biblia sau Sfânta Scriptură, Editura Institutului Biblic şi de Misiune al 
Bisericii Ortodoxe Române, Bucureşti, 1991, Matei 28,20 
57 Matei 8,26 
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aproape, prin consilierii săi introduşi pretutindeni şi deopotrivă 
prin sovrom-urile impuse în principalele ramuri ale economiei 
naţionale58. 
  Depărtarea Românilor de Apus şi legarea de Rusia 
sovietică, desfiinţarea partidelor democratice, izolarea şi 
exterminarea elitei lor, înlăturarea monarhiei – obiective majore 
în strategia şi tactica puterii pro-comuniste de până la sfârşitul 
anului 1947 –, crearea partidului unic totalitar, la începutul 
anului următor, au uşurat şi au făcut posibilă fundamentarea 
cadrului legislativ şi instituţional al noului regim. Anul 1948 
înseamnă, din acest punct de vedere, vremea închiderii unui 
contract al puterii politice, la nivel central, pentru patru decenii, 
cu o doctrină impusă din afara ţării şi fără nici o legătură cu 
vechile doctrine politice şi economice, ce au inspirat istoria 
României moderne vreme de un secol şi au stat la baza 
întemeierii ei. 
  În acest ambient, evenimentele de la Episcopia greco-
catolică a Lugojului se înrăutăţesc. În vara anului 1948 a venit la 
Lugoj patriarhul Justinian Marina, fiind primit la Catedrală de 
preotul român greco-catolic Nicolae Ienea, contabil diecezan. În 
faţa altarului patriarhul Justinian Marina a afirmat „Curând 
vom fi împreună”.59 
  Cu trecerea timpului atmosfera devenea tot mai încărcată, 
mai tensionată, în Episcopia de Lugoj, unde erau aproximativ 
douăzeci şi cinci de preoţi, împreună cu profesorii de religie şi 
canonicii. 
  În tot acest timp Securitatea, prin ameninţări şi 
promisiuni, a reuşit să găsească un mic număr de preoţi mai 
slabi, care s-au făcut promotorii „Unificării”. 

                                                      
58 cf. Codruţa Maria Ştirban, Marcel Ştirban, Din Istoria Bisericii Române 
Unite, p. 40 
59 Iona Poloscaru, Lanţuri..., p 26 
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  În cele zece protopopiate pe care le avea Episcopia de 
Lugoj în anul 1948, situaţia arată în felul următor: 

1. Vicariatul de Timişoara: Vicar foraneu Iuliu Raţiu. 
A fost închis doi ani.60 

2. Protopopiatul de Lugoj: Ioan Cipu. Nu a cedat 
presiunilor. A stat ascuns doi ani. Avea patru copii. 
Securitatea venea acasă şi teroriza familia. Până şi 
pe fetiţa de trei ani şi jumătate o ameninţau cu 
pistolul: „Să spui unde-i ascuns tatăl tău!”. Fetiţa 
tremura şi plângea dar n-a spus nimic. După doi 
ani a fost prins şi arestat, dar pentru puţin timp. S-a 
îmbonăvit de scleroză în plăci, fiind bolnav la pat 
timp de 9 ani. A rămas până la moarte credincios 
Bisericii Greco – Catolice61. 

3. Protopopiatul Arad: Ioan Deliman, preot celibatar. 
A fost arestat, a făcut şase ani de închisoare, dar nu 
a defecţionat62. 

4. Protopopiatul Bocşei: Emil Sasu – nu a reuşit să 
facă faţă presiunilor63. 

5. Protopopiatul Sarmizegetuza: Ioan Bora, canonic 
onorific, nu a semnat şi s-a purtat admirabil până la 
sfârşit, în ciuda ameninţărilor primite. 

6. Protopopiatul Oraviţei: Nicolae Nicola, a cedat 
presiunilor64. 

7. Protopopiatul Devei: Nicolae Nistor, a cedat 
presiunilor65. 

                                                      
60 Cf. Ioan Ploscaru, Lanţuri şi teroare, p. 37 
61 Ibidem 
62 Idem, p. 38 
63 Ibidem 
64 Ibidem 
65 Ibidem 
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8. Protopopiatul Orăştie: Valer Paveloniu fiind 
bolnav l-a semnat Ioniţă Pop din Lupeni. N-a mai 
avut tăria să revinăasupra situaţiei şi a rămas la 
Biserica Ortodoxă66. 

9. Protopopiatul Lupeni: Ioniţă Pop s-a făcut 
promotor al „Unificării”67. 

10. Vicar foraneu la Haţeg: Romulus Stoica, a semnat 
fiind în detenţie, apoi a retractat printr-o scrisoare 
zguduitoare pe care a trimis-o episcopului Bălan68. 

  Pe lângă protopopi, şi preoţii erau ameninţaţi cu 
închisoare, împuşcare şi multe altele. Iată câteva cazuri: 
  Preotul Vasile Berinde din Bucova (Hunedoara) tată a 
trei băieţi, septuagenar, refuzând toate presiunile, l-au 
ameninţat că fiecare dintre copiii săi va fi dat afară de la locul 
de muncă. Răspunsul preotului a fost: „Eu nu-mi părăsesc 
credinţa!” Peste câteva zile soseşte acasă unul dintre băieţi, 
inginer la Hunedoara, concediat. Celălalt băiat, de la Orăştie, 
contabil, de asemenea concediat. La urmă, cel mai mic, elev la 
liceul din Lugoj, este exmatriculat. 
  Timp de o săptămână familia îl înduplecă să cedeze. 
După acestea, Părintele s-a retras în satul natal, unde a şi 
murit69. 
  Preotul Semproniu Barna din Visag, ameninţat de 
oficialităţile comunale, şi-a dat semnătura, având promisiunea 
că după control îl vor şterge. Era pentru salvarea notarului. De 
fapt, l-au şters cu totul de pe liste! A ocupat un serviciu civil. În 
lista celor trecuţi la ortodoxism nu a figurat70. 

                                                      
66 Ibidem 
67 Ibidem 
68 Ibidem 
69 Idem, p. 39 
70 Ibidem 
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  Preotul Ioan Olteanu, din Bouţarul de jos a fost arestat la 
Deva, fiindcă ajutase cu mâncare pe un fugar, fost chestor de 
poliţie la Timişoara, pe nume Câmpeanu. Acesta a fost prins şi, 
sub tortură, a declarat cine l-a sprjinit. Ioan Olteanu a fost 
arestat, fiindu-i ameninţată cu arestarea şi familia. Pe când era 
în închisoare, a venit la el Ioniţă Pop care l-a determinat să 
semneze pentru ca să nu fie nevoit să dea vreo mărturie. El a 
semnat, dar nu a mai rămas în cler, ci şi-a luat un serviciu 
civil71. 
  Preotul Ilie Constantin din Târnova. A fost ridicat de 
securitatea din Timişoara. El a refuzat orice semnătură, dar 
soţia lui, acasă, l-a semnat, ca să poată scăpa. A fost eliberat, 
dar şi-a luat un serviciu civil72. 
  Preotul Nicolae Teban din Petroşani a fugit la Lugoj în 
timpul adunării semnăturilor. După trecerea crizei s-a întor 
acasă, dar a fost arestat şi ţinut la securitate în condiţii 
inumane la securitate până a cedat73. 
  Preotul Ioan Socol din Chizdia, judeţul Timiş, a refuzat 
semnătura. I s-a înscenat proces politic şi a stat în închisoare 
timp îndelungat74. 
  Preotul Florian Dehelean din Clopodia, judeţul Caraş, a 
fost vizitat de două ori de securitate. De fiecare dată a refuzat 
să semneze. A trei oară l-au ridicat, l-au aruncat în maşină şi l-
au dus afară din sat. Scoţându-l afară din maşină pe marginea 
şanţului, i-au pus pistoul la ceafă, întrebându-l „Treci?” El a 
răspuns „Nu!”. 
  Atunci securiştii, după mai multe şicane, l-au lăsat în 
drum, departe de sat. În noaptea aceea s-a întors acasă, şi-a 

                                                      
71 Ibidem 
72 Idem, p.40 
73 Ibidem 
74 Ibidem 
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luat haine şi a plecat. S-a angajat ca ajutor de picher la CFR. Nu 
a defecţionat75. 
  Fiecare trecere la Biserica ortodoxă a fost o dramă umană 
şi o tragedie sufletească. Acestea sunt doar câteva cazuri din 
care se poate vedea starea de spirit şi teroarea care domnea 
printre credincioşi şi clerul Bisericii Greco-Catolice. 
  Preoţii defecţionaţi – cei care au semnat pentru delegaţii 
la Congres – erau publicaţi în ziare, ca trecuţi de bunăvoie la 
Biserica ortodoxă, dar ei se ţineau în conştiinţă tot catolici. 
Acest echivoc trebuia curmat. Pentru că au acceptat, chiar cu 
sila, trecerea la Biserica ortodoxă, din punct de vedere juridic îi 
aparţineau ei. Sufletul numai Dumnezeu îl poate judeca. 
Pentru a curma această duplicitate, Episcopia a decis ca pe cei 
defecţionaţi să-i excludă din Biserica -Catolică, dând un 
caracter juridic actului pe care ei l-au făcut. 
 
    Prepozitul Capitular Dr. Nicolae Brînzeu 
 
  În 28 octombrie 1948 a fost arestat împreună cu 
Episcopul Ioan Bălan. L-au dus la securitate, apoi de acolo, cu 
canonicul Iosif Vezoc, au fost transportaţi la Bucureşti. De aici 
a făcut un itinerariu pe la mănăstirile Neamţ şi Căldăruşani, 
apoi a fost închis la penitenciarul din Sighet76. 
  În octombrie-noiembrie 1950 au fost transportaţi la 
Sighet şi 45 – 50 de episcopi şi preoţi greco-catolici şi romano-
catolici, inclusiv canonicul Nicolae Brînzeu. Penitenciarul era 
considerat „unitate de muncă specială”, cunoscută sub numele 
de „colonia Dunărea”. În realitate, însă, era un loc de 
exterminare pentru elitele ţării şi în acelaşi timp un loc sigur, 
de unde nu se putea fugi, frontiera Uniunii Sovietice fiind 
                                                      
75 Ibidem 
76 Ioan Ploscaru, op. cit., p. 47. 
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situată la mai puţin de doi kilometri de penitenciar. Acest 
lucru făcea posibilă mutarea deţinuţilor în URSS77. 
 Deţinuţii erau ţinuţi în condiţii insalubre, hrăniţi 
mizerabil, opriţi de la a se întinde ziua pe paturile din celulele 
fără încălzire. Nu aveau voie să privească pe fereastră (cei ce 
nu se supuneau erau pedepsiţi să stea la „neagra” şi „sura”, 
celule de tip carceră, fără lumină). Într-un târziu, la geamuri au 
fost puse obloane, încât se putea vedea numai cerul. Umilinţa 
şi batjocura făceau parte din programul de exterminare. 

Canonicul Nicolae Brînzeu nu a fost decât o piesă din 
mozaicul pe care regimul comunist îl asamblase în mutări 
succesive, după al doilea război mondial, când a fost vânată 
Biserica Greco-Catolică cu cei 1.500.000 de enoriaşi pe care îi 
avea în momentul desfinţării sale78. 
 

Episcopul Ioan Bălan 
 

Prigoana provocată de Guvernul comunist a pricinuit 
mari dureri episcopilor şi clerului greco-catolic. Aceştia au 
trebuit şi privească, aproape neputincioşi, cum se destramă 
Biserica Greco-Catolică. Guvernul Petru Groza ştia foarte bine 
că pentru a distruge creştinismul trebuie să desfiinţezi Biserica, 
iar pentru a nimici Biserica să loveşti în conducători: „Voi bate 
păstorul şi oile turmei vor fi risipite”79. 

Episcopia de Lugoj după plecarea lui Alexandru 
Nicolescu ca mitropolit la Blaj a fost încredinţată episcopului 

                                                      
77 Cicerone Ioniţoiu, Viaţa politică şi Procesul Iuliu Maniu, Ed Libra Vox, 
Bucureşti, 1997, p. 113. 
78 P.S. Ioan Ploscaru, Desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice, în Analele 
Sighet 6, Anul 1948 – Instituţionalizarea Comunismului, Fundaţia Academia 
Civică, Sighetu Marmaţiei, 1998, p. 671. 
79 Matei, 26, 31 
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Ioan Bălan. El  s-a născut la Teiuş, judeţul Alba, în 11 februarie 
1880. Studiile le-a făcut la Blaj de unde a fost trimis la 
Budapesta şi Viena, fiind hirotonit preot în 24 iunie 1903. A 
fost trimis la Roma între anii 1927 – 1929 ca membru al 
Comisiei pentru codificarea Dreptului Canonic Oriental, iar în 
1936 este numit episcop al Lugojului. 

Episcopul Ioan Bălan a fost arestat şi dus la Securitate 
în noaptea de 28 – 29 octombrie din Lugoj, iar tot atunci au mai 
fost arestaţi la Lugoj canonicul dr. Nicolae Brînzeu, Iosif 
Vezoc, Protopopul Iuliu Raţiu, dr. Ioan Deliman şi preotul 
Ladislau Teglaş80. 

Alături de episcopul Ioan Bălan, au mai fost arestaţi 
episcopii: Valeriu Traian Frenţiu de Oradea, Alexandru Rusu 
de Baia Mare, Vasile Aftemie, vicar de Bucureşti şi Iuliu Hossu 
de Cluj. Episcopul Ioan Bălan a fost dus la Bucureşti, iar de 
acolo la vila Patriarhului ortodox, la Dragoslavele, împreună 
cu ceilalţi episcopi, fiind consideraţi ca prizonieri ai 
Patriarhului, până se vor decide să treacă la Biserica Ortodoxă. 
În vila de la Dragoslavele Episcopii au dus o viaţă foarte grea. 
Aveau fiecare câte o cameră, cu pază pe coridor şi în exterior. 
Sufereau de frig şi de foame. Raţia alimentară era socotită la 
preţ oficial, dar era cumpărată la liber, aşa încât era extrem de 
puţină mâncare.  

În februarie 1949 a venit la Dragoslavele însuşi 
Patriarhul Justinian. S-a pregătit un prânz copios: curcan fript, 
vin, prăjituri, fructe etc. Era un fel de demonstraţie cum ar trăi 
ei dacă şi-ar face trecerea la Biserica Ortodoxă. Văzând că 
Episcopii nu iau în calcul această alternativă, a luat cuvântul 
Patriarhul:  

                                                      
80 Alexandru Raţiu, Biserica furată, Ed. Imprimeria de Vest, Oradea, 1998, 
p. 70 
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„Dacă nu veţi trece la Biserica Ortodoxă, eu îmi voi lua 
braţul ocrotitor de pe dumneavoastră.” Aceasta însemna 
arestarea.  

Atunci Episcopul Ioan Bălan a luat cuvântul:  
„Preafericite, dacă noi, Episcopii greco-catolici, am 

crede că Biserica Ortodoxă este adevărata Biserică a lui Cristos, 
în acest moment ne-am da semnătura de trecere, căci noi voim 
să fim cu Cristos! Dar nu aţi venit la noi cu argumente 
teologice, nici cu virtuţile creştineşti, ci ne-aţi arestat şi ne-aţi 
întemniţat. Hotărât, acestea nu sunt metodele lui Cristos! Dacă 
nouă, Episcopilor uniţi, ne-ar fi propus şi promis cineva că ne 
dă toată Biserica Ortodoxă pe mână, cu condiţia să arestăm şi 
să întemniţăm pe ierarhii ei, sau numai pe unul dintre ei, noi 
ne-am fi dat viaţa, dar nu am fi acceptat. Atâta vreme cât 
suntem în edificiile Bisericii Ortodoxe, suntem prizonierii ei!” 
Patriarhul a ieşit foarte gânditor. Un preot ortodox[...] – 
declară Episcopul Ioan Suciu – l-a întrebat pe Patriarhul 
ortodox „Ce zic Episcopii uniţi?” (adică sunt gata să treacă la 
Biserica Ortodoxă?) Patriarhul a stat şi s-a gândit, apoi a 
răspuns: „E chestiune de convingere!”. Făcea desigur aluzie la 
cuvintele Episcopului Ioan Bălan.  

La 25 august 1949 au fost arestaţi cinci preoţi din Lugoj: 
Ştefan Bălan, Vasile Albu, Ştefan Turcu, Patriciu Trufescu şi 
Ioan Ploscaru. Când a auzit Episcopul Ioan Bălan la 
Căldăruşani, le-a spus celorlalţi preoţi: „încă cinci decoraţi din 
dieceza de Lugoj”. Această expresie dovedeşte credinţa şi 
dragostea Episcopului Bălan faţă de Biserica sa.  

În mai 1950 a fost transferat la penitenciarul din Sighet.  
În anul 1955, Episcopii care n-au murit în penitenciarul 

din Sighet au fost aduşi la Curtea de Argeş (Este vorba de 
Episcopii Iuliu Hossu, Alexandru Rusu şi Ioan Bălan). În 
acelaşi an Ioan Ploscaru, eliberat din închisoare, a mers, de 
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Sfântul Nicolae, într-o vizită la Curtea de Argeş pentru a-l 
vedea pe Preasfinţitul Ioan Bălan. Episcopul Ioan Bălan era 
îmbătrânit şi gârbovit de spate, însă cu spiritul tot atât de vioi 
ca şi înainte. Când a sosit aici de la Sighet episcopul era atât de 
slăbit, încât nu putea urca treptele; se oprea la fiecare treaptă 
câte un minut ca să se odihnescă, fiind secătuit de închisorile 
comuniste. 

Locuia în fostul palat al reginei Elisabeta. Aveau fiecare 
câte o cămăruţă (camerele fiind prevăzute pentru servitori). 
Acolo mai erau şi Episcopii Iuliu Hossu şi Alexandru Rusu. 

Episcopii au făcut un memoriu către guvern în care 
cereau refacerea Bisericii Greco-Catolice. Imediat după aceea, 
au fost din nou arestaţi şi despărţiţi.  

Episcopului Alexandru Rusu, care mai semnase singur 
un memoriu pe care-l semnase singur, i s-a intentat proces şi a 
fost condamnat la 25 ani de muncă silnică.  

Episcopul Iuliu Hossu a fost readus la Căldăruşani.  
 Din păcate, după arestarea din 28 octombrie 1948, 
episcopul Ioan Bălan nu-şi va mai revedea Eparhia niciodată. 
În cei 11 ani de închisoare, episcopul a suportat chinuri pentru 
credinţa sa catolică; dăruirea totală pentru binele sufletesc al 
celor pe care i-a păstorit l-a caracterizat până la moarte. Aflat la 
închisoarea din Dej la data morţii episcopului Ioan Bălan, 
episcopul Ioan Ploscaru le-a spus preoţilor de lângă el: 
„Dumnezeu îi va da episcopului Ioan Bălan tripla coroană: de dascăl, 
de feciorelnic şi de martir pentru munca de evanghelizare, pentru 
viaţa curată şi pentru suferinţele ce le-a îndurat în închisoare”81. 
Episcopul Ioan Bălan a murit la închisoarea Jilava la data de 4 
august 1959 şi a fost înhumat la Cimitirul Bellu catolic din 
Bucureşti. 
                                                      
81 Ioan Bota, Cicerone Ioniţoiu, Martiri şi mărturisitori ai Bisericii din 
România, vol. II, Ed. Patmos, Cluj-Napoca, 1998, p. 24 



EPARHIA GRECO - CATOLICĂ DE LUGOJ ÎN ANUL 1948 

 61

 A doua zi după arestarea episcopului Bălan, în 29 
octombrie 1948, s-a prezentat la Episcopia din Lugoj o comisie 
compusă din reprezentantul Miliţiei, preoţii ortodocşi Jigoria şi 
Sintescu şi protopopul Mihăiescu, precum şi câţiva profesori 
care formau comitetul de preluare a Episcopiei Greco-Catolice 
de Lugoj82.  
 În sediul Episcopiei a fost Ioan Ploscaru căruia i s-a 
cerut să predea cheile Episcopiei. Deşi a refuzat să facă acest 
lucru, până la urmă i-au fost preluate de către Comisie. După 
ce Comisia a preluat episcopia a început inventarierea 
bunurilor şi sigilarea uşilor. Cărţile din Biblioteca Episcopiei, 
având şi exemplare de mare valoare, au fost împărţite în trei 
mari grupe: unele au fost transportate pe malul râului Timiş, 
unde au fost incinerate; altele încărcate cu furcile şi duse la 
Fabrica de Cărămidă pentru a arde în cuptoarele de cărămidă; 
o a treia parte a fost transportată la Mitropolia Ortodoxă din 
Timişoara83. 

Acţiunea comunistă de arestare a persoanelor, 
ocuparea şi preluarea tuturor bunurilor care au aparţinut 
greco-catolicilor nu s-a oprit aici. S-a continuat prin noi 
arestări, preluarea catedralelor şi desfiinţarea ordinelor 
călugăreşti, deoarece acestea trebuiau reduse la tăcere, iar 
averile lor, agonisite cu multă trudă, trebuiau să fie trecute în 
patrimoniul statului comunist sau eventual la Biserica 
Ortodoxă Română. 
 

Episcopul Ioan Ploscaru 
 
  Într-o astfel de teroare, când la Lugoj catedrala şi 
Episcopia au fost preluate de stat si de Biserica Ortodoxă, 
                                                      
82 Ioan Ploscaru, Lanţuri…, p. 48 
83 Ibidem 
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vicarul general, părintele canonic Ioan Ploscaru care a fost 
evacuat de la Episcopie şi a locuit timp de un an de zile pe la 
credincioşii binevoitori, a primit propunerea de a fi consacrat 
episcop. 
  După mai multe propuneri de a fi consacrat episcop, 
Ioan Ploscaru i-a refuzat categoric pe preotul iezuit Rafael 
Haag şi pe fratele şcolar Ioan Raţă (Tarciziu), deoarece la 
pelerinajul de la Scăiuş din 15 august 1948 a făcut vot către 
Fecioara Maria să nu primească nici un rang în biserică (aşa 
crezuse el că este mai bine)84.  
  Refuzând propunerile amintite mai sus Ioan Ploscaru a 
fost vizitat în data de 17 noiembrie 1948 de Monseniorul Guido 
Del Mestri venit de la Nunţiatura Apostolică din Bucureşti care 
l-a convins să acepte treapta arhieriei. 
  După întâlnirea cu Monseniorul Del Mestri, Ploscaru 
merge la Bucureşti pentru a fi consacrat Episcop. În data de 30 
noiembrie 1948 a fost consacrat Episcop „Episcopus 
Trapezopolitanus” (inpartibus), deoarece la data consacrării 
trăia încă Episcopul eparhial de Lugoj, Ioan Bălan. Consacrarea 
a avut loc la Bucureşti la sediul Nunţiaturii Apostolice, de 
către Nunţiul Apostolic Gerard Patrick O’Hara, asistat de 
Arhiepiscopul romano-catolic de Bucureşti Alexandru Cisar. 
Ca diaconi au servit Monseniorul Guido Del Mestri, secretarul 
Nunţiaturii şi Monseniorul John Kirk, secretarul personal al 
Nunţiaturii85. 
  Terminându-se consacrarea Monseniorul Del Mestri a 
căutat în Orologhionul greco-catolic. Văzând că în ziua de 30 
noiembrie se face pomenirea „Sfântului Andrei”,86 a exclamat 

                                                      
84 Ibidem, p. 61 
85 Codruţa Maria Ştirban, Marcel Ştirban, Din Istoria Bisericii Române 
Unite, Ed. Muzeului Sătmărean, Satu-Mare, 2000, p. 290 
86 Cf. Orologhion, Blaj, Ed. Seminarul Arhidiecezan, 1934, p. 351 
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că, asemenea apostolului, şi episopul Ioan Ploscaru este cel 
dintâi chemat. De fapt, din noua generaţie de episcopi catolici, 
Ploscaru era cel dintâi consacrat în ambele rituri din ţară. 
  Înainte de a pleca de la Nunţiatură, O’Hara i-a cerut lui 
Ioan Ploscaru să reorganizeze întreaga provincie greco-catolică 
din ţară. Nunţiul a consacrat patru episcopi clandestini înainte 
de a fi expulzat din ţară de către comunişti. Cei patru episcopi 
consacraţi au fost: Alexandru Todea de Blaj, Iuliu Hirţea de 
Oradea, Ioan Dragomir de Baia Mare şi Ioan Ploscaru. Dintre 
aceşti patru episcopi nici unul nu a fost numit episcop 
(ordinar) oficial cu drept de succesiune ai celorlalţi episcopi ai 
Bisericii Greco-Catolice decât mult mai târziu87. 
  Putem spune că Episcopului Ioan Ploscaru nu i s-a 
permis, la început să desfăşoare o activitate prea mare, de 
vreme ce el va fi arestat în 29 august 1949. În această scurtă 
perioadă până în 1949 a depus un foarte mare efort pentru 
reorganizarea bisericii. A participat la consacrarea episcopului 
Erös, fost auxiliar al Episcopului Márton Áron de Alba Iulia, 
alături de Nunţiul Apostolic88. 
  Tot atunci a mers la Nunţiatura din Bucureşti şi l-a 
asistat pe Nunţiul O’Hara la consacrarea Episcopului Ioan 
Dragomir, auxiliar pentru Eparhia de Maramureş la data de 6 
martie 1949. A revenit apoi la Lugoj. 
  În acest timp episcopul Ioan Ploscaru, în această 
perioadă s-a ferit mai tot timpul să se afle că el este consacrat 
episcop. Era conştient că va fi arestat. El s-a sfătuit cu ceilalţi 
preoţi din Lugoj şi toţi şi-au făcut bagaje (serviete şi paltoane), 
pe care la purtau tot timpul cu ei în caz că vor fi arestaţi. 
  Episcopul Ploscaru a fost arestat la data de 29 august 
1949 cu un alt grup de preoţi greco-catolici din Lugoj: pr. 
                                                      
87 Alexandru Raţiu, Biserica furată, p. 193 
88 Ioan Ploscaru, Lanţuri…, p.73 
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Ştefan Bălan, pr. Ştefan Turcu, pr. Patriciu Tufescu, şi pr. 
Vasile Albu.  
  Ploscaru a fost arestat după-amiază, când ieşea din 
biserica romano-catolică din Lugoj, fiind invitat să meargă la 
securitate unde se afla Maiorul Kling, comandantul securităţii 
din Lugoj89. Începând cu 29 august 1949 vor urma 14 ani 
petrecuţi prin închisorile comuniste. 
  Primul contact al episcopului Ploscaru cu Securitatea din 
29 august 1949 a fost al Securitatea din Lugoj. De la Securitatea 
din Lugoj se perindă pe la toate închisorile mari din România. 
După contactul cu Securitatea din Lugoj august-decembrie 
1949, urmează Securitatea din Timişoara decembrie 1949 – mai 
1950, Ministerul de Interne, Jilava mai – septembrie 1950, 
Sighetu Marmaţiei octombrie 1950 – aprilie 1955, din nou 
Jilava aprilie 1955, Timişoara până în 25 septembrie 1955. 
  Este lăsat o perioadă în libertate până în 14 august 1956. 
Este încarcerat din nou la Timişoara, pentru a treia oară, 
august 1956- februarie 1957, la Cluj–Napoca februarie – martie 
1957, la Ministerul de Interne martie – iunie 1957, Malmaison 
şi Uranus, iunie – octombrie 1957. Apoi Gherla, Piteşti şi 
Timişoara în perioada 1957 – 196490. 
  Episcopul Ploscaru a stat în închisori în prima perioadă 6 
ani, 1949 – 1955, iar în a doua perioadă de detenţie 8 ani, 1956 – 
1964. Cumulat, a stat în detenţie timp de 14 ani, în nouă locuri 
de diferite, iar în unele revenind de mai multe ori. 
 

Ocuparea catedralei din Lugoj 
 
  După actele politico-religioase de desfiinţare a Bisericii 
Greco-Catolice autorităţile civile şi cele bisericeşti ortodoxe 
                                                      
89 Ibidem, p. 80 
90 Codruţa Maria Ştirban, Marcel Ştirban, op. cit., p. 291 
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dirijate şi protejate de Miliţie şi Securitate, au procedat la 
ocuparea cu forţa a bisericilor greco-catolice, catedralelor, 
caselor parohiale şi a mănăstirilor, deoarece după 1848, greco-
catolicii au fost consideraţi trecuţi (reveniţi) la ortodoxie. 
  În octombrie 1948 Guvernul a dispus protopopului 
ortodox de Lugoj să ocupe catedrala greco-catolică, dar acesta 
a refuzat. Atunci, agenţii Securităţii au dispus ca vicarul 
general Ioan Ploscaru, care era şi preot paroh, să predea 
catedrala. El, de asemenea, a refuzat să pună în practică 
ordinul guvernamental, astfel încât s-a întocmit o comisie 
specială pentru ocuparea catedralei91. 
  Catedrala episcopală din Lugoj cu hramul Coborârea 
Spiritului Sfânt a fost preluată la data de 31 octombrie 1948 de 
către ortodocşi. După terminarea programului liturgic, preoţii 
au rămas în biserică. Spre miezul nopţii şi-a făcut apariţia 
Comisia formată din prefectul judeţului, şeful Miliţiei, 
funcţionari de la Prefectură şi preoţii ortodocşi Jigoria şi 
Sintescu. În aceste momente grele, canonicul Ioan Ploscaru a 
vorbit în biserică: „Onorată Comisie, aţi venit să preluaţi biserica. 
Noi am primit această misiune de la Dumnezeu şi numai Lui i-o 
predăm. Însă nu facem opoziţie fizică; noi vă opunem dreptul nostru 
care este conform Constituţiei ţării şi dreptul lui Dumnezeu! Din 
biserică nu luăm decât Sfânta Taină care ne-a fost încredinţată la 
hirotonire.”92 
  După aceste cuvinte, canonicul Ploscaru, luând Sfânta 
Taină, a dus-o în biserica romano-catolică din Lugoj. Din ziua 
de 31 octombrie 1948, în catedrală nu s-a mai celebrat de către 
clerul greco-catolic, cultul divin, în catedrală. Totuşi, Sfânta 
Liturghie a mai fost oficiată la capela din cimitir. Programul de 
                                                      
91 Alexandru Raţiu, Biserica furată, Ed. Imprimeria de Vest, Oradea, 1998, 
p. 173 
92 Ioan Ploscaru, Lanţuri…, p. 54 
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la capela cimitirului a durat până în 5 noiembrie 1948 când uşa 
capelei a fost încuiată de şeful Securităţii care a luat cheile de la 
paznicul cimitirului. Aflând aceste lucruri Ploscaru a spus 
credincioşilor să nu forţeze uşile93. 
  De la capela cimitirului din Lugoj, credincioşii s-au 
mutat la biserica romano-catolică, dar acest refugiu nu a durat 
deoarece Biserica Romano-Catolică a fost constrânsă să 
interzică preoţilor greco-catolici oficierea în biserica lor. De 
acum înainte Ioan Ploscaru şi ceilalţi preoţi greco-catolici vor 
sta doar în scaunul de spovedanie în biserica romano-catolică. 
 
 

                                                      
93 Ibidem, p. 55 
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INTERZICEREA ŞI DESFIINŢAREA  

BISERICII GRECO – CATOLICE 

 
 
  Pentru interzicerea şi desfiinţarea Bisericii Greco-catolice 
a fost nevoie de câteva decizii şi evenimente: 
– La 18 iulie 1948 Statul Român abrogă Concordatul cu 

Vaticanul; 
– La 3 august se desfiinţează şcolile confesionale, care devin 

proprietatea statului român; 
– La 4 august regimul cultelor stabileşte minimum de 700.000 

de credincioşi pentru o dieceză; 
– La 3 septembrie apare Decretul prin care este „depus” 

Episcopul Ioan Suciu de la Blaj. Totodată se suprimă 
salariile preoţilor; 

– La 18 septembrie sunt „depuşi” Episcopii: Valeriu Traian 
Frenţiu, Alexandru Rusu, şi Ioan Bălan. Mai rămân Iuliu 
Hossu şi Vasile Aftenie; 

– La 1 octombrie 1948 Biserica Ortodoxă organizează o 
adunare generală a clerului greco-catolic la Cluj, apoi una 
Bucureşti, unde sunt aduşi mai mult cu ameninţări 38 de 
clerici; 

– Între 27 – 28 octombrie au fost arestaţi toţi Episcopii Greco-
catolici: Valeriu Traian Frenţiu, Alexandru Rusu, Ioan 
Bălan, Iuliu Hossu, Ioan Suciu, Vasile Aftenie. Iar de la 
Romano-catolici au fost ridicaţi Augustin Pacha, Anton 
Durcovici, Josef Schefler şi Monseniorul Vladimir Ghica; 

– A urmat desfiinţarea mănăstirilor de călugări şi de 
călugăriţe; 
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– La 1 decembrie 1948 a fost emis Decretul de desfiinţare a 
Bisericii Greco-Catolice. 

 Biserica rămăsese fără episcopi. Vicarii generali le-au 
luat locul. În acest timp Nunţiul Apostolic de la Bucureşti a 
primit dispoziţie de la Papa Pius al XII-lea să consacre alţi 
episcopi, în secret94. În acest climat de groază s-a făcut 
unificarea fără nici un episcop. Atât Biserica Ortodoxă cât şi 
cea Catolică au o caracteristică: apostolicitatea. Urmaşii 
apostolilor sunt episcopii95; ei reprezintă Biserica. Însă nici 
unul din episcopii greco-catolici nu a trecut la ortodoxie. 
 Consecinţele suprimării Bisericii Greco-Catolice au fost 
nefaste atât pentru Biserica Ortodoxă Română, care, prin unii 
din ierarhii săi şi o parte din preoţii ei s-a aservit dictaturii 
comuniste, cât şi pentru întregul popor român supus asupririi 
politice, economice şi spirituale de către statul comunist. Cei 42 
de ani de prigoană comunistă au aureolat fruntea Bisericii 
Greco-Catolice cu martiriul a 9 episcopi, a peste 300 de preoţi 
şi a mii de credincioşi, şi cu o activitate religioasă vie, 
clandestină a preoţilor şi credincioşilor aflaţi într-o falsă 
libertate; activitate care a întreţinut flacăra speranţei în 
înlăturarea comunismului şi a triumfului libertăţii şi 
democraţiei. 
 

1. Concordatul cu Vaticanul 
 
 Printre primele dispoziţii de lege arbitrate împotriva 
Bisericii, care loveau implicit şi Biserica Greco-Catolică, a fost 
denunţarea unilaterală a Concordatului cu Sfântul Scaun. 

                                                      
94 cf. Ioan Ploscaru, Desfiinţarea Bisericii Greco-catolice, în Analele Sighet 
6 Anul 1948 – Instituţionalizarea Comunismului, pp. 683 – 690 
95 Vocabular de Teologie Biblică, Bucureşti, Ed. Arhiepiscopiei Romano-
catolice de Bucureşti, 2001, pp. 38 – 39 
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Autorităţile comuniste au evitat referirile la „Sfântul Scaun” şi 
au preferat folosirea substantivului „Vatican”. Explicaţia este 
uşor de găsit: regimul de la Bucureşti, în acord cu cel sovietic, 
recunoştea doar calitatea de stat a Vaticanului şi încerca să 
nege şi să împiedice orice jurisdicţie instituţională asupra 
bisericii din R.P.R.96. 

În vara anului 1948 se zvonea, că pentru a putea duce la 
îndeplinire dispoziţia constituţională cu privire la libertatea 
deplină a cultelor religioase, Consiliul de Miniştri a abrogat 
legea din 12 iunie 1929 pentru aprobarea Concordatului cu 
Vaticanul, denunţarea acestui Concordat şi încetarea aplicării 
dispoziţiilor menţionatului concordat pe data denunţării lui. 
Monitorul Oficial din 19 iulie 1948 aducea următorul Decret de 
lege: Concordatul încheiat între România şi Sfântul Scaun în 10 mai 
1927, precum şi acordurile şi convenţiile ce au urmat aplicării 
aceluiaşi Concordat, se denunţă cu data publicării prezentei legi. La 
aceeaşi dată încetează aplicarea Concordatului a acordurilor 
ulterioare. Se abrogă legea din 12 iunie 1929 pentru ratificarea 
Concordatului, la fel cu legile de ratificare a convenţiilor sau 
acordurilor ulterioare97. 
 Denunţarea Concordatului a fost pregătită şi ea printr-o 
lungă campanie de presă care nu s-a dat la o parte de la nici un fel 
de calomnie ca să pună într-o lumină proastă acţiunea Sfântului 
Scaun (Vaticanului) în România şi să discrediteze autoritatea şi 
prestigiul Sfântului Părinte şi al reprezentanţilor săi. 
 Petru Groza dezvăluia un alt motiv al denunţării 
Concordatului: „Procedând în acest mod, noi vom da şi 
Bisericii Ortodoxe posibilitatea ca să cheme îndărăt pe cei care 
au plecat acum 250 de ani din rândurile noastre”. Şi presa 
                                                      
96 Şerban Tucuş, Varia catholica. Studii de istorie şi eclesiologie, Ed. Presa 
Universitară Clujeană, Cluj-Napoca 1998, p. 105 
97 vezi Documentul Nr. 19 
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românească controlată de comunişti a văzut în acest act 
înlăturarea ultimei piedici în calea „unificării religioase” dintre 
aceste două biserici româneşti. 
 Concordatul a fost denunţat în mod unilateral şi fără 
nici un preaviz, măsură ce încălca dispoziţiile actului cuprinse 
la articolul 23, dar şi regulile elementare ce trebuiau respectate 
în relaţiile dintre state. Oficialii comunişti au motivat 
adoptarea măsurii de denunţare unilaterală prin necesitatea de 
a respecta „principiul egalităţii şi libertăţii cultelor religioase”, 
formulă ce se găsea în textul Constituţiei votate în aprilie 1948 
de Marea Adunare Naţională98. 
 La puţin timp de la denunţarea Concordatului la Lugoj 
a avut loc o procesiune în cadrul căreia s-a adus de la Scăiuş 
icoana Maicii Domnului. Cum în seara de 1 august la 
procesiune s-au strâns mii de credincioşi, prefectul a intrat în 
panică. În zilele ce au urmat, el l-a convocat pe Episcopul Ioan 
Bălan care a trebuit să facă precizarea că a fost vorba de o 
manifestare de credinţă şi nu de un protest la adresa 
regimului99. La o reuniune ţinută la 19 iulie, după slujba 
religioasă de la mănăstirea Strâmbu Lăpuşului, episcopul Iuliu 
Hossu a declarat în faţa a circa 20 de preoţi greco-catolici că, 
deşi Concordatul a fost denunţat din partea guvernului RPR, 
aceasta nu înseamnă că legătura sufletească s-ar fi rupt între scaunul 
papal şi sufletele credincioşilor săi din România100. Cu prilejul 
tradiţionalelor pelerinaje care se desfăşurau de Sfântă Maria la 
mănăstirea Nicula, prelatul de la Cluj îi îndemna la 15 august 
pe enoriaşi: să fiţi tari în credinţă, să nu daţi crezare şoaptelor şi 
zvonurilor (referindu-se la unirea bisericilor) nimeni nu poate să 

                                                      
98 Stanciu Stoian, Cultele Religioase în Republica Populară Română, 
Bucureşti, Ed. Ministerului Cultelor, 1949, p. 19 
99 Ioan Ploscaru, Icoana Maicii Sfinte de la Scăiuş, p. 13 
100 Iuliu Hossu, op.cit., p. 82 
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vă abată de la drumul vostru şi credinţa voastră101. Autorităţile 
comuniste căutau să preîntâmpine orice izbucnire de 
nemulţumire a populaţiei. 
 Conducerea comunistă spunea că interesele supreme ale 
neamului cer să se pună capăt intervenţiei dăunătoare a 
Sfântului Scaun în treburile interne ale statului român, 
Concordatul, prevăzând pentru catolici libertatea de organizare, 
crea un „stat în stat”, care trebuia suprimat. De altfel, se spunea, 
Concordatul nu era decât o unealtă de stăpânire lumească a 
Papei. Prin Concordat se ţineau subjugate conştiinţele 
credincioşilor de către o putere ce se arăta străină de rosturile 
neamului nostru şi potrivnică propăşirii lui tocmai în clipele în 
care el se îndruma biruitor pe calea socialismului progresist. Se 
denunţa cu indignare, opiniei publice, că episcopii catolici, de 
ambele rituri, din România, ocrotiţi de Concordat, ţin legături cu 
o putere din afară care, sub mască bisericească, sprijină politica 
imperialiştilor de aţâţare la război şi de subjugare a popoarelor. 
La fel se denunţa, ca ceva de neconceput, faptul că în şcolile 
catolice, care prin concordat s-ar fi bucurat de regim privilegiat, 
(nu se propunea doctrina materialismului dialectic), şi se cerea 
stăruitor ca mersul poporului pe căile democraţiei să nu mai fie 
stânjenit de o minoritate reacţionară, aservită stăpânirii Papei şi 
imperialismului capitalist102. 
 Organele oficiale ale Bisericii Brtodoxe cereau acelaşi 
lucru. Ele insistau ca guvernul să intervină pentru a şterge 
nedreptatea istorică înfăptuită prin Concordat împotriva 
Bisericii dominante, şi pentru a ridica Biserica Ortodoxă din 
inferioritatea în care s-ar fi găsit faţă de cultul catolic în urma 
Concordatului. Imediat după denunţarea Concordatului, 

                                                      
101 ibidem, p. 85 
102 Mircea Todoriciu, Legile de sugrumare a Bisericii, Biserica Română 
Unită, două sute cincizeci de ani de Istorie, p. 240 
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organele Bisericii Ortodoxe şi-au exprimat mulţumirea pentru 
că a fost înlăturată, în sfârşit, o monstruoasă nedreptate, şi a fost 
restabilită libertatea şi egalitatea cultelor, lăudând Guvernul 
pentru că s-a hotărât să săvârşească un act atât de înţelept şi 
curajos103. 
 Patriarhul Justinian Marina care, la data denunţării 
Concordatului, se găsea la Moscova, şi-a arătat bucuria prin 
următoarele declaraţii (3 august 1948): Interesele politice urmărite 
de Vatican sunt străine spiritului însuşi al credinţei noastre creştine, 
astfel că patriarhii şi reprezentanţii bisericilor ortodoxe au ţinut să 
salute cu bucurie hotărârea guvernului Român de a înlătura definitiv 
posibilitatea de imixtiune a papalităţii în treburile interne al Republicii 
Populare Române104. 
 Concordatul, în afară de clauzele privitoare la 
organizarea şi funcţionarea propriu-zisă a Bisericii Catolice de 
ambele rituri în România (dintre care una sancţiona libertatea de 
comunicare a Episcopiilor, clerului şi poporului cu Sfântul 
Scaun) cuprindea şi dispoziţii privitoare la şcolile confesionale şi 
funcţionarea lor, la seminariile teologice, la administrarea 
bunurilor, la funcţionarea instituţiilor de binefacere precum 
(spitale, sanatorii etc.), ca şi a asociaţiilor cu caracter pios. În 
toate aceste domenii, organele bisericeşti se bucurau de deplină 
libertate de acţiune, de iniţiativă, de conducere, urmând doar a 
se încadra în dispoziţiile legilor în vigoare. Însă comuniştii nu 
mai voiau să o concedă. Mai ales dispoziţiile care priveau 
raporturile dintre credincioşii catolici şi Sfântul Scaun, ca şi cele 
ce priveau libertatea învăţământului catolic, se puneau de-a 
curmezişul planurilor comuniste de a înhăma cu sila conştiinţele 
credincioşilor şi instituţia bisericească în slujba materialismului 

                                                      
103 Teodor V. Damşa, Biserica Greco-catolică din România în perspectivă 
istorică, Timişoara, Ed. de Vest, p. 239 
104 ibidem, p. 240 
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ateu şi a democraţiei progresive. Libertatea de conştiinţă a 
credincioşilor catolici de ambele rituri din România era 
prevăzută şi sancţionată de Concordat. Această garanţie legală a 
libertăţii de conştiinţă nu era pe placul comuniştilor care 
tindeau să monopolizeze în slujba intereselor de partid chiar şi 
sentimentele cele mai intime ale omului. 
 Prin denunţarea Concordatului, guvernul comunist 
urmărea aservirea credincioşilor catolici şi greco-catolici din 
România intereselor democraţiei progresive. Asta însă nu o 
putea face decât împiedicându-I să mai menţină legături cu 
Sfântul Scaun, adică silindu-i să-şi adune gândurile acasă – după 
expresia foarte semnificativă a Ministrului Cultelor, Stanciu 
Stoian – să nu mai fie nici pe faţă nici pe ascuns cu gândurile fugare 
peste hotare, ca să fie mai întâi de toate cetăţeni ai Republicii Populare 
şi numai pe urmă catolici105. 
 Prin acest act, guvernul intenţionează să pregătească 
terenul pentru desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice. De fapt, 
presa comunistă a interpretat decizia guvernului în acest sens. 
Se spunea că cea din urmă piedică a reîntoarcerii uniţilor – 
Concordatul – a fost înlăturată, se spunea; deci nimic nu mai 
opreşte înfăptuirea unităţii spirituale a tuturor românilor. 
Niciodată naţiunea nu s-a găsit într-o ocazie mai potrivită ca să 
realizeze visul atât de mult aşteptat: înlăturarea dezbinării şi 
ştergerea rătăcirii uniaţiei. Suntem siguri, spunea în programul 
său Patriarhul Justinian, de readucerea uniţilor la Biserica 
Ortodoxă. Ruptura făcută la 1700 va fi mai uşor vindecată după 
înlăturarea Concordatului; întoarcerea uniţilor va fi uşurată 
prin dispariţia acestui instrument de susţinere a catolicismului 
reacţionar şi duşman al unităţii106. 
                                                      
105 Stanciu Stoian, op. cit., p. 20 
106 Teodor Popescu, Teodor Bogodogaie, George Gh. Stănescu, Istoria 
Bisericească Universală, ed. Institutului Biblic şi de Misiune Ortodoxă, 
Bucureşti, 1956, p. 432 
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 Concordatul nu avea nici o prevedere antidemocratică 
sau cu caracter de privilegiu ce ar fi încălcat suveranitatea 
statului român; nu era nici opera unor uneltiri piezişe ale 
guvernului Maniu. Fusese semnat în timpul guvernului 
Averescu (1926 – 1927), pregătit de miniştri cu toţii ortodocşi, 
votat doar de o majoritate parlamentară naţional-ţărănistă, cu 
susţinerea spiritualităţii elitare laice ortodoxe (Nicolae Iorga, 
Alexandru Lăpedatu, Octavian Goga ş.a.). 
 Mesajul Papei Pius al XII-lea a fost receptat şi de 
organele de informare din România. Mesajul a fost interpretat ca 
o aspră critică adusă factorilor comunişti şi procomunişti din 
întreaga lume. În prima parte a mesajului, Papa a stigmatizat 
minciuna erijată în sistem pentru a înşela opinia publică şi i-a 
pus în gardă pe catolici împotriva primejdiilor acestor procedee. 
Putem avea convingerea că la Vatican se cunoşteau realităţile 
din fiecare ţară supusă comunizării mai bine decât de către cei 
de acasă. Pasajul de început al mesajului dovedeşte în orice caz 
acest lucru: Oricine are ochi de văzut şi urechi de auzit, trebuie să 
privească faptul dureros şi umilitor că întreaga lume, până la China 
îndepărtată şi torturată, /popoarele/ sunt astăzi mai mult ca oricând 
îndepărtate de pacea adevărată, de o deplină şi perfectă vindecare a 
relelor, de stabilirea unei ordini noi prin armonie, echilibru şi justiţie. 
 Papa Pius al XII-lea sintetizează o stare generală, 
surprinde consecinţele războiului rece în plină desfăşurare şi 
defineşte cu hotărâre atitudinea Vaticanului: Poziţia noastră între 
cel două tabere opuse este lipsită de orice idee preconcepută, de orice 
preferinţă faţă de un popor sau altul, faţă de un bloc de naţiuni sau 
altul, aşa cum este lipsită de orice consideraţii de ordin temporar. A fi 
cu Cristos sau împotriva lui Cristos, aceasta este toată chestiunea107. 

                                                      
107 A.S.R.I., Fond. Documentar, dosar 2326, nota din 29 decembrie 1947, 
apud Maria Someşan, op.cit., p. 59 
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 Era, în această parte a mesajului, un răspuns clar şi 
categoric la acuzaţiile ce i se aduceau Vaticanului cum că ar fi 
un factor de sprijin al blocului anglo-american. Sloganele 
comuniste aveau la adresa Vaticanului atribute şi mai rău 
voitoare. Papa Pius al XII-lea împărţea lumea în oamenii lui 
Cristos şi cei împotriva lui, se aşeaza în fruntea celor dintâi şi se 
delimita de cei din urmă cerând întoarcerea la spiritul şi la 
practica adevărului. 
 

2. Legile din 1948 pentru reforma învăţământului 
 
 Odată cu preluarea integrală a puterii în stat (prin 
proclamarea Republicii Populare Române la 30 decembrie 
1947108), Partidul Comunist putea trece de la reorganizarea 
tuturor structurilor Statului după principii totalitare. Vor fi 
emise, în avalanşă, legi având drept finalitate această 
reorganizare. În particular, în vara lui 1948, va intra în vigoare 
noua Lege a învăţământului, vizând centralizarea, controlul 
total şi politizarea instituţiilor şcolare de toate gradele. 
 Scopul reformei învăţământului era educarea 
tineretului în spiritului democraţiei populare şi pregătirea 
cadrelor medii şi superioare de specialitate pe baze ştiinţifice, 
care să corespundă nevoilor consolidării democraţiei populare 
şi constituirii societăţii socialiste. Structura şcolară pe care o 
impunea noua lege şi reglementările cărora le-a servit drept 
cadru răspundeau câtorva obiective precise ale noului stat 
totalitar: cenzurarea şi orientarea strict partinică a informaţiei; 
controlul riguros al instituţiilor de învăţământ, prin 
suprimarea totală a autonomiei universitare, desfiinţarea 

                                                      
108 Ioan Scurtu, Documente privind Istoria României, Ed. Didactică şi 
Pedagogică, Bucureşti, 1995, p. 688 
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învăţământului particular şi confesional; asigurarea cadrelor 
didactice pentru planul de industrializare care se profila 
(extinderea învăţământului tehnic mediu şi superior); rapida 
construire a unei pături de „cadre”, care să aplice politica 
partidului în aparatul de stat, armată, justiţie şi cultură109. 
 Datorită legii învăţământului, au trecut în proprietatea 
statului bunurile bisericilor, congregaţiilor, comunităţilor sau 
particularilor, ce au servit pentru funcţionarea şi întreţinerea 
instituţiilor de învăţământ general, tehnic sau profesional. Sunt 
desfiinţate cu această ocazie 1582 de instituţii particulare de 
învăţământ. Dintre acestea, peste 1400 erau întreţinute de 
comunităţile religioase: aproximativ 520 de Biserica Reformată 
(Calvină), peste 450 de cea Catolică, 260 de comunitatea 
evanghelică (Biserica Luterană), 120 de comunităţile evreieşti, 
aproximativ 40 de asociaţiile ortodoxe şi 30 de Biserica Greco-
Catolică. 
 

2.1 Naţionalizarea şcolilor confesionale 
 
 Decretul lege numărul 175 din 3 august 1948, privitor la 
reforma şi la noua organizare a învăţământului în Republica 
Populară Română însemna o nouă lovitură pentru biserica 
catolică de ambele rituri din România – dar nu numai pentru 
Biserică ci şi pentru poporul român – deoarece şcoala devine 
instrument de sovietizare. Prezentarea articolelor 1 şi 2 ale 
Decretului ajunge ca să ilustreze spiritul care stă la baza acestei 
reforme a învăţământului şi consecinţele pe care le aduce 
pentru Biserică. 

 
                                                      
109 Maria Someşan, Mircea Iosifescu, Legile din 1948 pentru reforma 
învăţământului, Anale Sighet 6, Anul 1948 – instituţionalizarea 
Comunismului, pp. 440 – 445 
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Articolul 1: 
 Învăţământul public constituie în Republica Populară 
Română un drept egal pentru toţi cetăţenii Republicii Populare 
Române, fără deosebire de sex, de naţionalitate, de religie. El este 
organizat exclusiv de Stat, pe temeiul unităţii de structură şi este 
aşezat pe baze democratice populare şi realist ştiinţifice. Învăţământul 
public este laic”110.  

Articolul 2: spune că scopul învăţământului: „este 
educarea tineretului în spiritul democraţiei populare; prevede folosirea 
timpului liber al elevilor prin organizarea unei activităţi extraşcolare 
care să lege şcoala de familie şi de viaţa socială a mediului; tinde să 
pregătească, pe baze ştiinţifice, pentru cadrele medii şi superioare, 
specialişti care să corespundă trebuinţelor de întărire a democraţiei 
populare şi construire a societăţii socialiste111. 
 Statul nu mai îngăduie bisericii să aibă nicio influenţă 
asupra educaţiei tineretului român. Statul îşi rezervă dreptul 
absolut şi exclusiv asupra minţii şi sufletului tineretului. 
Comentând aceste dispoziţii ale legii învăţământului public, 
ministrul cultelor, Stanciu Stoian, spunea că „în ceea ce priveşte 
învăţământul de cultură generală, pentru a asigura o pregătire 
ştiinţifică în spiritul vremii, pentru a nu tulbura această 
pregătire prin imixtiunea diversităţii punctelor de vedere 
religioase în programa analitică a şcolii şi modul ei de aplicare, 
pentru a asigura un învăţământ de structură unitară, pentru 
toate aceste motive, învăţământul de cultură generală este lăsat 
exclusiv în mâna statului”112. Sensul pe care statul îl dă 
caracterului realist-ştiinţific al învăţământului, e destul să fie 
reamintit punctul din programa analitică privitor la rostul 
materiilor ştiinţifice, adică să combată misticismul, idile 
                                                      
110 Monitorul Oficial, 3 august 1948 
111 Ibidem 
112 Stanciu Stoian, op. cit., p. 38 
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preconcepute şi superstiţiile, demonstrând elevilor că toate 
fenomenele provin din cauze naturale pe care ştiinţa le cunoaşte 
sau le va cunoaşte în viitor. 
 Articolul 6 din legea învăţământului public prevedea 
predarea obligatorie a limbii ruse începând cu clasa a IV-a a 
şcolii primare. Stanciu Stoian justifică această dispoziţie astfel: S-
a introdus limba rusă pentru a se pune la îndemâna maselor 
instrumentul de cercetare a lumii progresiste, aşa cum s-a întâmplat 
după revoluţia franceză, când a devenit franceza limbă universală113. 
 Biserica ar fi avut, totuşi un mijloc de educare a 
tineretului după principii creştine, chiar după laicizarea 
învăţământului de către Stat, dacă ar fi avut libertatea de a 
deschide şcoli confesionale. Dar acest instrument îi fusese luat 
deja prin Constituţie. Legea pentru noul regim al 
învăţământului, aplicând principiul desfiinţării învăţământului 
confesional din Constituţie, declară că toate şcolile confesionale 
şi private, de orice categorie, devin şcoli de Stat114. 
 Pentru aplicarea acestui articol, un alt decret, nr. 176 din 
3 august 1948, stabileşte că pentru lărgirea şi democratizarea 
învăţământului, comunităţile religioase, asociaţiile private, cu 
sau fără scop lucrativ şi care au servit la funcţionarea şcolilor, 
trecute în folosul Statului, devin proprietatea statului. Sunt 
considerate bunuri mobile şi imobile, toate bunurile ce au servit 
la funcţionarea, întreţinerea şi susţinerea şcolilor, internatelor, 
căminelor şi cantinelor, până la data de 1 ianuarie 1948, cum şi 
cele consacrate acestor scopuri până la această dată. Intră în 
prevederile legii toate edificiile cu inventarul lor, fiind cuprinse 
şi acelea care au servit de locuinţă corpului profesoral sau 
personalului administrativ şi internatele, căminele şi cantinele 
                                                      
113 Ibidem, p. 40 
114 Alexandru Mircea, Pamfil Cârnaţiu, Mircea Todoriciu, Calvarul Bisericii 
Unite, p. 242 
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destinate elevilor sau studenţilor de la şcolile de orice categorie. 
Intră, de asemenea, cota parte a fondurilor destinate menţinerii 
şi întreţinerii învăţământului, a domeniilor agricole ca şi a 
oricărei alte forme de exploatare care a servit la funcţionarea 
şcolilor, internatelor, căminelor, cantinelor şi personalului 
profesoral sau administrativ. Sunt dizolvate toate asociaţiile cu 
sau fără scop lucrativ, al căror scop a fost organizarea şi 
funcţionarea şcolilor particulare de învăţământ. 
 În felul acesta, bisericii îi era luată orice posibilitate de a 
organiza şi întreţine şcoli pe socoteala proprie. Printr-un simplu 
decret de lege au fost desfiinţate şi luate de către stat până şi 
şcolile Blajului, şi cele ale oraşului Oradea, care în timpul celor 
200 de ani de existenţă a lor au jucat un rol important pentru 
ridicarea culturală a neamului, pentru deşteptarea naţională. De 
aceste şcoli  nu s-au bucurat grofii şi conţii, ci poporul 
Ardealului, care a găsit în ele singura posibilitate de ieşire la 
lumină, după atâtea veacuri de împilare. Ceea ce însă nu au 
făcut grofii şi conţii unguri, în strădania lor de a împiedica 
poporul român să se ridice la conştiinţa drepturilor lui prin 
şcoală, împotriva institutelor şcolare ale Bisericii Greco-Catolice, 
au făcut comuniştii. În acelaşi fel, Statul a pus mâna pe toate 
celelalte institute catolice din ţară. După promulgarea 
decretelor, comisiile dinainte stabilite pentru preluarea 
bunurilor ce aparţineau şcolilor catolice, prezentându-se la 
diferitele instituţii, au făcut uz de sistemele cele mai numeroase 
şi mai barbare, bătându-şi joc în diferite chipuri de călugăriţe, 
maltratând şi terorizând personalul, comiţând tot felul de 
abuzuri115. 
 După cum stabilise deja Constituţia şi după cum avea să 
aprecieze Legea pentru regimul general al cultelor avea să 
                                                      
115 Gheorghe Andreica, Cu ghiozdanul la închisoare, Memoria închisorii 
Sighet, Fundaţia Academică Civică, Sighetu Marmaţiei, 2003, p.13 



SERGIU SOICA 

 80

precizeze, bisericii i se acordase doar dreptul de a avea şcoli 
pentru pregătirea personalului cultului, sub controlul statului. 
Comentând această dispoziţie a legii, ministrul cultelor, Stanciu 
Stoian, spunea că, în ceea ce priveşte organizarea 
învăţământului religios, s-a găsit formula cea mai fericită cu 
putinţă, dându-se satisfacţie deopotrivă necesităţii statului de a 
avea o pregătire realistă şi ştiinţifică pentru nevoile unui stat 
aflat în drumul spre socializare, dar respectându-se şi drepturile 
cultelor de a da slujitorilor pregătirea potrivită cu dogmele şi cu 
canoanele lor religioase116. În realitate se declară solemn că 
biserica este liberă să-şi organizeze învăţământul pentru 
pregătirea personalului de cult, aceste legi însă vizează 
sufocarea bisericii. Nefiind admise şcolile confesionale ale 
învăţământului general, şcolile primare, gimnaziile, liceele, 
şcolile normale etc., biserica este nevoită să-şi recruteze 
candidaţii dintre absolvenţii şcolilor de stat. Tot Legea pentru 
învăţământ stabileşte ca bază pentru seminariile teologice 
gimnaziul unic sau şapte clase elementare; pentru institutele 
teologice, liceul sau şcoala normală; pentru institutele teologice 
de grad universitar, bacalaureatul liceal sau diploma de şcoală 
normală. 
 Chiar şi în lipsa şcolilor confesionale, recrutarea 
elementelor apte pentru preoţie n-ar fi fost o problemă din 
calea-afară de grea, dacă învăţământul general ar fi avut un 
caracter cât de cât creştin, dacă predarea religiei ar fi fost liberă 
în şcolile statului şi dacă statul ar fi îngăduit bisericii să se ocupe 
de educaţia religioasă a tineretului. Însă toate acestea au fost 
excluse prin două legi: reforma învăţământului şi legea cultelor. 
Când ne gândim că tot învăţământul de stat, începând cu şcoala 
primară şi până la universitate, era bazat pe principiul 

                                                      
116 Stanciu Stoian, op. cit., p. 41 
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materialismului dialectic, şi tindea să formeze în sufletul 
tineretului convingeri materialiste, înlăturând credinţa într-o 
realitate supranaturală şi combătând religia ca pe un produs al 
clasei burgheze, putem observa posibilităţile care rămâneau 
bisericii pentru recrutarea tineretului117. 
 În realitate, libertatea organizării învăţământului pentru 
pregătirea personalului de cult este numai aparentă. Statul îşi 
rezervă dreptul de control şi asupra acestui învăţământ special; 
şi aici programul învăţământului trebuie aprobat de minister; şi 
nici acest învăţământ (destinat formării cantorilor şi clerului) nu 
e scutit de influenţa doctrinelor marxiste. 
 Se înţelege că o biserică conştientă de menirea sa nu 
poate accepta o astfel de situaţie şi nici nu poate să colaboreze 
cu Statul în asemenea condiţii. Ar însemna că biserica renunţă 
să mai fie biserică. De aceea, episcopii catolici din România au 
protestat în repetate rânduri împotriva acestor încălcări de 
drepturi ale bisericii, revendicând cu tărie dreptul de a deschide 
şi susţine şcoli confesionale, ca şi dreptul de a-şi forma clerul în 
spiritul tradiţiilor şi al canoanelor, fără supărătoarea imixtiune 
din afară. 
 

2.2 Protestul episcopilor împotriva Legii pentru 
reforma învăţământului 

 
 O parte a clerului a anticipat măsurile de naţionalizare 
a şcolilor confesionale şi de politizare a învăţământului prin 
introducerea unor manuale (care exprimau viziunea marxistă) 
sau prin promovarea unor profesori obedienţi regimului. 

                                                      
117 Cf. Ştefan Bălan, Nicolae Ştefan Mihăilescu, Istoria Ştiinţei şi Tehnicii în 
Republica Socialistă România, date cronologice, Ed. Academiei Republicii 
Socialiste România, Bucureşti, 1985, p. 313 
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Astfel, episcopul Vasile Aftenie se temea, la începutul anului 
1948, că guvernul ar putea încerca să impună la Facultăţile de 
Teologie seminarişti renegaţi şi îmbâcsiţi de doctrina 
comunistă. La fel gândeau şi prelaţii romano-catolici. Încă din 
luna octombrie a anului 1947, episcopul Marton Aron declara, 
la o recepţie dată în cinstea unor oaspeţi de seamă ai eparhiei 
romano-catolice de Cluj şi ţinută la Institutul catolic de fete 
„Marianum”, că nu se va permite pătrunderea politicii în 
instituţiile şi şcolile catolice din Transilvania (Printre oaspeţi se 
găsea şi nunţiul apostolic Gerald Patrick O’Hara)118. 
 Când s-a pus chiar problema suprimării şcolile 
confesionale, reacţia episcopiilor nu s-a lăsat aşteptată. În 
martie 1948 proiectul viitoarei Constituţii a devenit accesibil. 
Cum el prevedea desfiinţarea şcolilor confesionale, episcopatul 
greco-catolic a redactat un lung memoriu adresat preşedintelui 
Prezidiului RPR axat în principal pe necesitatea înlăturării din 
legea fundamentală a acestei prevederi, considerată cea mai 
nepolitică şi cea mai antistatală dispoziţie a Constituţiei. 
Criticile au continuat chiar şi după votarea Constituţiei: la 2 
mai, în predica ţinută a doua zi de Paşti, Alexandru Rusu 
spunea că şcolile confesionale sunt desfiinţate cu scopul de a se 
vorbi mai puţin despre Dumnezeu. Perspectiva suprimării 
şcolilor confesionale a alertat şi Sfântul Scaun, deoarece aceasta 
intra în contradicţie evidentă cu prevederile Concordatului 
Vaticanului. De altfel, Nunţiatura Apostolică protestase 
energic imediat după discursul lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
din 22 februarie, considerând că el conţine cuvinte nejustificate 
în privinţa sentimentului religios al catolicilor din România şi 
al Sfântului Scaun119. De asemenea, reprezentanţa diplomatică 
a Sfântului Scaun a făcut mai multe observaţii Ministerului de 
                                                      
118 Cristian Vasile, Între Vatican şi Kremlin, p.128 
119 Ibidem 
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Externe pe marginea proiectului de Constituţie, dar autorităţile 
comuniste au interpretat acest gen drept necorespunzător cu 
suveranitatea statului român. 
 Frământări numeroase va produce şi măsura luată de 
Ministerul Învăţământului în toamna anului 1948: accea de a 
înlătura obiectele de cult din toate instituţiile şcolare. La 
nemulţumirile generate de această măsură se adaugă şi faptul 
că Religia fusese scoasă din rândul materiilor predate în şcoli. 
La numai câteva săptămâni de la iniţierea măsurii de eliminare 
a obiectelor religioase din şcoli, episcopul Alexandru Rusu o 
condamna în termeni duri, adresându-se astfel credincioşilor: 
actuala conducere a scos crucea din toate şcolile unde copiii voştri nu 
vor învăţa rugăciuni; însă datoria voastră de părinţi care răspundeţi 
de odrasle este să aveţi grijă şi să-i trimiteţi acolo unde se vor 
rugăciuni şi, dacă nici aşa nu se va putea, să-i învăţaţi acasă120. 
 Nici argumentele de drept, nici cele istorice, nici 
statistica nu cântăreau nimic în faţa puterii comuniste, 
indiferent în ce fotoliu era aşezată, dacă erau potrivnice 
planului ei. N-au fost luate în seamă nici cuvintele unui aspru 
memoriu al tuturor episcopilor: dacă politica este arta posibilului 
şi dacă Statul este în slujba poporului, atunci Legea pentru reforma 
învăţământului (aliniatul 3 din articolul 28) se vădeşte a fi cea mai 
nepolitică şi cea mai antistatală dispoziţie a Constituţiei. Ca să dăm 
evidenţă primejdiosului gând cuprins acolo, ajunge să-l generalizăm 
şi să-l aplicăm la celelalte libertăţi ca să sfârşim la o formulă care 
poate servi perfect orice tiranie antidemocratică121. 
 Cele spuse erau o judecată şi o sentinţă fără nici un 
drept la recurs; erau adevăruri profetice, confirmate de tot ceea 
ce a urmat: era o filozofie a răului intuit şi înţeles perfect. 
                                                      
120 Cornelia Călin Bodea, Folclorul rezistenţei anticomuniste, vol. II, Ed. 
Studium, Cluj-Napoca, 2001, p. 63 
121 Codruţa Maria Ştirban, Marcel Ştirban, op. cit. p. 95 
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 Episcopii nu se opresc aici. Reiau şi alte argumente de 
ordin istoric şi logic. Se leagă de trecutul neamului, de obiceiul 
pământului românesc. Se leagă aşa cum au fost legate în toată 
istoria lor: școlile de biserică şi amândouă de viaţa comunitară, 
de viaţa naţiunii, de viaţa poporului. Instituţiile de învăţământ 
ale Bisericii s-au împletit atât de strâns cu viaţa poporului, mai cu 
seamă aici în Ardeal, încât au devenit un obicei consfinţit şi întărit 
de lege. Iar dacă legea este, la popoarele democratice, expresia voinţei 
Ţării, obiceiul însuşi, care exprimă nevoia şi puterea de viaţă 
dobânditoare de drepturi a poporului, este o lege prin excelenţă şi 
încă cu atât mai sfântă cu cât a avut drept legiuitor poporul, 
îmbinând ca nici o altă lege ideea imperativă cu ideea de libertate. 
Astfel Proiectul de constituţie al Ţării, prin aliniatul trei al 
articolului 28, desfiinţează arbitrar şi violent un obicei cu putere de 
lege, născut înainte de a fi Statul, mărturie a dreptului la viaţă şi 
libertate a poporului122. 
 Prin ce s-au făcut vinovate împotriva poporului aceste 
vetre de lumină ale Bisericii Greco-Catolice? – se întrebau 
arhiereii Bisericii Greco-Catolice şi viitorii martiri ai neamului. 
Au răspuns tot ei: Nimic nu li se poate inculpa. Dacă vină este că 
au ridicat întunecatele minţi de ţărani şi de iobagi de la o glie pe care 
o munceau pentru alţii şi i-a luminat cu ştiinţă de carte şi viaţă; dacă 
vină este că celor flămânzi de învăţătură le-a frânt pâinea 
cunoaşterii, dacă vină este că a creat pentru iobagul român putinţa 
de a cerceta şcoala; dacă vină este că au nutrit sute de copii, an de an 
vreme de peste un veac şi jumătate, cu pâine de la masa Arhiereilor, 
atunci ce mai putem numi slavă şi vrednicie?123. 
 Măsurile abuzive adoptate de autorităţile comuniste în 
domeniul educaţiei vor slăbi şi capacitatea de rezistenţă a 
Bisericii greco-catolice; în toamna anului 1948, atunci când 
                                                      
122 Memoriu, p.6, (S.R.I., d. 2330), apud Ibidem, p. 96 
123 Ibidem 
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procesul de lichidare a cultului Greco-Catolic începuse, 
teologii şi profesorii nu se vor mai afla într-un contact foarte 
strâns cu elevii – educaţi acum de pedagogi numiţi de 
Ministerul Învăţământului şi mai puţin dispuşi să le insufle 
celor tineri ataşament pentru prigonita biserică a Blajului. Cum 
spaţiul public era dominat de propaganda calomnioasă anti-
greco-catolică, iar punctul de vedere greco-catolic nu putea fi 
exprimat în presă din cauza cenzurii, pierderea şcolilor – loc 
unde teologii uniţi puteau să-şi apere propria Biserică – a 
accentuat izolarea în care se găsea clerul superior rezistent 
atunci când s-a declanşat acţiunea sinistră de aşa-zisă unificare 
religioasă. În octombrie 1948, singurul loc unde mai puteau fi 
rostite idei în contradicţie cu linia oficială a rămas biserica. 

 
3. Legea pentru regimul cultelor 

 
 Autorităţile nu s-au limitat doar la denunţarea 
Concordatului ci au adoptat la 4 august 1948 Decretul-lege nr. 
177 privind regimul general al cultelor. Acest Decret reprezintă 
ultima etapă a operei de înlănţuire a libertăţii bisericii prin lege 
şi a încadrării ei definitive în regimul popular. Cultele 
religioase, pentru a putea să se organizeze şi să funcţioneze 
trebuiau să fie recunoscute prin decretul Prezidiului Marii 
Adunări Naţionale, dat la propunerea guvernului, în urma 
recomandării ministerului Cultelor. 
 Art. 40 viza în mod special suprimarea sau cel puţin 
limitarea drastică a contactelor Bisericii Romano-catolice cu 
Sfântul Scaun. Articolul în cauză preciza următoarele: relaţiunile 
cultelor religioase cu străinătatea vor fi numai de natură religioasă. 
Nici un alt cult religios şi nici un reprezentant al vreunui cult nu va 
putea întreţine legături cu cultele religioase, instituţiuni sau persoane 
oficiale în afara teritoriului ţării, decât cu aprobarea Ministerului 
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Cultelor şi prin Ministerul Afacerilor Externe. Legea interzicea atât 
jurisdicţia Sfântului Scaun asupra credincioşilor români de orice 
rit, cât şi orice legătură cu Vaticanul124. 
 Câteva articole ale legii pregăteau desfiinţarea Bisericii 
Greco-Catolice, deoarece reglementau modalităţile prin care se 
putea retrage recunoaşterea unui cult religios, precum şi 
procedura de trecere a unei comunităţi religioase la un alt cult125. 
Înainte de desfiinţare însă, episcopii greco-catolici (sau cei mai 
mulţi dintre ei) trebuiau scoşi din funcţii, iar textul legii cultelor 
pregătea trenul în acest sens, deoarece la art. 22 se prevedea că 
pentru funcţionarea unei dieceze se vor socoti în medie 750.000 
de credincioşi de fiecare eparhie. Cum Biserica Greco-Catolică 
avea în jur de 1.500.000 de enoriaşi, i-ar mai fi rămas doar două 
eparhii. Această prevedere, – o „restricţie inadmisibilă”, potrivit 
Nunţiaturii Apostolice – a fost discutată şi de episcopatul greco-
catolic. 
 În zilele de 26 – 28 august a avut loc o conferinţă 
episcopală la Oradea ce a reunit prelaţii de ambele rituri. La 28 
august a fost analizată problema reducerii numărului de 
eparhii, ierarhii catolici pledând pentru găsirea modalităţilor de 
ocolire a textului legii cultelor cu motivaţia că diecezele au 
drepturi istorice şi în plus desfiinţarea lor (urmau să fie 
suprimate şi eparhii romano-catolice) ar jigni pe catolicii de 
naţionalitate maghiară germană sau poloneză. 
 Pasul următor al autorităţilor pe frontul anti-greco-
catolic a fost înlăturarea episcopilor din scaunele lor arhiereşti 
prin decret guvernamental. Astfel, la 3 septembrie era depus 

                                                      
124 Ana Blandiana, Desfiinţarea Bisericii Greco-catolice nu foloseşte decât 
comuniştilor, Ancheta revistei Vatra, Ed. Arhipelag, Târgu Mureş, 1999, pp. 
116-118 
125 Monitorul Oficial, anul CXVI, partea I A, nr. 178, miercuri 4 august 
1948, pp. 6393 – 6394 
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Ioan Suciu, iar la 18 septembrie  erau puşi în retragere Valeriu 
Traian Frenţiu, Alexandru Rusu şi Ioan Bălan. În aceeaşi zi a 
apărut în Monitorul Oficial decretul numărul 243 pentru fixarea 
numărului eparhiilor cultelor religioase prin care Biserica 
Greco-Catolică rămânea doar cu două dieceze. Doar episcopii 
Iuliu Hossu şi Vasile Aftenie au fost menţinuţi în funcţii, 
regimul sperând, probabil să-i determine să adere la ortodoxie 
în ultimul moment126. 
 La mijlocul lunii iulie a anului 1948, Iuliu Hossu făcuse o 
afirmaţie fără echivoc: dacă eu ca episcop care 30 [de] ani conduc 
eparhia, întărind credinţa catolică în sufletele credincioşilor, aş părăsi 
această credinţă, aş merita ca în mijlocul pieţii să mă scuipe toată 
lumea în faţă, fiindcă aş fi un laş care a minţit sufletele a mii de 
credincioşi în acest timp de păstorire127. 
 Literatura istorică greco-catolică aminteşte şi de 
îndemnurile pe care Petru Groza i le-ar fi făcut lui Vasile Aftenie 
şi lui Iuliu Hossu de a semna actul de desfiinţare a Bisericii 
Greco-catolice în schimbul unei demnităţi în cadrul ierarhiei 
ortodoxe. În acest sens este citată o întâlnire de la începutul lunii 
octombrie a vicarului de Bucureşti cu primul ministru şi cu 
Theohari Georgescu. Atunci când cei doi i-ar fi precizat că 
Biserica Greco-Catolică va fi interzisă din raţiuni de stat şi unită 
cu Biserica Ortodoxă Română, Vasile Aftenie a spus că nu va fi 
părtaş la o astfel de vânzare, fiind în acelaşi timp convins că nici 
unul dintre episcopi nu va ceda. Şi a avut perfectă dreptate, 
deoarece niciun episcop greco-catolic nu a cedat în toată această 
perioadă comunistă de 4 decenii din România (1948 – 1989)128. 
                                                      
126 Monitorul Oficial, anul CXVI, Partea I A, nr. 217, sâmbătă 18 septembrie 
1948, p. 7679, apud Cristian Vasile Între Vatican şi Kremlin, p. 137 
127 Silvestru Augustin Prunduş, Clemente Plaianu, Cardinalul Iuliu Hossu, p. 
209 
128 Vasile Marcu, Drama Bisericii Române Unite cu Roma (Greco-catolică), 
Ed. Crater, Bucureşti, 1997, p.69 
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 Dacă în rândurile greco-catolice apelurile insistente la 
revenire nu au avut ecoul scontat, organele represive au fost 
mai receptive. La 28 august, conducerea Direcţiunii Generale a 
Siguranţei Statului trimitea un ordin circular către toate 
inspectoratele de siguranţă din Transilvania şi Banat cu 
următorul conţinut: 
 „Comunicaţi în termen de 5 zile următoarele date 
asupra discursului ţinut de patriarhul Justinian, în legătură cu 
unificarea Bisericilor Catolică şi Ortodoxă: 
 1. Starea de spirit a populaţiei de religie greco-catolică 

în legătură cu cele de mai sus. 
 2. Care sunt centrele unde s-a primit cu ostilitate 

această unificare şi cum se manifestă această ostilitate. 
 3. Centrele unde s-a primit favorabil propunerea de 

unificare. 
 4. Preoţii care sunt de acord cu această unificare, 

arătându-se: numele, pronumele, localitatea şi dacă au 
prize (sic) în masa credincioşilor, arătându-se şi cum se 
manifestă şi rezultatele manifestării. 

 5. Preoţii ostili unificării, arătându-se aceleaşi date ca la 
punctul 4. 

 6. Preoţii care sunt indiferenţi sau nu-şi manifestă 
atitudinea, arătându-se datele de la punctul 4. 

 Rapoartele vor fi întocmite în mod detaliat şi se vor 
înainta prin curieri speciali, la această Direcţiune Generală a 
Securităţii Poporului, cabinetului domnului Director General 
până în seara de 3 septembrie. Nu se admite nici o întârziere129. 
 Rolul noii structuri represive era acela de a apăra 
cuceririle democratice şi de a asigura securitatea Republicii Populare 

                                                      
129 Cristian Vasile Între Vatican şi Kremlin, op. cit., p. 138 
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Române împotriva uneltirilor duşmanilor interni şi externi130. 
Începând cu luna octombrie, clericii şi credincioşii care se 
considerau greco-catolici vor deveni duşmani din interior ai 
regimului comunist. La puţin timp după crearea organelor de 
Securitate a urmat depunerea celor 4 episcopi greco-catolici 
(pentru ultimii trei s-a invocat pretextul pensionării)131, precum 
şi pregătirea adunării care urma să adopte în mod liber 
hotărârea de revenire la ortodoxie. 
 Unele prevederi ale legii cultelor au condus şi la 
îngrădiri, şi la discontinuitate în viaţa Bisericii Ortodoxe. 
Biserica însă a rămas ca instituţie, după cum şi ierarhia ei şi-a 
păstrat fotoliile, în timp ce Biserica soră va fi desfiinţată, iar 
episcopii ei, mulţi preoţi şi mulţi credincioşi aruncaţi în 
închisorile comuniste şi supuşi celui mai neomenos regim de 
exterminare. Aici se vor întâlni cu o parte a ierarhiei Bisericii 
Catolice, cu preoţi ai aceluiaşi cult şi, adeseori ,cu preoţi 
ortodocşi ce n-au vrut să urmeze calea ierarhilor lor. 
 Toate acestea se vor petrece în timp ce, prin Constituţia 
din 1948, continua, declarativ, să se asigure libertatea 
individuală. Nimeni nu putea fi arestat şi deţinut mai mult de 
48 de ore, fără un mandat al Parchetului, al organelor de 
instrucţie stabilite de lege, sau fără autorizarea instanţelor 
judecătoreşti (art. 28); domiciliul era socotit inviolabil. Nimeni 
nu putea intra în domiciliu sau reşedinţa cetăţeanului fără 
învoirea acestuia, decât în prezenţa lui şi în baza unui ordin 
scris al autorităţii competente sau în caz de flagrant delict (art. 
29); nimeni – asigura Constituţia – nu poate fi condamnat şi 
ţinut a executa o pedeapsă decât în baza hotărârii 

                                                      
130 Marius Oprea, Naşterea Securităţii , Anul 1948 – instituţionalizarea 
comunismului, Analele Sighet 6, Fundaţia Academia Civică, p. 272 – 783 
131 Ioan Ploscaru, Lanţuri şi teroare, p. 51 
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judecătoreşti, pronunţată în conformitate cu legea (art. 30); 
libertatea presei, a cuvântului, a întrunirilor, mitingurilor, 
cortegiilor şi manifestărilor era, de asemenea, garantată (art. 
31). Exercitarea acestor drepturi era asigurată – potrivit 
aceleaşi constituţii, dar şi a celei sovietice din 1948 (art. 125) – 
prin faptul că mijloacele de tipărire, hârtia şi locurile de 
întâlnire erau puse la dispoziţia celor ce muncesc; cetăţenii 
aveau dreptul de a se asocia şi organiza (art. 32), dacă scopul 
urmărit nu era îndreptat contra ordinei democratice stabilită 
prin Constituţie. Era interzisă şi pedepsită de lege orice 
asociere cu caracter fascist sau antidemocratic. Secretul 
corespondenţei era şi el garantat (art. 33). Numai în caz de 
instrucţie penală, stare de asediu sau în caz de mobilizare, 
corespondenţa putea fi, legal, controlată132. 
 Toate prevederile amintite, coroborate cu realităţile 
anilor 1948 – 1952, (vreme în care Constituţia din 1948 
înseamnă, teoretic vorbind, suportul vieţii politice) dovedesc 
caracterul său profund demagogic prin asigurările formale de 
libertate şi încălcarea lor reală. Pe de altă parte, aceleaşi 
prevederi, în subsidiarul lor, prin condiţionările făcute, 
deschid calea abuzurilor, anulează libertăţile proclamate, 
preluate din doctrina democraţiilor tradiţionale, pentru a face 
loc unei democraţii de tip nou – numită populară – dar, de 
fapt, o dictatură de stânga care încearcă să anuleze orice 
continuitate în viaţa politică, economică, socială şi spirituală a 
ţării133. 
 Noua Constituţie promovează şi asigură un nou regim 
politic; deschide unele căi ale dezvoltării economice în spiritul 
doctrinei socialiste, duce o politică de clasă prin care înalţă la 
                                                      
132 Cf. Codruţa Maria Ştirban, Marcel Ştirban, op. cit. p.123 
133  Viorel Marineasa, Daniel Vighi, Rusalii ’51, Ed. Marineasa, Timişoara, 
1994, p. 21 
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rang de mare putere muncitorimea; distruge ţărănimea prin 
lichidarea proprietăţii private; suprimă vechea elită politică 
prin exterminarea ei în închisori, interzice Biserica Greco-
Catolică şi, chiar înainte de-a hotărî aceasta, demite pe toţi 
ierarhii Bisericii Greco-catolice, fără a cere consimţământul 
Vaticanului, îi arestează fără nici un mandat din partea 
vreunui organism abilitat să facă acest lucru şi, fără nici o 
judecată, îi ţine în închisori sau cu domiciliu forţat, până la 
moarte. Casele oamenilor politici şi ale preoţilor au fost 
răvăşite prin percheziţii fără nici o autorizaţie. Stăpânii lor au 
fost duşi la închisori, judecaţi de tribunale (sau nejudecaţi), iar 
familiile au rămas, adeseori, pe drumuri şi fără mijloace 
materiale134. 
 Prevederile constituţionale privind libertăţile 
individuale erau astfel vorbe goale. Au fost interpretate şi 
folosite, toate, doar în folosul noii puteri politice. Oricine şi 
oricând putea fi arestat fără să poată întreba de ce. Oricine şi 
oricând putea să fie trimis sau ţinut în închisoare, cât dorea 
puterea, judecat de un tribunal în numele poporului ori 
nejudecat decât de organele de detenţie ale aceleiaşi puteri. În 
numele democraţiei populare, au fost anulate de fapt toate 
drepturile consacrate în vechile constituţii, cunoscute şi 
respectate în deceniile trei şi patru. Întreg deceniul cinci 
înseamnă în istoria românilor altceva, iar anii 1945 – 1948 şi 
mai ales în anul 1948 când se pregătesc şi se consacră drumul 
spre o rânduire nouă, de tip socialist. 
 

                                                      
134 Silvestru Augustin Prunduş, Clemente Plaianu, Canonicul Nicolae Pura, 
Ed. Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 1996, p. 141 
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INTERZICEREA BISERICII GRECO-CATOLICE 

(OCTOMBRIE – DECEMBRIE 1948) 

 
 
 Patriarhul Justinian Marina afirma în cuvântarea sa de 
la Caransebeş: Dacă primul Patriarh al ţării a legiferat şi a făcut 
unirea politică şi naţională, al treilea – adică el – are rolul de a face 
unificarea Bisericii într-o singură turmă”, şi-şi asigura ascultătorii 
„că toate angajamentele pe care le-a luat vor fi respectate… Am 
vizitat Rusia şi am venit cu amintiri frumoase şi adânc mişcat de 
evlavia adâncă şi de sentimentele religioase, care nu se întâlnesc în 
ţara noastră. Suntem cinstiţi şi respectaţi acolo, să fim şi luptători ai 
păcii în lume135. 
 

1. Pregătirea Adunării de la Cluj 
 
 În luna septembrie autorităţile s-au concentrat pe 
„convingerea” clerului inferior de necesitatea abandonării 
propriei credinţe şi au lansat chiar zvonul că Adunarea ce va 
discuta la Cluj „reîntregirea” religioasă va fi condusă de 
episcopul Iuliu Hossu136 şi la ea vor participa şi alţi clerici 
superiori greco-catolici. 
 La sfârşitul lunii septembrie, Ministerul Cultelor a 
trimis tuturor preoţilor greco-catolici un formular prin care 
erau solicitaţi să-şi delege doi reprezentanţi din judeţ pentru 
proiectata adunare. Pe de altă parte, organele de represiune au 
căutat să întocmească tabele cât mai exacte cu localităţile din 
                                                      
135 Silvestru Augustin Prunduş, – Clemente Plaianu, Catolicism şi 
Ortodoxie. Scurt istoric al Bisericii Române Unite, p. 143 
136 Ioan Ploscaru, Meditaţii, Ed. Viaţa Creştină, Cluj-Napoca, 2003, p. 143 
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Transilvania şi Banat în care populaţia credincioşilor greco-
catolici era semnificativă137. Mai întâi s-au constituit comitete de 
iniţiativă pentru trecerea la Biserica Ortodoxă Română, 
compuse în general de laici greco-catolici favorabili 
Guvernului Groza. Iată cum arăta componenţa Comitetului de 
iniţiativă din jud. Timiş-Torontal: Nicolae Roşu (profesor), Ion 
Bot (inginer), Ioan Sasu (chelner), Vasile Tartă (director de 
uzină), Victor Liţiu (profesor universitar) şi Alexandru 
Grozescu (avocat)138. În acest comitet de iniţiativă mai fusese 
cooptat şi preotul Păun Madincea din comuna Gătaia, „cu 
vocaţie îndoielnică având ceva încurcături cu o moară” – după 
caracterizarea lui Ioan Ploscaru139. Aceste comitete au început 
să colinde satele greco-catolice începând cu 26 septembrie, cu 
scopul de a-i convinge pe clericii uniţi să adere la ortodoxie. 
Este foarte probabil ca autorităţile să fi amânat „unificarea” 
bisericească şi pentru ca aceasta să coincidă cu o dată care, 
calendaristic, să amintească de aniversarea de către greco-
catolici a Uniri religioase din secolul al XVII-lea140. Unul din 
preoţii ameninţaţi şi bătuţi a fost părintele Pompei Onofrei din 
Sibiu, care le-a spus torţionarilor: puteţi să mă bateţi şi să mă 
schingiuiţi cât vreţi, puteţi să-mi smulgeţi unghiile, să-mi scoateţi 
ochii, să trageţi pielea de pe mine, să mă omorâţi chiar. Credinţa nu 
mi-o lepăd. Nu semnez nimic…141. Au fost însă şi preoţi care, sub 
presiune şi sub ameninţare, au semnat listele de „revenire” la 
ortodoxie. Potrivit cifrelor furnizate de autorităţi peste 420 de 
preoţi uniţi ar fi semnat aceste liste de trecere la BOR (există 
                                                      
137 Cristian Vasile, op. cit., p. 140 
138 Reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal, Broşură, Ed. 
Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1948, p. 122 
139 Ioan Ploascaru, Lanţuri şi Teroare, p.46 
140 ibidem, p. 33 
141 Alexandru Mircea, Problema Religioasă în România, în Biserica 
Română Unită, p. 308 
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suficiente argumente pentru a pune la îndoială această cifră). 
Aşadar după o campanie din care nu au lipsit promisiunile 
unor salarii mai mari, teroarea, ameninţările (inclusiv 
concedierea din funcţii142) şi şantajul, la Cluj au fost aduşi 
preoţi pentru a proclama ruperea de Roma papală şi revenirea 
la Biserica Ortodoxă Română. 
 

2. Adunarea de la Cluj (1 octombrie) 
 
 La 1 octombrie 1948, în sala de gimnastică a liceului 
George Bariţiu din Cluj, s-a ţinut adunarea pe care Guvernul o 
pregătise dinainte în toate amănuntele ei. Treizeci şi opt de 
preoţi ar fi trebuit să fie delegaţii preoţimii ardelene la această 
adunare. Comunişti au ales acest număr pentru că 38 au fost 
protopopii care au semnat actul unirii de la 1698. În realitate, la 
Adunarea de la Cluj au luat parte numai 37 de preoţi143. De 
fapt, actele adunării de la Cluj au fost semnate numai de 37 
preoţi. Se pare că Emil Iuga Canonicul de la Cluj, care ar fi fost 
desemnat ca Preşedinte al Adunării, s-a retras în ultimul 
moment, probabil înspăimântat de consecinţele actelor sale. 
 Unii preoţi care au luat parte la Adunarea de la Cluj 
erau, fără îndoială, elemente compromise care s-ar fi pretat 
fără scrupule la orice fel de acţiune. Alţii însă au fost ridicaţi de 
la casele lor cu forţa şi siliţi să facă jocul comuniştilor. Un 
martor ocular descrie în felul următor lucrurile: „În preajma 
zilei de 1 octombrie, Episcopii uniţi, protopopii şi preoţii mai 
de vază au fost arestaţi sau consemnaţi în casele lor. În locul 
lor, <<în numele lor>> a fost organizat <<Congresul de la 
Cluj>>, în frunte cu protopopul Beleşcu, congres în care s-a 
cerut unirea Bisericii Greco-catolice cu Biserica Ortodoxă 
                                                      
142 Ioan Ploscaru, op. cit., p. 22 
143 Alexandru Raţiu, Persecuţia Bisericii Române Unite, p. 46 
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Română. Participanţii, în afară de Preşedinte şi încă unul sau 
doi tovarăşi de ai săi, au fost aduşi în sala păzită de poliţie şi 
de siguranţă, din beciurile închisorilor, livizi la faţă, cu ochii 
înfundaţi în orbite din cauza suferinţelor morale şi fizice la 
care au fost supuşi, cu groaza întipărită pe faţă, în gesturi şi în 
atitudini şi cu agentul la spate”144. 
 Preotul Ioan Florea care a luat parte la adunare 
povesteşte: Am fost ridicaţi de la casele noastre de agenţii miliţiei şi 
transportaţi la Cluj. Sala Congresului era păzită de poliţie. Lucrările 
au fost scurte. Cum desemnarea Preşedintelui se făcu din ordin, 
acesta, perplex, nu ştia ce avea de spus. În acel moment Pr. Zagrai îi 
înmânează un text. Îl citeşte cu voce tremurândă145. Încep 
discuţiile… Ele sunt curmate de martorii din sală. Toată lumea 
semnează… De acolo am fost duşi, încadraţi, la reşedinţa episcopului 
ortodox, Colan. De acolo la gară. Pe drum ni s-a dat câte o reverendă 
şi ni s-a servit masa, cea dintâi pe ziua aceea. La Athenee Palace am 
fost ţinuţi sub observaţie146. 
 Poliţia luase din vreme măsuri pentru ca adunarea care 
trebuia să proclame reîntoarcerea de bunăvoie la ortodoxie, să 
nu fie tulburată. Episcopul Iuliu Hossu a fost ţinut în domiciliu 
forţat, iar persoanele care au încercat să intre sau să iasă de la 
Episcopie au fost arestate. La fel a fost arestat Episcopul Ioan 
Suciu care a fost în vizită canonică în judeţul Făgăraş; acolo a 
fost închis două zile într-un beci147. 
 Lucrările adunării de la Cluj au decurs foarte repede, 
fiind pregătite dinainte de aranjatori. După ce s-a făcut, prin 

                                                      
144 Alexandru Raţiu, op. cit., p. 51 
145Vezi Anexe, Documentul nr. 45 
146 Alexandru Mircea, Pamfil Cârnaţiu, Mircea Todoriciu, op. cit., p. 253 
147 Ioan Bota, Cicerone Ioniţoiu, Martiri şi Mărturisitori ai Bisericii din 
România – Biserica Română unită cu Roma, Greco-catolică – Biserica 
Romano-catolică, edit. a II-a, p. 34 
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aclamaţie, alegerea preşedintelui Protopop Traian Belaşcu, a 
secretarului Aurel Brumboiu şi a membrilor verificatori: 
Nicolae Geangalău şi Pavel Madincea, preşedintele Traian 
Belaşcu dă citire discursului ce s-a făcut de dinainte. Belaşcu 
afirma în discurs că se simte onorat să prezideze acea adunare 
istorică, menită să reprezinte mult dorita reîntregire a Bisericii 
româneşti din Ardeal. Iar după ce a făcut istoricul unirii cu 
Roma, în stilul în care îl făcuseră şi comunişti, a afirmat că de 
azi nu mai există condiţiile şi stările care au determinat 
dezbinarea de la 1700, peceţile de atunci sunt rupte şi 
întoarcerea noastră acasă, de unde am plecat acum 250 de ani, 
este un act de înţelepciune. A rămâne mai departe sub tutela 
Vaticanului care, împotriva principiilor evanghelice, s-a 
angajat în frontul imperialismului agresiv şi aţâţător la noi 
războaie, ar însemna să dezertăm din rândurile strânse ale 
poporului nostru care, împreună cu celelalte puteri 
democratice din lume, luptă cu dârzenie pentru pace, 
independenţă naţională şi libertate. Noi azi nu mai vrem să 
primim comenzi de la Roma. Singurele comandamente care 
vor dirija de acum înainte vrerile noastre vor fi poruncile de 
viaţă ale poporului nostru. Şi, în concluzie, afirma că este 
conştient de solemnitatea momentului istoric prin care trece şi 
cerea binecuvântarea Cerului peste lucrările soborului 
duhovnicesc148. 
 După discursul protopopului Belaşcu, protopopul 
Sabin Truţia ia cuvântul ca să spună că ne-am întrunit 
astăzi…pentru a hotărî ruperea legăturilor cu Biserica Romei şi 
revenirea în sânul Bisericii Ortodoxe autocefale române. Refăcând 
astfel unitatea spirituală a neamului nostru, suntem încredinţaţi că 
servim şi cauza lui Dumnezeu, şi interesele majore ale poporului şi 

                                                      
148 Vezi Anexe, Documentul nr. 45 
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Republicii noastre populare. Trăiască Biserica Ortodoxă a tuturor 
Românilor! Trăiască şi înflorească Republica Populară Română.  

După protopopul Sabin Truţia, preotul Nicolae 
Geangalău se ridică să spună că unirea cu Biserica Ortodoxă 
Română autocefală este o realizare nu numai religioasă, ci şi 
profund democratic, de vreme ce porneşte de jos în sus, de la 
popor şi pentru popor, aşa cum totul se înfăptuieşte totul în 
Republica Populară Română. Noi ne angajăm, prin actul istoric 
de astăzi, să punem capăt privirilor peste frontieră şi să ne 
înregimentăm în uriaşul şantier al muncii naţionale pentru 
reconstrucţia ţării şi pentru fericirea şi bunăstarea întregului 
popor. Trăiască Republica Populară Rămână.  

Iar preotul Virgil Moldovanu, după ce constată că prin 
întoarcerea la ortodoxie scăpăm odată pentru totdeauna de 
tutela Vaticanului, adaugă: pentru viitor, biserica trebuie să 
devină un organ viu şi activ în cadrul vieţii de stat, iar preoţii 
să fie stâlpi pe care Guvernul să se poată rezema în munca 
pentru progresul democraţiei populare şi pentru bunăstarea 
maselor muncitoare149. 
 După terminarea acestor mărturisiri de credinţă în 
Republica Populară Română, preotul George Zagrai, fără prea 
multe explicaţii, anunţă că pentru consfinţirea actului istoric 
câţiva delegaţi au pregătit o „Proclamaţie” şi un „Apel”, care 
trebuiau aprobate şi semnate. Se citeşte proclamaţia prin care 
delegaţii declară reîntoarcerea în sânul Bisericii Ortodoxe şi 
ruperea legăturilor cu Roma, şi apelul îndreptat către 
credincioşii din Ardeal cu îndemnul ca să urmeze pilda 
preoţilor şi să se întoarcă la Biserica ortodoxă. Delegaţii aprobă 
„Proclamaţia” şi „Apelul” prin aclamaţii, apoi se trece la 
semnarea lor. 

                                                      
149 Cf. Reîntregirea bisericii Ortodoxe din Ardeal, p. 3 
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 La sfârşit, preşedintele Traian Belaşcu propune 
delegaţilor ca toţi să plece la Bucureşti pentru a prezenta 
Sfântului Sinod şi Fericitului Patriarh Justinian „Proclamaţia” 
de revenire în sânul Bisericii Ortodoxe Române, iar secretarul 
acestei adunării, Aurel Brumboiu, mulţumeşte guvernului 
pentru libertatea acordată, datorită căreia fiecare a putut să-şi 
exprime dorinţele, fără a fi stânjeniţi ceva. 
 În seara aceleaşi zile, escortaţi de poliţie, delegaţii 
pleacă la Bucureşti. La gară sunt salutaţi, în numele clerului 
capitalei, de preotul Petre Vintilescu, decanul Facultăţii de 
Teologie, căruia îi răspunde Traian Belaşcu. De la gară au mers 
la Athenee Palace sub pază. 
 În ziua următoare, duminică 3 octombrie, la ora 9 
dimineaţa, în sala mare a Sfântului Sinod de faţă fiind 
mitropolitul Nicolae Bălan al Sibiului, Mitropolitul Vasile 
Lăzărescu al Banatului, arhiepiscopul Firmilian al Craiovei, 
Arhiepiscopul Sebastian Rusan al Sucevei şi Maramureşului, 
Episcopul Antim Nica al Dunării de Jos, Vicarii Patriarhiei 
Veniamin Atanasie şi Pavel, protopopii şi preoţii din capitală, 
Preotul Cazacu prezintă Patriarhului Justinian „delegaţia” 
preoţilor greco-catolici150. 
 După acestea, preotul Aurel Brumboiu citeşte 
„Proclamaţia” aprobată la Cluj. Patriarhul Justinian ia cuvântul 
şi, după ce-şi arată nespusa bucurie, declară: În numele 
Sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române vă declar că iau act cu 
mare bucurie sufletească de proclamaţie şi de hotărârea voastră şi vă 
primim cu braţele părinteşti şi cu inimă caldă în Staul sfânt şi în 
păşunea noastră duhovnicească151. A vorbit apoi Mitropolitul 
Sibiului Nicolae Bălan, dezvoltând obişnuitele argumente de 
polemică împotriva Bisericii catolice şi a Papei. 
                                                      
150 Stanciu Stoian, op.cit., p. 172 
151 Cf. Reîntregirea bisericii Ortodoxe din Ardeal, op. cit., p. 7 
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 După cuvântarea Mitropolitului Nicolae Bălan, toţi cei 
prezenţi au format un cortegiu care s-a îndreptat către Biserica 
Sfântul Spiridon unde s-a oficiat un Te Deum de către 
Mitropolitul Nicolae Bălan, înconjurat de patru protopopi 
ortodocşi şi patru protopopi greco-catolici. Mitropolitul Bălan 
a rostit o rugăciune de mulţumire pentru cei ce s-au despărţit 
de Biserica strămoşească, iar acum s-au întors. Preotul 
Brumboiu a citit din nou proclamaţia de revenire, iar preotul 
Gheorghe Vintilescu, directorul cancelariei Sfântului Sinod, a 
citit actul sinodal prin care uniţii sunt primiţi în sânul Bisericii 
Ortodoxe152. 
 În timp ce cei 36 de preoţi erau ţinuţi la Athenee Palace, 
vicarul greco-catolic de la Bucureşti, episcopul Vasile Aftenie, 
a reuşit să pătrundă la ei şi să-i vadă. Iată cum povesteşte el 
însuşi întâlnirea: În 4 octombrie am reuşit să pătrund în hotelul 
unde erau găzduiţi preoţii care au luat parte la Congresul de la Cluj 
şi care au fost aduşi apoi la Bucureşti. Am întâlnit câţiva dintre ei 
care imediat s-au strâns în jurul meu şi m-au dus în camera lor 
pentru a putea vorbi cu mai multă libertate. I-am mustrat cu vorbe 
bune dar severe, pentru greşeala ce au făcut. Unii dintre ei au 
început să plângă şi să-mi povestească toate vexaţiile la care au fost 
supuşi: ademeniri, percheziţii, deţineri etc. totul a fost încercat de 
emisarii Guvernului pentru a-şi ajunge scopul. Au povestit din fir în 
păr evenimentele care au fost toate predispuse cu grijă de mai înainte. 
Patriarhul Marina, vorbind unuia din aceşti preoţi, i-a spus: 
<<Avem în mână un cuţit foarte ascuţit şi ne vom folosi de el până la 
sfârşit: pe 21 octombrie Biserica greco-catolică nu va mai exista şi va 
fi un fapt împlinit…>> Am întrebat pe unul din ei: Te-ai gândit bine 
ce ai făcut? Ţi-ai cercetat conştiinţa? Tu ştii că în ziua hirotonirii ai 
promis să fii credincios Bisericii Catolice? Mi-a răspuns: <<N-am 

                                                      
152 Vezi Anexe, Documentul nr. 41 
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vrut să ne despărţim de Cristos, dar ne-am gândit că numai aşa vom 
putea salva viaţa noastră şi a familiilor. Am fost siliţi să facem acest 
pas, dar îndată ce vom fi liberi ne vom reîntoarce cu întreg poporul 
nostru…>>153. 
 Deşi mijloacele de constrângere folosite au fost din cele 
mai diverse, Episcopii Uniţi nu se lasă intimidaţi. În timp ce 
Adunarea de la Cluj îşi desfăşoară lucrările, episcopul 
Clujului, Iuliu Hossu, emite un decret prin care declară 
excomunicaţi pe toţi preoţii care au consimţit să ia parte la 
adunare154. 
 La fel reacţionează şi ceilalţi reprezentanţi ai Bisericii 
Catolice din România. În ziua de 2 octombrie, Nunţiatura 
Apostolică din Bucureşti înaintează Ministerului Afacerilor 
Străine o notă de protest, denunţând încălcările aduse libertăţii 
religioase de către agenţii guvernului din Ardeal155. 
 Guvernul răspunde cu multă întârziere la nota de 
protest a Nunţiaturii şi în termeni care confirmă că mijloacele 
de constrângere folosite împotriva clerului greco-catolic erau 
pe de-a întregul aprobate de guvern. 
 Guvernul Român respinge în mod categoric protestul 
Nunţiaturii Apostolice împotriva revenirii populaţiei greco-
catolice din Ardeal la ritul ortodox, protest care înseamnă un 
amestec în chestiunile interne ale Republicii Populare Române 
şi o încercare de a ataca libertatea de credinţă. Guvernul 
respinge calomniile cuprinse în Nota amintită, privitoare la 
pretinsul amestec al autorităţilor române în mişcarea de 
reintegrare a credincioşilor greco-catolici în Biserica Ortodoxă. 
Aceste afirmaţii defăimătoare sunt o nouă dovadă a atitudinii 
duşmănoase pe care Nunţiatura Apostolică o adoptă în mod 
                                                      
153 Alexandru Mircea, Pamfil Cârnaţiu, Mircea Todoriciu, op. cit., p.256 
154 Vezi documentul nr. 51 
155 Vezi documentul nr. 52 
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sistematic faţă de Republica Populară Română. Nunţiatura 
Apostolică, nefiind decât reprezentanta diplomatică a 
Vaticanului, nu-şi poate aroga dreptul de a vorbi în numele 
întregii lumi creştine, aşa cum o face Vaticanul. Guvernul 
român denunţă încercarea de şantaj prin ameninţarea că 
violarea libertăţilor religioase în România va alarma în curând 
opinia publică mondială. 
 În concluzie Guvernul respinge în modul cel mai 
hotărât Nota Nunţiaturii Apostolice atât pentru fond cât şi 
pentru formă, considerând-o drept un act provocator 
împotriva Statului şi poporului român156. 
 Episcopii uniţi, la rândul lor, reuşind în sfârşit să se 
întrunească, trimit Preşedintelui Republicii, în 7 octombrie 
1948, o scrisoare de protest în care denunţă şi ei cu tărie şi ei 
acţiunea neomenoasă întreprinsă de organele guvernamentale 
împotriva Bisericii Greco-Catolice157. 
 Cu prezentarea acestor probleme Ministerului Cultelor 
a fost însărcinat Episcopul Vasile Aftenie. Episcopul descrie 
întrevederea cu Ministrul Cultelor, Stanciu Stoian astfel: în ziua 
de 11 octombrie am prezentat Ministrului Cultelor  scrisorile de 
protest semnate de toţi Episcopii. Când i-am dat scrisorile mă 
aşteptam ca Ministrul să-mi spună ceva, dar a tăcut. Atunci i-am 
spus: Domnule Ministru, aş dori să ştiu ce credeţi Dumneavoastră 
despre aceste scrisori. Ministrul, după ce a spus că le va citi cu 
atenţie, adaugă Noi vă iubim cu toţii, Preasfinţite, şi dorim să treceţi 
împreună cu toţi credincioşii la Biserica ortodoxă. I-am răspuns: E 
imposibil să mă leapăd de credinţa în care m-am născut, în care am 
fost crescut şi pe care am predicat-o timp de 23 de ani. Atunci 

                                                      
156 Vasile Marcu, Biserica Română unită cu Roma greco-catolică, jefuită şi 
umilită Conflictul din Odorheiu Secuiesc, Documente şi mărturii, Ed. 
Crater, Bucureşti, 1998, p. 108 
157 Vezi Documentul nr. 53 
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Ministrul a insistat spunând că trecerea la ortodoxie ar fi fost un 
bine pentru mine, dar pe urmă, văzând dorinţa mea hotărâtă 
exclamă: Sunt foarte mulţumit de unirea tuturor românilor într-o 
singură Biserică ortodoxă. Voi catolicii, mai priviţi încă spre Apus şi 
aşteptaţi bomba atomică, dar nu se va întâmpla nimic pe placul 
vostru. Fiind atunci întrebat de mine cum s-ar putea împăca 
atitudinea actuală a Guvernului cu libertatea religioasă garantată de 
Constituţie şi prin Legea Cultelor, Ministrul mi-a răspuns că 
libertatea se poate înţelege în mai multe feluri. Iar la despărţire 
insistă din nou: Vă rog în interesul Preasfinţiei Voastre, să faceţi cât 
mai de grabă trecerea la Biserica ortodoxă158. 
 Guvernul ar fi dorit ca măcar unul din Episcopii uniţi 
să accepte trecerea la Biserica Ortodoxă, pentru că preoţii care 
luaseră parte la Adunarea de la Cluj prea erau figuri şterse şi 
fără însemnătate în Biserica Greco-Catolică. La început, 
comuniştii îşi puseseră ochii pe Episcopul Clujului, Iuliu 
Hossu. Pe urmă au mai făcut presiuni asupra Vicarului Greco-
Catolic de la Bucureşti, Episcopul Vasile Aftenie, dar fără nici 
un rezultat favorabil guvernului comunist român. 
 Când şi-au ridicat glasul în faţa guvernului prigonitor, 
episcopii uniţi ştiau că n-au să fie ascultaţi. (Cunoşteau, de 
asemenea, hotărârea guvernului de a duce până la sfârşit 
acţiunea începută). În măsura în care împrejurările le-o 
îngăduiau, ei şi-au îndreptat toată atenţia şi toată grija spre 
preoţi şi credincioşi, îmbărbătându-i şi încurajându-i ca să facă 
faţă, cu demnitate, tristelor evenimente. Au început să 
pregătească credincioşii mai ales prin vizite pastorale, prin 
cuvântări, prin scrisori pastorale, prin intensificarea vieţii 
religioase. 

                                                      
158 Serviciul de informaţii al Bisericilor Orientale, apud Alexandru Mircea, 
op. cit., p. 264 
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 Episcopul Ioan Suciu devenise apostolul neobosit în 
acel ceas al întunericului. Era dotat cu un excepţional dar de a 
vorbi, cu o vastă cultură şi o viaţă sufletească de o rară 
curăţenie pentru care şi era numit: un sfânt desprins din 
iconostas159. Toate aceste calităţi au făcut ca cel mai tânăr dintre 
episcopi să devină sufletul rezistenţei creştine în Biserica 
Unită. 
 Vizitele pastorale ale episcopului Suciu au fost 
pretutindeni un adevărat triumf. După numirea sa ca 
Administrator al Mitropoliei Blajului, a vizitat mai bine de 600 
de parohii, cu toate că agenţii comunişti au căutat să-i facă 
încontinuu tot felul de greutăţi. Într-o vreme, poliţia dăduse 
ordin posturilor de jandarmi ca să rechiziţioneze mijloacele de 
transport de care s-ar fi folosit episcopul Suciu. Dar acesta a 
continuat să viziteze credincioşii, trecând pe jos din sat în sat. 
Într-o zi a fost oprit pe drum de o maşină a poliţiei. Fiind 
invitat să urce, Episcopul a răspuns că preferă să meargă pe 
jos. Agenţii i-au spus că nu are dreptul de-a vizita satele, 
pentru că nu mai este episcop; guvernul l-a scos din funcţie. 
Episcopul a afirmat că a fost numit episcop de către Sfântul 
Scaun şi numai Sfântul Scaun are dreptul să-l scoată din 
funcţie. A fost ridicat de agenţi, legat la ochi şi trântit cu 
violenţă în maşină. După aceea a fost coborât din maşină şi 
aruncat pe scări într-un beci unde a stat două zile nemâncat şi 
nebăut. A fost pus în libertate cu ameninţarea să numai 
predice dacă vrea să nu fie arestat din nou. Auzind acestea 
episcopul a zis: „Atunci puteţi să mă deţineţi imediat. Eu nu pot să 
nu predic”160. 

                                                      
159 Cf. Anton Moisin, O gravă lovitură dată neamului românesc: 
Calomnierea Bisericii Unite cu Roma, greco-catolice, Ed. Polsib, Sibiu, 
1996, p. 113 
160 ibidem 
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3. Serbarea de la Alba-Iulia 

 
 Între 4 şi 21 octombrie activitatea de convertire a uniţilor 
a fost foarte intensă pentru că trebuiau mişcate masele în 
vederea serbării ce se plănuise pe ziua de 21 octombrie, când se 
împlineau 250 de ani de la unirea cu Roma la Alba-Iulia. 
Serbarea trebuia să se încheie în mod solemn cu contopirea 
Bisericii Greco-Catolice cu Biserica ortodoxă. Pentru ca aceste 
solemnităţile să apară cât mai impunătoare, mulţi ţărani au fost 
aduşi cu forţa din diferite părţi ale Transilvaniei. 
 Solemnităţile au început în curtea Catedralei Sfânta 
Treime, şi s-au încheiat în Catedrală, cu participarea 
Patriarhului Justinian şi a întregului episcopat ortodox. Zidurile 
erau acoperite de manifeste ca acestea: ,,Trăiască Republica 
Populară Română, Uniţi în credinţa strămoşească, vom lupta 
pentru drepturile poporului, pentru pace şi pentru democraţie”. 
La orele 8 dimineaţa, preoţii trecuţi la ortodoxie au celebrat 
liturghia, iar imediat după aceea, în faţa Catedralei, s-a 
constituit Prezidium-ul adunării. Preşedinte a fost ales 
protopopul Traian Belaşcu, care a prezidat şi Adunarea de la 
Cluj. Secretar a fost ales tot Aurel Brumboiu; ceilalţi preoţi care 
au luat parte la Adunarea de la Cluj au fost numiţi vice-
preşedinţi161. 
 Preşedintele Traian Belaşcu ţinu o cuvântare făcând 
istoricul evenimentelor care se conformau cu serbările din ziua 
aceea. În numele poporului luă cuvântul Andrei Avram, un 
ţăran din comuna Măgina, judeţul Alba, care între altele spuse 
că acum, când în RPR, se bucură toţi de aceleaşi libertăţi, e 
                                                      
161 Pr. Nicolae M. Popescu, La Alba-Iulia, odinioară (1698) şi acum (1948), 
în Biserica Ortodoxă Română Revista Sfântului Sinod,anul LXVI, nr. 11-12, 
Noiembrie – Decembrie, Bucureşti, 1948, pp. 608 – 620 
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nimerit lucru să piară dezbinarea dintre fraţi, şi declară, în 
numele tuturor neamurilor de pe întinsul Ardealului, Crişanei, 
Banatului şi Maramureşului: că în clipa de faţă noi rupem orice 
legătură care ne ţine legaţi de Biserica Romei; că ne întoarcem la 
Biserica ortodoxă… şi că vom lupta, înfrăţiţi în aceeaşi credinţă 
religioasă, pentru înflorirea scumpei noastre Republici Populare, 
pentru pace şi progres…162. 
 În numele intelectualilor a vorbit Profesorul Coriolan 
Tătar. Apoi preotul Gheorghe Zagrai citi moţiunea pe care 
Adunarea trebuia să o voteze. Această moţiune compusă în 
acelaşi stil şi cuprinzând acelaşi idei pe care le conţineau 
declaraţiile şi apelurile de mai înainte, reînnoieşte fidelitatea faţă 
de „scumpa Republică Populară”, declară rupte peceţile unirii şi 
înfăptuită unirea cu Biserica Ortodoxă, încheind: membrilor 
Înaltului Prezidiu al Republicii Populare Române şi Guvernului Ţării, 
aducem omagiul recunoştinţei noastre pentru libertăţile asigurate 
tuturor fiilor poporului, libertăţi care au făcut posibilă înfăptuirea 
reîntregirii Bisericii româneşti163. 
 După votarea moţiunii, delegaţia prezidată de 
Protopopul Traian Belaşcu s-a prezentat la Patriarhul Justinian, 
care sosise la Alba-Iulia, şi la membrii Sfântului Sinod, rugându-
i să primească  invitaţia de a face parte din Prezidiul Adunării. 
Bineînţeles că Patriarhul a primt. S-a format un cortegiu care s-a 
îndreaptat spre Catedrală, unde s-a oficiat un Te Deum. După 
slujbă a luat din nou cuvântul Protopopul Traian Belaşcu, 
exprimând Patriarhilor şi membrilor Sfântului Sinod voinţa 
marii majorităţi a credincioşilor şi a preoţilor uniţi de a reveni la 
biserica ortodoxă mamă, iar Aurel Brumboiu a citit moţiunea 
votată de adunare. În faţa mulţimii adunate în faţa Catedralei 
                                                      
162 ibidem, p. 615 
163 ibidem, p. 617 
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vorbi pe urmă Patriarhul, spunând între altele că de aici înainte 
sunt îndreptăţiţi a socotii anulat actul de unire din 1698 de la 
Alba-Iulia şi a deschide larg porţile lăcaşului ortodox, ca să intre 
toţi fraţii clerici şi mireni, a căror răzleţire nu mai avea rost de 
aici înainte. Într-o astfel de ocazie nu putea lipsi nici cuvântul 
mitropolitului Nicolae Bălan. După aceea, preotul Nicolae 
Geangalău a citit legământul de credinţă al celor reveniţi la 
ortodoxie. S-a citit pe urmă Actul sinodal de rupere al unirii care 
ca şi conţinut nu se deosebea de cel compus la Bucureşti. Actul 
acesta de la Alba-Iulia însă nu era semnat numai de membrii 
sinodului permanent, ci de toţi mitropoliţii şi episcopii 
ortodocşi: 
 Justinian Patriarh; Nicolae Mitropolitul Ardealului; 
Vasile Mitropolitul Banatului; Firmilian Mitropolitul Craiovei; 
Sebastian Arhiepiscop de Suceava şi Maramureş; Antim Episcop 
de Buzău; Grigore Episcop de Huşi; Iosif Episcop de Argeş; 
Beniamin Episcop de Caransebeş; Nicolae Episcop de Cluj Vad şi 
Feleac; Nicolae Episcop de Oradea; Andrei Episcop de Arad; 
Chesarie Episcop de Constanţa; Antim Episcop locotenent al 
Dunării de Jos; Policarp Episcopul Românilor din America; 
Episcopi (pensionari) Partenie, Ilarion Mircea, Beniamin Pacitan, 
Valeriu Moglan, Galaction Cordun, Emilian Antal, Eugeniu Laiu, 
Atanasie Dinca, Teodor Scorobet, Pavel Şerpe164. 
 

4. Arestarea şi întemniţarea episcopilor  
uniţi în catacombe165 

 
 Reîntregirea Bisericii româneşti din Ardeal era acum, 
după părerea guvernului communist, un fapt împlinit. 
Episcopii uniţi, cărora ,,regimul de libertate” a eliberat preoţii şi 
                                                      
164 ibidem, p. 620 
165 Petru Pecican, Homo Homini Christud, Ed. Mirador, Arad, 1996, p. 142 
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credincioşii greco-catolici, care acum ocupau pe nedreptul 
bisericile catedrale, bunurile şi casele episcopale. Acestea nu 
mai aparţineau acestor episcopi care s-au îndepărtat de popor 
pentru a servi intereselor imperialiste, ascultând de papa de la 
Roma. Episcopii trebuiau daţi afară. În ziua de 2 octombrie a 
fost arestat la Blaj, episcopul Ioan Suciu, împreună cu pr. Rusu, 
secretarul său. În noaptea dinspre 28 spre 29 octombrie au fost 
arestaţi: Preasfinţitul Valeriu Traian Frenţiu, împreună cu 
secretarul său preotul Foişor, la Oradea; Preasfinţitul Episcop 
Alexandru Rusu, la Baia Mare; Preasfinţitul Iuliu Hossu, la 
Cluj; Episcopul Vasile Aftenie, la Bucureşti; iar în dimineaţa 
zilei de 29 octombrie a fost arestat Preasfinţitul Episcop Ioan 
Bălan la Lugoj166. 
 În acelaşi timp, o mulţime de preoţi au fost arestaţi în 
diferite oraşe: anume cei mai cunoscuţi preoţi din Biserica 
Greco-Catolică. La Blaj au fost arestaţi canonicii Victor 
Macaveiu, Victor Pop, Ion Modovan, Dumitru Neda, Ioan 
Folea; profesorii de teologie Septimiu Todoran, Eugen Popa şi 
Ioan Miclea, şi toţi preoţii de la Cancelaria Mitropolitană. La 
Bucureşti au fost arestaţi preotul Tit Liviu Chinezu, 
protopopul Gheorghe Radu; la Cluj, preotul Ion Cherteş, Liviu 
Oprea, Gheorghe Neamţiu, Dumitru Manu, Iosif Bal şi alţii; la 
Oradea canonicul Iuliu Hirţe; la Lugoj, Iuliu Raţiu protopopul 
Timişoarei, Ion Deliman protopop de Arad, canonicii Nicolae 
Brînzeu şi Iosif Vezoc şi preotul Ladislau Teglaşiu167. 
 La început, episcopii uniţi au fost închişi la 
Dragosloavele-Muscel, unde era şi locuinţa de vară a 
Patriarhului. Aici nu au fost supuşi unui regim dur, ci doar li 
s-a interzis să aibă contact cu cineva. Au fost vizitaţi de mai 
                                                      
166 Cristian Vasile, Istoria Bisericii Greco-catolice sub regimul comunist 
1945-1989 Documente şi mărturii, Ed. Polirom, Iaşi, 2003, p. 5 
167 ibidem, p. 6 
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multe ori de Patriarhul Justinian care-i îndemna să treacă la 
ortodoxie pentru binele Republicii Populare. De la 
Dragosloavele au fost mutaţi pe urmă, cu partea cea mai aleasă 
din cler, la Mănăstirea Căldăruşani, în apropierea capitalei. 
Aici tratamentul a început să se înrăutăţească. Patriarhul a 
devenit tot mai insistent în propunerile sale168. 
 Imediat după arestarea episcopilor a urmat preluarea 
Catedralelor şi a reşedinţelor episcopale169. 
 

5. Decretul de desfiinţare a Bisericii Greco-Catolice170 
 
 1 decembrie 1948 – Decretul de desfiinţare a Bisericii 
Greco-Catolice. Actul normativ a invocat în mod fraudulos 
„revenirea parohiilor” greco-catolice la Biserica Ortodoxă 
Română şi a stat timp de decenii la baza discordiei dintre 
ortodocşi şi uniţi. 
 Decretul de desfiinţare a Bisericii Române Unite cu 
Roma Greco-Catolice în 1 decembrie 1948 a fost un act politic 
anticonstituţional, antidemocratic şi anticreştin, realizat de 
Partidul Comunist Român şi de guvernul comunist care s-au 
folosit de Ierarhia Bisericii Ortodoxe Române ca de o unealtă 
docilă. Prin urmare, aşa-zisa revenire a unor credincioşi şi 
preoţi greco-catolici la ortodoxie este nulă şi neavenită. Deşi 
supuşi unor mari presiuni şi torturi, niciun episcop român unit 
n-a cedat. Ba, din contra, cei mai mulţi au acceptat jertfa 
supremă, dând exemplu viu de dragoste şi devotament 
neţărmurit faţă de biserica lui Cristos în sânul neamului 

                                                      
168 Silvestru Augustin Prunduş, Clemente Plaianu, Cei 12 Episcopi 
Martiri…, p. 34 
169 Ioan Ploscaru, Cum a fost ocupată catedrala unită din Lugoj, în Viaţa 
creştină, anul I, nr-1 februarie 1990, pp. 2 – 4 
170 Vezi Documentul nr. 54 
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românesc, apărând demnitatea şi interesele naţionale, grav 
călcate în picioare de slugile imperialismului sovietic şi de 
instituţiile aservite acestuia171. 
 

                                                      
171 Cf. Ioan Bota, Istoria Bisericii Universale…, p. 485 
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REZISTENŢA BISERICII GRECO-CATOLICE 

1948 – 1989 

 
 De la 1 decembrie 1948 Biserica GrecoCcatolică „s-a 
coborât în catacombe”172. Dar ea a continuat să trăiască în inima 
atâtor preoţi şi credincioşi care n-au voit să plece. Ea a trăit 
prin activitatea şi apostolatul preoţilor pe care miliţia nu a 
reuşit să pună mâna. Guvernul a căutat prin toate mijloacele să 
împiedice activitatea acestor „preoţi vagabonzi”, cum sunt 
numiţi în actele oficiale, şi să anuleze influenţa pe care o 
exercită asupra poporului. Premii mari au fost promise celor 
care denunţă sau descoperă unde sunt ascunşi. Pentru a-i 
determina pe credincioşi să nu-i mai ajute pe păstorii lor, un 
decret publicat în Monitorul Oficial în 20 august 1949 stabilea 
pedepse până la 8 ani închisoare şi confiscarea bunurilor 
pentru cei ce ar da o mână de ajutor acestor preoţi. 
 

1. Nunţiatura apostolică şi rezistenţa greco-catolică 
 
 Comunităţile greco-catolice clandestine vor fi supuse 
după 1948 la diverse presiuni şi hărţuieli din partea organelor 
de represiune comuniste. Nunţiatura Apostolică a încercat să 
pregătească o rezistenţă cât mai eficientă în perspectiva 
interzicerii ritului răsăritean al Bisericii Catolice şi, încă din vara 
anului 1948, a solicitat episcopilor să alcătuiască ternare de 
conducere a eparhiilor173. Acestea erau formate din 3 persoane, 
numite de episcopul locului, cu asentimentul Nunţiaturii care 

                                                      
172 Alexandru Mircea, op. cit., p. 297 
173 Cf. Ioan Ploscaru, lanţuri…, op. cit., p. 73 
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urmau să exercite jurisdicţia episcopală în eventualitatea în care 
titularul diecezei ar fi împiedicat să o facă.  

Imediat după arestarea episcopilor, Nunţiatura 
Apostolică a considerat că guvernul român a trecut la acte de 
persecuţie religioasă174. Aşadar, Nunţiatura Apostolică a 
înaintat zeci de note verbale de protest împotriva prigoanei 
declanşate împotriva comunităţilor greco-catolice şi latine, 
arătând guvernului contradicţia dintre situaţia religioasă şi 
angajamentele solemne însuşite de statul român prin Tratatul 
de pace semnat la 10 februarie 1947 şi prin Constituţia din 
aprilie 1948. Aceste demersuri diplomatice au rămas de fiecare 
dată fără efect. Iată cum răspundea guvernul român la una 
dintre aceste note de protest: cât despre pretinsa persecutare a 
preoţilor şi credincioşilor greco-catolici, reamintim Nunţiaturii 
Apostolice că în RPR nu mai există cult greco-catolic încă de la finele 
lui 1948, când preoţii şi credincioşii acelui cult au revenit la Biserica 
Ortodoxă Română. Persoane sporadice care nu au îndeplinit formele 
de revenire şi care vor să-şi ascundă în dosul acestui act acţiuni 
duşmănoase de altă natură faţă de RPR vor fi existând poate. Ele însă 
nu au nicio legătură cu problema religioasă, ci în realitate duc 
acţiuni de sabotare a statului de democraţie populară iniţiate de 
reacţiunea internă şi externă. Împletind vina acestora cu problema 
religioasă se face un act de rea credinţă şi un rău serviciu religiei 
catolice175. Aşadar a fi greco-catolic era un delict, echivala cu a fi 
duşman al poporului. În consecinţă, autorităţile comuniste au 
considerat că acei doar câţiva membrii ai fostului cult greco-
catolic acţionează împotriva statului. 
 Pentru a împiedica şi mai mult comunicarea 
Nunţiaturii cu catolicii din România, guvernul RPR a interzis 
accesul diplomaţilor, începând cu 5 mai 1949, în principalele 
                                                      
174 Vezi Documentul nr. 52 
175 Cristian Vasile, Între Vatican…, op. cit., p. 213 
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judeţe cu populaţie greco-catolică din Transilvania şi Banat. Cu 
toate acestea, se pare că legăturile dintre Nunţiatură şi 
comunităţile greco-catolice s-au menţinut prin curieri. Spre 
exemplu, Cardinalul Alexandru Todea era în atenţia securităţii 
că ar fi transmis Nunţiaturii Apostolice rapoarte informative176. 
Totuşi sprijinul Nunţiaturii pentru rezistenţa greco-catolică a 
fost unul limitat mai mult la o dimensiune morală; ajutoarele 
materiale erau de multe ori interceptate de Securitate, iar 
episcopii şi clericii greco-catolici consacraţi în clandestinitate 
de internunţiul Gerald Patrick O’Hara erau în general 
identificaţi. 
 Diplomaţii Sfântului Scaun au fost implicaţi într-un 
proces de spionaj desfăşurat la Tribunalul Militar Bucureşti 
începând cu 28 iunie 1950 şi au fost siliţi să părăsească 
România la 7 iulie. Chiar şi după expulzarea diplomaţilor 
Papei, organele de represiune cercetau surse ale unor posibile 
finanţări a rezistenţei greco-catolice. 
 

2. Manifestări publice de credinţă 
 
 Anul 1956 are semnificaţii profunde pentru istoria 
greco-catolicismului. Evenimentele derulate în acest an (o 
puternică mişcare petiţionară însoţită de manifestări publice de 
credinţă) dovedesc nu numai supravieţuirea, ci şi vitalitatea 
bisericii clandestine. 

Decretul prezidial 358 din 1 decembrie 1948 proclama 
formal desfiinţarea Bisericii Greco-Catolice şi confiscarea 
patrimoniului acesteia. Documentul consacra juridic actul de 
deces al uniaţiei româneşti după o serie de agresiuni şi 
manevre care au culminat în luna octombrie 1948 cu aşa-zisa 
                                                      
176 Silvestru Augustin Prunduş, Clemente Plaianu, Cardinalul Alexandru 
Todea, Ed. Gloria, Cluj-Napoca, 1992, pp. 28 – 29 
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revenire a uniţilor la Biserica Ortodoxă Română. Modul în care 
s-a realizat ceea ce discursul oficial definea unificarea 
religioasă era de la bun început viciat de metodele utilizate şi 
circumstanţele momentului. Logica războiului rece care 
conducea la eliminarea prezenţei occidentale din România, 
logica luptei de clasă care prezenta distorsionat confesiunea 
greco-catolică drept apanajul grupurilor sociale dominante, 
intervenţia masivă a autorităţilor statului şi folosirea terorii 
instituţionalizate sunt tot atâtea handicapuri care au viciat 
absorbţia B.R.U. de către confesiunea dominantă. Dar probabil 
principalul punct vulnerabil al ,,unificării religioase” a 
românilor l-a reprezentat respingerea de către B.O.R. a 
pluralismului creştin, într-o epocă în care afirmarea şi 
garantarea drepturilor individuale şi colective făceau progrese 
spectaculoase. 

Opinia oficială a tratat triumfal ,,unificarea religioasă”, 
lăsând impresia că procesul este ireversibil şi că el s-a 
consumat în profunzime. Or imaginea unei bisericii care după 
250 de ani de existenţă militantă era perfect integrată în 
structurile instituţionale ale confesiunii majoritare, dar şi în 
spiritualitatea ei, trebuie să fie neîntârziat amendată. 
Cercetările în curs dovedesc vitalitatea ,,uniatismului” 
românesc, care în condiţii de reprimare şi supraveghere 
continue, şi-a continuat cariera şi şi-a asigurat supravieţuirea. 
Cea mai evidentă probă a acestei supravieţuiri o reprezintă 
mişcarea petiţionară greco-catolică din vara anului 1956.  
 Punctul culminant a fost atins la 12 august 1956, când la 
Cluj, în plină stradă, a avut loc o liturghie greco-catolică 
celebrată de preoţii Vasile Chindriş şi Izidor Ghiurco. La 
sfârşitul acestor desfăşurări, numite de autorităţi „agitaţii”, doi 
episcopi greco-catolici (Alexandru Rusu şi Ioan Cherteş) vor fi 
condamnaţi într-un proces cu verdictul dinainte stabilit. După 
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ce a fost eliberat din penitenciarul de la Sighet, în luna iunie 
1955, Ioan Cherteş a continuat activitatea pastorală şi a păstrat 
legătura cu cei trei episcopi greco-catolici titulari, rămaşi în 
viaţă: Alexandru Rusu, Iuliu Hossu, Ioan Bălan177. Organele de 
anchetă ale Securităţii au stabilit că Ioan Cherteş i-a vizitat de 
mai multe ori pe cei trei ierarhi, aflaţi la mănăstirea Curtea de 
Argeş, ţinându-i la curent cu situaţia clericilor greco-catolici şi 
primind instrucţiuni în vederea activităţilor clandestine. 
 Sperând în schimbarea situaţiei de clandestinitate a 
Biserici Greco-Catolice, Ioan Cherteş a iniţiat, la 6 august 1956, 
o întâlnire în cimitirul oraşului Cluj, la care au participat 
clericii Coriolan Tămânian din Oradea, Vasile Sălăjan din 
Bixad şi Silvestru Augustin Prunduş. Aici s-a stabilit iniţierea 
unor petiţii ale credincioşilor către guvern, în care să se solicite 
anularea decretului nr. 358 din 1948 şi restabilirea cultului 
greco-catolic178. 
 Eliberarea episcopilor de la Sighet în anul 1955, dar şi a 
mai multor clerici n-a rămas fără urmări nici în zona Banatului, 
în fosta eparhie greco-catolică de Lugoj. Memoriile iniţiate în 
1956 de ierarhie au ajuns şi la cunoştinţa clerului şi chiar a 
unor credincioşi din această dieceză. În lipsa episcopului 
titular, conducerea eparhiei era asigurată de vicarii Ioan 
Ploscaru şi Vasile Borda, eliberaţi din arest la sfârşitul lunii 
septembrie 1955. 
 Ioan Ploscaru a încercat, cât timp s-a aflat în libertate, 
să transmită Sfântului Scaun informaţii cât mai exacte despre 
situaţia clericilor care au trecut prin universul concentraţionar, 
inclusiv date despre prelaţii şi preoţii decedaţi. Una din căile 

                                                      
177 Valeriu Achim, Închisoarea din Sighet acuză, ed. Gutinul, Baia Mare, 
1991, p. 16 
178 Silvestru Augustin Prunduş, Clemente Plaianu, Cardinalul Alexandru 
Todea, p. 35 
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de comunicare cu Vaticanul şi, în general, cu exteriorul, era 
capela Saint Vincent de Paul (biserica franceză Sacre Coeur), 
unde oficiau, la mijlocul anilor ’50, preoţii F. van der 
Jonckheyd (cetăţean belgian)şi Francisc Diarian179. 
 Pentru a veni în contact cu aceştia, Ioan Ploscaru a 
primit ajutorul lui Gheorghe Surdu, care îl cunoştea pe 
Jonckheyd. Pe baza informaţiilor furnizate de Ioan Ploscaru, 
Gheorghe Surdu a redactat o scrisoare către cardinalul 
Tisserant, care urma să ajungă la destinaţie cu sprijinul 
preoţilor deservenţi la Capela franceză din Bucureşti. Dacă se 
obţinea un răspuns din partea Sfântului Scaun, Ioan Ploscaru 
era decis să întocmească o nouă scrisoare cu date amănunţite 
despre martiriul episcopilor şi clericilor în închisorile României 
comuniste180. 
 În paralel cu această acţiune, Ioan Ploscaru a ţinut 
legătura cu episcopii aflaţi la Curtea de Ageş, pe care i-a şi 
întâlnit la 29 iunie 1956, în ajunul mişcării petiţionare greco-
catolice. El a devenit, astfel, o ţintă a organelor de represiune: a 
fost arestat din nou la 15 august 1956, fiind acuzat că a căutat 
căi de comunicare cu Vaticanul, un act de trădare potrivit 
Securităţii. Ioan Ploscaru a fost condamnat la o pedeapsă 
cumulată de 43 ani pentru crimă de trădare de patrie. 
 

2.1 Memoriile episcopului Ioan Ploscaru adresate 
Guvernului 

 
 Ideea fundamentală a acestor memorii a episcopului 
era redobândirea libertăţii de manifestare a Bisericii Greco-
catolice, readucând de asemenea în prim plan două probleme 
                                                      
179 Cicerone Ioniţoiu, Mica Romă înfrăţită cu Parisul. Misiunea Gheorghe 
Surdu, în Memoria, nr.35, 2/2001, p. 63 
180 Ioan Ploscaru, Lanţuri…, pp. 305 – 306 
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stringente: funcţia socială a bisericii şi îndreptarea României 
spre vestul Europei. 
 Memoriile au fost trimise aproape în exclusivitate 
Guvernului, în special lui Nicolae Ceauşescu, în calitatea sa de 
Secretar General de Partid şi Preşedinte al Republicii Socialiste 
România. 
 

2.1.1 Memoriul din 18 iunie 1971 
 
 În 18 iunie 1971 a fost trimis un memoriu Guvernului 
semnat de către episcopii: Ioan Ploscaru, Ion Dragomir, Iuliu 
Hirţea şi Alexandru Todea. Ei invocă articolele legii şi 
declaraţiile lui Nicolae Ceauşescu pe care la dezvoltă. Obiectul 
cererii în acest memoriu era clarificarea situaţiei şi statutul 
Bisericii Greco-Catolice181. 
 După acest memoriu nu s-a întreprins nimic din parte 
puterii politice sau, cel puţin, nu s-a concretizat prin vreo 
măsură. Este sigură, totuşi, o reacţie din partea Bisericii 
Ortodoxe Române faţă de problema ridicată de către ierarhia 
Bisericii Greco-catolice, de totală respingere a legalizării ei. 
 

2.1.2. Memoriul din 18 octombrie 1974 
 
 Este un memoriu al Bisericii Greco-catolice ce a avut 
aceiaşi semnatari ca cel din 18 iunie 1971. Vizita lui Nicolae 
Ceauşescu la Vatican la sfârşitul lunii mai 1973 a creat alte 
speranţe privind o posibilă restabilire a cultului greco-catolic, 
dincolo de intimidările la care mai erau supuşi clericii şi 
arhiereii uniţi. Chiar şi episcopul Ploscaru îşi făcea iluzii 

                                                      
181 Codruţa Maria Ştirban, Marcel Ştirban, op. cit., p. 439 
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privind o posibilă decizie favorabilă Bisericii greco-catolice din 
România, dar şi celei romano-catolice româneşti. 
 În acest memoriu se cerea restabilirea libertăţii Bisericii 
Greco-Catolice şi autonomia ei în cadrul legal al Republicii 
Socialiste România. Nota cererii cu privire la drepturile 
Bisericii Greco-catolice în spiritul ei tradiţional şi creştin era 
fără echivocuri. 
 Memoriul din 1974 n-a reluat numai problema 
drepturilor Bisericii Greco-Catolice şi nu a definit doar 
raporturile dintre Biserică şi Stat, ci a dezbătut şi statutul 
acesteia în cadrul Bisericii Catolice, legăturile sale cu Biserica 
Romano-Catolică şi cu Biserica Ortodoxă. Lămurirea acestor 
probleme a fost determinată de propunerea ierarhiei Ortodoxe 
de încadrare a românilor uniţi în Biserica Romano-Catolică. 
Puterea politică a României recunoştea tacit şi tolera Biserica 
Greco-Catolică, dar refuza să o recunoască182. 
 

2.1.3. Alte memorii 
 
 Şi anii următori confirmă continuitatea Bisericii Greco-
Catolice. Era o stare de fapt, o stare de ilegalitate acceptată de 
putere, dar care se cerea a fi recunoscută. Acest lucru a fost 
cerut în memoriile celor patru episcopi uniţi din anul 1975, ca 
şi în cele de până atunci şi, deopotrivă, în cele ce vor urma. 
 Motivele invocate erau de ordin istoric, de drept 
constituţional şi internaţional. Ele izvorau din raţiuni 
spirituale, sociale, politice şi care vizau viaţa naţiunii române 
în istoria lumii moderne creştine. Toate memoriile cuprind şi 
dezbat problemele din această perspectivă şi conduc spre o 
concluzie imperativă: „legalizarea cultului cetăţenilor români 

                                                      
182 Codruţa Maria Ştirban, Marcel Ştirban, op. cit., p. 451 
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catolici de rit şi limbă românească”183. Nici la acest memoriu nu s-
a primit un răspuns. 
 În 27 octombrie 1979, episcopul Ploscaru a trimis o 
scrisoare (memoriu) organelor Securităţii ce cuprindea unele 
doleanţe bisericeşti; scrisori similare, pledoarii pentru 
reînfiinţarea Bisericii Greco-Catolice, au fost trimise de prelatul 
greco-catolic conducerii Departamentelor Cultelor şi 
Ministerului de Interne184. 
 În aceste memorii Ploscaru cerea reînfiinţarea Bisericii 
Greco-Catolice, bazându-se pe anumite argumente. Unul din 
argumentele invocate era acela că Biserica Catolică este cea mai 
răspândită pe glob, iar la concilii, sinoade sau în particular, 
românii greco-catolici nu pot participa pentru că sunt scoşi în 
afara legii. Un alt argument era că limba română a fost 
interzisă în Biserica Romano-Catolică din Ardeal şi Banat 
pentru a împiedica credincioşii greco-catolici să participe la 
slujbele romano-catolice. Se punea inevitabila întrebare: în ce 
ţară, pe glob, a mai fost interzisă de guvern limba naţională?185 
 După aceste memorii, Episcopul Ploscaru a fost acuzat 
de propagandă şi de ideea reînfiinţării Bisericii Greco-Catolice, 
idée susţinută tot mai frecvent de toţi episcopii uniţi. 
 Ultimul memoriu adresat de Ioan Ploscaru, episcopii şi 
vicarii greco-catolici preşedintelui Republicii Socialiste 
România în care se solicita legalizarea cultului greco-catolic a 
fost cel din 13 octombrie 1989. S-a format o nouă cerere de 
legalizare a Bisericii Greco-Catolice, făcându-se referire la Teza 
a XIV-a anunţată pentru Congresul al XIV-lea al Partidului 
Comunist Român, care a avut loc în noiembrie 1989.  

                                                      
183 Ibidem, p. 462 
184 Cristian Vasile, Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist 
1945-1989, p. 120 
185 Ibidem, p. 121 
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 Teza Congresului al XIV-lea afirma că: toţi oamenii 
munci, se bucură în mod egal de drepturile şi libertăţile prevăzute de 
Constituţia ţării186. Dar prin acest memoriu din octombrie 1989 
episcopii Ioan Ploscaru, Alexandru Todea, vicarii Vasile Hosu 
de la Oradea, Tertulian Langa de la Cluj şi Lucian Mureşan de 
la Baia Mare au dovedit că Teza Congresului era o afirmaţie 
fără acoperire. 

 
2.2 Memoriile Cardinalului Alexandru Todea 

 
 Memoriile au fost trimise, aproape în exclusivitate, lui 
Nicolae Ceauşescu, în calitatea sa de secretar general de partid, 
preşedinte al Consiliului de Stat ori preşedinte al Republicii. 
Unul dintre memorii a fost trimis şi lui Emil Bodnăraş, 
vicepreşedinte al Consiliului de Stat, şi lui Dumitru Dogaru, 
din Departamentul Cultelor. Lui Nicolae Ceauşescu, ca 
preşedinte al Consiliului de Stat, lui Ioan Gheorghe Maurer, 
preşedintele Consiliului de Miniştri, lui Emil Bodnăraş şi 
Dumitru Dogaru, potrivit funcţiilor amintite, le-au fost 
adresate fiecăruia şi cereri pentru primire în audienţă. 
 Din memoriile întregului episcopat şi ale lui Alexandru 
Todea187 putem observa câteva date: acţiunea petiţionară 
iniţiată de episcopatul Bisericii Greco-Catolice în perioada 1964 
– 1989 către puterea politică de stat şi de partid a cuprins un 
număr de 25 memorii şi 4 cereri pentru primiri în audienţă. 
 Acţiunea petiţionară a fost purtată, formată şi 
coordonată, din 1964 până în 1989, de Alexandru Todea, în 
numele întregii biserici, în înţelegere cu episcopii greco-
catolici. Din 1971, memoriile au început să fie semnate, o parte, 

                                                      
186 Ibidem, p. 133 
187 Vezi Documentul nr. 57 
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şi de întregul episcopat, iar din 1982 şi de vicari, ceea ce 
înseamnă o evoluţie semnificativă188. 
 Memoriile au avut, în toate cazurile drept scop 
recunoaşterea Bisericii Greco-Catolice ca instituţie de cult 
creştin, legată de Biserica catolică, de Vatican – ca Stat de drept 
al acesteia, şi de Papa – ca locţiitor al lui Dumnezeu pe pământ 
şi şef văzut al Bisericii lui. 
 Dovedirea ilegalităţii desfiinţării Bisericii greco-catolice 
în 1948 şi perpetuarea ei până în 1989 a fost o altă constantă a 
memoriilor. Prin conţinutul şi forma lor de redactare, 
memoriile sunt o pledoarie într-un proces deschis puterii 
politice. Neluate în seamă, ele au rămas doar posterităţii doar 
ca un semn al continuităţii Bisericii Greco-Catolice şi al 
demnităţii ierarhilor ei. 
 

                                                      
188 Silvestru Augustin Prunduş, Clemente Plaianu, Cardinalul Alexandru 
Todea, p.57 
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MIŞCAREA PETIŢIONARĂ  

GRECO - CATOLICĂ LAICĂ 

 
 

Iniţiativa populară nu se poate explica în afara activităţii 
clerului inferior greco-catolic, ce îşi păstra aproape intact 
prestigiul, mai ales în lumea rurală. Se poate afirma că vectorul 
mişcării petiţionare din 1956 l-au reprezentat preoţii greco-
catolici, indiferent dacă aceştia trecuseră la ortodoxie – 
,,reveniţi” în limbajul documentelor – sau îşi menţinuseră 
credinţa, ,,nereveniţi” în acelaşi limbaj. Într-adevăr, în acest 
domeniu unificarea religioasă obţinuse rezultate mediocre, 
rezistenţa cea mai tenace fiind înregistrată în rândul preoţimii 
greco-catolice. Statisticile elaborate de ministerul cultelor, deşi 
vehiculează cifre diferite (fapt care demonstrează dificultatea de 
a evalua fenomenul), degajă impresia generală că un număr 
important de preoţi uniţi au refuzat să adere la ortodoxie. In 
1953 ar fi existat 723 preoţi reveniţi şi 979 preoţi nereveniţi în 
vreme ce în 1958 situaţia se prezenta astfel: 146 preoţi decedaţi, 
949 preoţi reveniţi, 561 preoţi nereveniţi şi 4 preoţi neidentificaţi. 
Desigur doar o minoritate a clerului greco-catolic a militat 
efectiv pentru legalizarea B.R.U., fie că erau reveniţi, fie preoţi 
greco-catolici care se menţineau în rezistenţă.  

La succesul mişcării petiţionare a mai contribuit indirect 
şi B.O.R.. Informată de acţiunile încă discrete care vizau 
legalizarea BRU, ierarhia ortodoxă a încercat să le contracareze 
prin lansarea unor acţiuni care urmăreau să-i disciplineze pe 
ultimii recalcitranţi. Aceste acţiuni sunt sugerate de mitropolitul 
Rusu în scrisoarea pe care o adresează la 18 august 1956 
primului ministru Chivu Stoica. În acest context, mişcarea 
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petiţionară apare în acest context ca o reacţie la o nouă 
agresiune, pe care atmosfera de destindere sau ceea ce era 
perceput ca atare nu o mai justifica. 

În mod frecvent, petiţiile atrag atenţia asupra caducităţii 
actului de la 1948 datorită abuzurilor grave făcute cu acea 
ocazie, prin desconsiderarea normelor legale. Libertatea pe care 
şi-o luau petiţionari în a denunţa presiunile din 1948 reflecta 
convingerea că era ilegalităţii şi represiunii a luat sfârşit. 

Petiţia satului Pricaz, comuna Turdaş, raionul Orăştie, 
regiunea Hunedoara din 15 iulie 1956 este consacrată aproape în 
întregime descrierii acestor abuzuri: ,,Subsemnaţii locuitori, capi 
de familie şi fără familie din satul Pricaz, în toamna anului 1948 am 
fost siliţi, o parte din noi, de către autorităţile locale de atunci, să 
trecem de la religia greco-catolică la aşa-zisa lege ortodoxă. Mijloacele 
folosite au fost următoarele: ameninţarea cu închisoarea, ridicarea din 
partea organelor de securitate. Ambele metode au fost aplicate. Întâi a 
fost ridicat de securitate preotul şi dus la Orăştie, apoi crâsnicul 
bisericii greco-catolice şi dus la biroul de securitate din Simeria. 
Văzând noi acest lucru ne-am înfricat foarte tare că vom fi şi noi duşi 
din mijlocul familiilor noastre. Autorităţile de atunci umblând pe la 
casele noastre şi citându-ne la primăria comunală, unde era prezentă şi 
miliţia înarmată, ne-au pus în vedere că dacă nu vom iscăli trecerea la 
noua religie, vom fi duşi şi noi acolo unde a fost dus preotul satului. 
Astfel a semnat o parte dintre noi trecerea la aşa-zisa lege ortodoxă. 
Deoarece trecerea la noul cult s-a făcut sub presiune şi nu prin 
mijloace legale, noi ne-am considerat, în sufletele noastre şi ne 
considerăm şi actualmente încă, întotdeauna greco-catolici sau uniţi. 
Observăm că din toamna anului 1948 şi până în ziua de azi, frumoasa 
noastră biserică a fost şi a rămas tot închisă iar noi nu am avut unde 
ne ruga conform dorinţei sufletului nostru”189. 
                                                      
189Ovidiu Bozgan, Studii de Istoria Bisericii, http://ebooks.unibuc.ro/istorie/ 
religie/index.htm, 14. 02 2009 
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Consecinţele mişcării petiţionare greco-catolice din 
1956 nu au produs efectele scontate, regimul de la Bucureşti 
nefiind dispus la concesii majore. Cum teoretic B.R.U. era 
desfiinţată, şi legislaţia excepţională care o privea era încă în 
vigoare, campania petiţionară era resimţită de comuniştii 
români ca un act de rebeliune şi au tratat-o, după un moment 
de ambiguitate premeditată, ca atare. BRU a cunoscut un nou 
val de teroare care s-a prelungit până în 1959. Este perioada în 
care s-au succedat procesele preoţilor implicaţi în această 
mişcare. In 1957 tribunalul militar de la Cluj a judecat aşa zisul 
lot Vasile Chindriş în care a fost antrenat şi mitropolitul Rusu, 
considerat autor moral al mişcării petiţionare. Inevitabil eşecul 
mişcării din 1956 a putut să producă decepţii şi descurajări în 
rândul greco-catolicilor, să conducă la unele defecţiuni şi la un 
recul al rezistenţei în rândul clerului şi credincioşilor, dar 
nicidecum la o dispariţie a problematicii greco-catolice de pe 
agenda de lucru a autorităţilor sau a B.O.R. Deşi rămân o serie 
de aspecte pe care probabil cercetări extinse şi în alte arhive le 
vor limpezi, datele demonstrează că mişcarea petiţionară 
greco-catolica din 1956, manifestare de orgoliu a societăţii 
civile, nu are alt echivalent pe tot parcursul existenţei 
regimului comunist din România. 
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ÎNCERCARE DE RECONCILIERE ÎNTRE 

ROMÂNIA COMUNISTĂ ŞI VATICAN 

 
 
 Una din sursele ostilităţii faţă de Vatican se află în 
politica autorităţilor comuniste de a tăia legăturile comunităţii 
catolice din România cu Sfântul Scaun. Singura „concesie” 
admisă la începutul anului 1950 era o palidă recunoaştere a 
Papei ca autoritate spirituală supremă în problemele de 
credinţă şi dogmă; în celelalte chestiuni însă, Biserica Romano-
Catolică trebuia să se conformeze legislaţiei arbitrare 
comuniste190. Reprezentanţa diplomatică a Sfântului Scaun la 
Bucureşti, Nunţiatura Apostolică, a blocat orice proiect de 
statut al cultului catolic venit din zona clerului înclinat spre 
colaborarea cu regimul. Spre deosebire de poziţiile exprimate 
în istoriografia românească, existenţa unei Nunţiaturi în 
România, în primii ani ai regimului comunist, putea fi un 
avantaj şi o şansă pentru Catolici să ajungă la un modus vivendi 
cu guvernul RPR.. Mai mult, negocierea mai înţeleaptă a 
termenilor viitorului statut ar fi putut conduce la stipularea 
unor prevederi acceptabile şi pentru Sfântul Scaun. Plasarea 
discuţiei în zona contrafactuală este însă riscantă şi ignoră 
conflictul profund existent între cele două entităţi Vaticanul cu 
vocaţie universală – şi Uniunea Sovietică. 
 Tribunalul militar Bucureşti a instrumentat între 28 şi 
30 iunie 1950 „procesul grupului de spioni şi trădători”, farsă 
judiciară ce implica Nunţiatura. În urma acestui process, 
                                                      
190 Ovidiu Bozgan, România versus Vatican. Persecuţia Bisericii Catolice 
din România comunistă în lumina documentelor diplomatice franceze, Ed. 
Sylvi, Bucureşti, 2000, p. 80 
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reprezentanţii diplomaţiei pontificale (internunţiul Gerald Patrick 
O’Hara, secretarul John C. Krik şi Guido del Mestri, auditor) au 
fost siliţi să părăsească România la 7 iulie. Deşi diplomaţii 
Sfântului Scaun erau deja expulzaţi, răfuiala cu Vaticanul nu a 
încetat: după două săptămâni, clădirea Nunţiaturii a fost ocupată 
de forţe ale Direcţiei Generale a Securităţii Poporului191, care au 
arestat personalul românesc ce deservise reprezentanţa 
diplomatică. 
 Organele de anchetă ale Securităţii au încercat să pună 
sub acuzare Vaticanul şi, în particular, Nunţiatura Apostolică, 
inclusiv prin exploatarea cinică a cazului Ionela (Maria Cotoi), 
călugăriţă în cadrul congregaţiei Maicii Domnului din Blaj. Sora 
Ionela a avut, după 1945, mai multe viziuni şi a redactat, se pare, 
un document pe care autorităţile l-au interpretat drept 
instigator192. 
 Cazul călugăriţei greco-catolice a căpătat noi dimensiuni 
odată cu apariţia pe trupul său a unor stigmate, şi a fost anchetat 
de Nunţiatura Apostolică, aceasta căutând să prevină o 
accentuare a prigoanei anticatolice având ca sursă viziunile ei. 
Problema a fost bine gestionată de Nunţiatură până la data de 7 
iulie 1950, însă la 20 iulie organele de securitate au pătruns în 
sediul reprezentanţei Vaticanului şi au găsit o copie a raportului 
de observaţii psihiatrice privind-o pe sora Ionela. Concluzia 
raportului era că rănile sorei Ionela sunt automutilări, iar 
presupusa sângerare a crucifixului, la prevestirile aceleiaşi 
călugăriţe, a fost provocată probabil cu seringi. 
 Cu toate acestea, fără vreun mijloc de presiune sau 
persuasiune asupra guvernului comunist de la Bucureşti, 

                                                      
191 Cristian Vasile, Imposibila reconciliere: România comunistă şi Vaticanul 
(1950 – 1989), în Politică externă comunistă şi exil anticomunist, Anuarul 
Institutului Român de Istorie Recentă, Volumul II, p. 131 
192 Vasile Borda Mircea Borda, Cardinalul Alexandru Todea, p. 113 
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Vaticanul a decis să-şi încurajeze credincioşii. Un exemplu este 
Scrisoarea apostolică din 27 martie 1952 adresată de Pius al 
XII-lea episcopatului, clerului şi credincioşilor catolici din 
România, care îndemna la păstrarea credinţei şi a legăturii cu 
Roma, chiar cu riscul celor mai dure persecuţii. În anii ’50, 
informaţiile referitoare la catolicii din România ajungeau la 
Vatican cu greutate, şi uneori, contradictorii. Spre exemplu în 
anul 1954, cardinalul Eugene Tisserant, secretarul Congregaţiei 
pentru Bisericile Catolice Orientale, nu ştia nimic sigur în 
legătură cu soarta episcopului greco-catolic de la Oradea, 
Valeriu Traian Frenţiu (care murise în urmă cu doi ani la 
Sighet)193. 
 Destinderea intervenită la începutul anilor ’60 între cele 
două blocuri politico-militare a influenţat inclusiv dialogul 
dintre Sfântul Scaun şi guvernele comuniste din Europa 
Răsăriteană. Temeiurile politice orientale ale Sfântului Scaun 
(Ostpolitik-ul Vatican, cum au mai fost numite) au fost puse în 
ultima parte a pontificatului lui Ioan la XXIII-lea, o dată cu 
vizita Cardinalului Agostino Casaroli la Budapesta şi Praga în 
mai 1963194. Una dintre preocupările Sfântului Scaun era 
restabilirea condiţiilor normale ale vieţii religioase în ţările cu 
populaţie catolică în Europa de Est, ceea ce presupunea o 
ierarhie acceptată şi de Vatican, recunoaşterea de către 
guvernele comuniste a jurisdicţiei Romei asupra catolicilor în 
probleme de credinţă, precum şi libertatea de comunicare cu 
episcopii195. 

                                                      
193 Sylvaine Guinle-Lorinet, Bisericile din România în anii cincizeci, văzute 
de la Vatican, Memoria, nr. 34, 1/2001, pp. 62-63 
194 Ioan-Marius Bucur, Smaranda Ignat, „Limitele Ostpolitik-ului Vatican: 
cazul României”, Studia Universitatis Babeş-Bolyai, Theologia Catholica, 
XLVII, nr. 2, 2002, pp. 35 – 42 
195 Ibidem, p. 37 
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 După 1965 au avut loc mai multe întâlniri, inclusiv 
între funcţionari ai Curiei romane şi diplomaţi români. Cornel 
Burtică, ambasador al României în Italia, îşi aminteşte că în 
iulie 1966, atunci când a avut o întâlnire la Grottaferrata cu 
cardinalul Agostino Casaroli, consacrată aducerii în ţară a 
copiei după Columna lui Traian, prelatul papal i-a propus şi 
discutarea problemelor aflate în suspensie între Vatican şi 
România. După mai multe întâlniri şi discuţii, în noiembrie 
1966, mons. Agostino Casaroli a anunţat autorităţile române că 
Sfântul Părinte este de acord cu predarea către România a 
copiei Columnei lui Traian, comandată şi achitată de guvernele 
interbelice196. În ianuarie 1967, copia a ajuns în ţară, însă 
guvernanţii de la Bucureşti nu s-au purtat elegant cu 
reprezentanţii Vaticanului, nici după ce s-au făcut primii paşi 
spre normalizare. Guvernul RSR a purtat discuţii cu 
reprezentanţii Vaticanului chiar şi în probleme economice, însă 
Nicolae Ceauşescu n-a fost de acord să le dea nici o satisfacţie 
pe plan politic. Cu alte cuvinte, interesul Sfântului Scaun 
pentru situaţia catolicilor din România comunistă îl stânjenea 
şi pe Nicolae Ceauşescu, liderul PCR, care punea accentul pe 
teza „neamestecului în treburile interne”. De altfel, refuzul de 
a da satisfacţie Vaticanului s-a manifestat încă din 1965 când, 
deşi Sfântul Scaun a adresat invitaţii de participare la sesiunile 
Conciliului Vatican II episcopilor greco-catolici, prelaţii uniţi, 
abia eliberaţi din penitenciare, nu le-au putut onora din cauza 
opoziţiei manifestate de autorităţile comuniste (comuniştii îi 
lăsau pe episcopi, cu condiţia de a nu se mai întoarce în 
România). Mai mult, organele Securităţii Statului au fost 
preocupate să controleze toate posibilele canale de comunicare 
ale Vaticanului cu greco-catolicii din ţară197. 
                                                      
196 Cristian Vasile, Imposibila reconciliere…, p. 136 
197 Vezi Documentul nr. 29 
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 Existau multe probleme litigioase între Sfântul Scaun şi 
România comunistă. Spre exemplu, acţiunea Sfântului Scaun 
de organizare a clerului greco-catolic din exil, prin 
consacrarea, la 8 septembrie 1960, a preotului Vasile Cristea ca 
episcop de Lebedo, pentru românii greco-catolici din 
emigraţie. Acest lucru a stârnit o deosebită iritare, deoarece 
noul arhiereu era considerat de regimul comunist drept 
„transfug” şi „trădător”198. Nu numai oficialităţile comuniste 
de la Bucureşti priveau cu ostilitate ascensiunea preotului spre 
demnitatea arhierească, ci şi Sfântul Sinod al BOR. Activitatea 
intensă a BOR în cadrul mişcării ecumenice, după 1961, 
susţinea perfect imaginea pe care statul încerca să şi-o creeze în 
exterior, iar această imagine pozitivă a statului român sprijinea 
reputaţia de instituţie demnă de încredere pe care BOR şi-o 
câştigase în rândurile Consiliului Ecumenic al Bisericilor. Cu 
toate că organizaţia ecumenică din care făcea parte a acordat o 
atenţie specială relaţiilor cu Sfântul Scaun, mai ales în 
contextul Conciliului II Vatican, care şi-a deschis lucrările la 11 
octombrie 1962, BOR a adoptat o poziţie mai degrabă ostilă. De 
altfel, BOR a rămas una din puţinele Biserici Ortodoxe, 
membre ale Consiliului Ecumenic, care nu-şi trimisese nici 
măcar observatori la sesiunile Conciliului Vatican II, în ciuda 
insistenţelor venite din mai multe părţi şi a confirmării 
participării chiar şi de către Patriarhia Rusă199. 
 Încă de la începutul anilor ’60 a devenit limpede că în 
centrul divergenţelor dintre Biserica Ortodoxă Română şi 
Biserica Romano-catolică se află aşa numita chestiune 
„uniată”. Renunţarea de către Vatican la sprijinirea 
„uniatismului”, care echivala cu abandonarea românilor greco-
catolici, era prima condiţie pe care ierarhia BOR o punea încă 
                                                      
198 Alexandru Raţiu, Biserica Furată, p. 93 
199 Ibidem, p. 94 
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din anul 1964 pentru începerea unui dialog efectiv cu Biserica 
Catolică. Puterea comunistă împărtăşea această poziţie, mai 
ales că deţinea informaţii potrivit cărora, cu prilejul Conciliului 
Vatican II, s-au organizat manifestări „defăimătoare” la adresa 
statului român. 
 Diplomaţia pontificală dădea dovadă de prudenţă în 
chestiunea „uniată” şi, din acest punct de vedere, este 
semnificativ faptul că, la sfârşitul audienţei acordate lui 
Nicolae Ceauşescu de Paul al VI-lea, la 26 martie 1973, 
comunicatul Sfântului Scaun dat publicităţii vorbea foarte 
puţin despre situaţia Bisericii Catolice din România, iar 
problema greco-catolică nici măcar nu era menţionată200. 
 În acelaşi an, Paul al VI-lea schiţa două gesturi care 
semnificau, de fapt, aprobarea rezistenţei Bisericii Greco-
Catolice. La 5 martie 1973, în cadrul unui Consistoriu s-a adus 
la cunoştinţă decizia de consacrare în demnitatea de cardinal a 
episcopului Iuliu Hossu201, iar peste câteva luni, la 22 
octombrie, primea în audienţă un grup de preoţi ai Bisericii de 
rit oriental, condus de episcopul Vasile Cristea. 
 Alegerea arhiepiscopului de Cracovia, Karol Wojtyla, 
ca papă a întărit şi mai mult Biserica Catolică în Polonia, dar a 
avut consecinţe şi asupra dinamicii relaţiilor externe ale ţărilor 
din Europa Răsăriteană. O dată cu pontificatul lui Ioan Paul al 
II-lea convorbirile cu guvernele comuniste şi cu Bisericile 
ortodoxe din Răsărit au început să traverseze o etapă mai 
delicată datorită accentului pus de Vatican pe respectarea 
drepturilor omului. În plus, Ioan Paul al II-lea a făcut mai 
puţine concesii în relaţiile diplomatice cu Moscova şi sateliţii ei 

                                                      
200 Ioan-Marius Bucur, Smaranda Ignat, art. cit., pp. 35 – 42 
 

201 Silvestru Augustin Prunduş, Clemente Plaianu, Cei 12 Episcopi Martiri 
ai Bisericii Române Unite cu Roma, p. 37 



SERGIU SOICA 

 130

decât predecesorii lui202. Un laitmotiv al pontificatului său a 
fost viitorul Bisericilor în Europa de Est şi misiunea specială a 
sa, ca papă de origine slavă, de a reafirma unitatea Bisericii 
creştine de la Atlantic la Urali. Discursurile papei, favorabile 
reconstruirii Bisericilor catolice orientale de rit bizantin au 
devenit din ce în ce mai frecvente şi au trezit din nou speranţe 
în rândul greco-catolicilor din România. 
 Ostilitatea guvernului de la Bucureşti faţă de Ioan Paul 
al II-lea s-a vădit chiar cu prilejul învestiturii sale, în toamna 
anului 1978, când România a fost singura ţară din blocul 
comunist care nu a trimis o delegaţie care să asiste la 
eveniment203. 
 

1.2 Sfântul Scaun şi problema greco-catolică din 
România 

 
 Rezistenţa greco-catolică a fost impecabilă sub regimul 
comunist, un factor care a întreţinut memoria greco-catolică, 
dar şi speranţa refacerii acestei biserici fiind Sfântul Scaun. 
Vaticanul a furnizat deopotrivă sprijin moral şi diplomatic. 
 Intervenţia Sfântului Scaun a fost fie direct – prin 
diplomaţia sa, prin Secretariatul pentru Unitatea Creştină, prin 
clericii şi activiştii catolici care veneau în ţară, prin ajutoare 
materiale (în special episcopiilor greco-catolici), fie indirectă – 
prin grupul de clerici greco-catolici care activau la Roma şi 
care aveau o autonomie destul de importantă în iniţiative. 
Aceasta din urmă, deşi nu avea concepţii unitare, a întreţinut 
cauza Bisericii greco-catolice din România şi uneori a făcut 
presiuni asupra unor responsabili ai Vaticanului care 
                                                      
202 Timothy Garton Ash, Istoria prezentului, Ed. Polirom, Iaşi, 2002, p. 81 
203 Cristian Vasile, Imposibila reconciliere…, p. 145 
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supralicitau în concesiile lor faţă de autorităţile de la Bucureşti 
în problema Greco-catolică. 
 La 24 ianuarie 1965, Aloisie Tăutu, probabil 
conducătorul grupului de clerici greco-catolici români de la 
Vatican, adresa un memoriu lui Gheorghiu-Dej în problema 
Bisericii Greco-Catolice, prin intermediul Ambasadei Române 
de la Roma care prin conţinutul său tematic va consacra 
paradigma intervenţiilor şi insistenţelor ulterioare. Refacerea 
Bisericii Greco-catolice răspundea unor imperative naţionale, 
care începeau să aibă ecou în rândul comuniştilor români, de a 
contracara propaganda maghiară din Occident cu ajutorul 
Vaticanului, care ar fi fost obligat moral de generozitatea 
regimului de la Bucureşti în cazul în care ar fi permis 
reconstituirea greco-catolicismului şi de a fortifica elementul 
românesc din Transilvania în raport cu minoritarii204. 
 Tăutu observa că atitudinea concesivă a regimului de la 
Budapesta, încheând la 15 septembrie 1964 un acord cu Sfântul 
Scaun şi a permis sfinţirea de noi episcopi, punea Ungaria pe o 
poziţie mai confortabilă decât România în ce priveşte 
credibilitatea în exterior, ultima continuând să apară ca un 
bastion al persecuţiilor religioase şi naţionale. Aloisie Tăutu 
afirma că recunoaşterea legală a Bisericii Greco-Catolice ar 
conduce la afirmarea cât mai pronunţată a caracterului 
românesc al Ardealului. 
 Acelaşi Aloisie Tăutu, împreună cu clericii greco-catolici 
de la Roma (Pamfil Cârnaţiu, Vasile Mărgineanu, Ovidiu Bejan, 
Ioan A. Tăutu, Traian Crişan) adresează un nou memoriu 
ministrului de externe român, Corneliu Mănescu, aflat în trecere 
prin Italia. Documentul pledează pentru refacerea Bisericii 
                                                      
204 Ovidiu Bozgan, Cronica unui eşec previzibil, România şi Sfântul Scaun 
în epoca pontificatului lui Paul al VI-lea (1963 – 1978), Ed. Curtea veche, 
Bucureşti, 2004, p. 102 
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Greco-Catolice, sesizând o situaţie absurdă în România acelei 
epoci: Fiii Bisericii greco-catolice române, crescuţi, formaţi şi educaţi 
într-o mentalitate română şi apuseană, nu se pot obişnui nicidecum cu 
spiritul Bisericii ortodoxe, în cadrul căreia au fost constrânşi să intre. 
Ei au ajuns în tragica şi paradoxala situaţie de a frecventa biserici 
străine, maghiare şi germane […]. Cea ce nu au reuşit să realizeze 
regimurile trecute se realizează azi, desigur fără intenţie, sub actualul 
regim: înstrăinarea românilor prin credinţa religioasă205. 
 Situaţia alarmantă semnalată în memoriu n-ar fi trebuit 
să lase indiferent un regim al cărui naţionalism era în plină 
ecloziune, dar lucrurile nu stăteau aşa. Foarte puţini greco-
catolici au frecventat bisericile romano-catolice maghiare şi 
încă şi mai puţini cele germane. Nu este mai puţin adevărat că 
mulţi credincioşi greco-catolici care participau la actele de cult 
ortodoxe o făceau cu conştiinţa că frecventează acelaşi locaş de 
cult, în care se mai păstrau discret obiecte care aminteau de 
fostul cult, de multe ori cu acelaşi preot sau cu un alt preot 
revenit, toate acestea inducând o puternică senzaţie de 
continuitate. 
 O dată cu începerea contactelor dintre diplomaţia 
Vaticanului şi autorităţile române în 1968, emisarii Sfântului 
Scaun vor încerca permanent să discute cu interlocutorii lor 
problema greco-catolică şi să poată avea convorbiri cu episcopii 
clandestini, cerere metodic respinsă de regim. Lui Giovanni 
Cheli, primul diplomat pontifical care va veni în România, i s-a 
permis să-l întâlnească în 1968 şi 1969 pe Iuliu Hossu la 
Căldăruşani206. 

                                                      
205 Dosar 1/6, Memoriu, 7 septembrie 1966, f. 139 – 140, apud Ovidiu 
Bozgan, Cronica unui eşec previzibil, op. cit., p.104 
 

206 Cf. Silvestru Augustin Prunduş, Clemente Plaianu, Cei 12 Episcopi 
Martiri…, p. 41 
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 Problema greco-catolică este repusă şi în timpul vizitei 
delegaţiei Bisericii Ortodoxe Române la Vatican în martie 1972. 
Episcopul greco-catolic Vasile Cristea adresează un memoriu, 
(datat în 17 martie 1972) conducătorului delegaţiei, episcopul 
vicar Antonie Plămădeală. Raţionamentul pe care este 
constituit acest memoriu pare curios, deoarece este solicitată 
intervenţia Bisericii Ortodoxe Române pe lângă autorităţile 
comuniste pentru acordarea libertăţii Bisericii Greco-Catolice, 
după ce este criticată intenţia patriarhiei de a relansa proiectul 
creării unei biserici ortodoxe române la Roma (proiectul data 
din 1941207) pentru că ar produce divizarea românilor din 
capitala Italiei. În acelaşi an, climatul raporturilor dintre 
Biserica Ortodoxă Română şi lumea catolică se deteriorează în 
urma declaraţiilor patriarhului Iustinian făcute în Belgia 
despre circumstanţele dispariţiei Bisericii Greco-Catolice, 
calificată drept a autodizolvare, declaraţii care a lezat Sfântul 
Scaun şi Bisericile catolice din Occident. 
 În martie 1977 intervine un eveniment, vizita 
monseniorului Octavian Bârlea, vizitator apostolic pentru 
românii greco-catolici din SUA. Autorităţile de la Bucureşti îl 
apreciau pe Bârlea, în raport cu ceilalţi clerici greco-catolici 
români din emigraţie, ca pe un element moderat, cu care se 
putea stabili o colaborare pe terenul apărării intereselor 
României în planul propagandei externe. Bârlea vine în 
România, la invitaţia Asociaţiei „România” care cultiva, în 
interesul regimului relaţii cu românii din străinătate. Primit la 
Departamentul Cultelor, prelatul greco-catolic solicită 
permisiunea de a se întâlni cu episcopii greco-catolici. Este 
refuzat, dar are surpriza de a auzi o declaraţie a 
vicepreşedintelui Departamentului Cultelor, în totală 
                                                      
207 Vasile Manea, Cicerone Ioniţoiu, Martiri şi Mărturisitori ai Bisericii din 
România (1948 – 1989) – Biserica Ortodoxă, p. 15 
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contradicţie cu discursul curent în problema Bisericii Greco-
Catolice: Poate că în perspectivă vom putea să discutăm şi problema 
greco-catolică. Încă nu sunt coapte condiţiile. Este necesar să se 
renunţe la manifestările ostile pe care continuă să le întreţină Vasile 
Cristea şi cei din jurul său la Roma. Probabil că singura explicaţie 
admisibilă a acestei declaraţii este simularea unei bunăvoinţe 
pentru a obţine agrementul interlocutorului la proiectele în 
care autorităţile de la Bucureşti doreau să-l utilizeze pe Bârlea. 
Vizitator apostolic pentru cele 17 parohii greco-catolice române 
din SUA, Octavian Bârlea a creat în 1976 Academia Româno-
americană.Aceasta organiza manifestări culturale în care 
puteau fi angrenaţi intelectuali din România (Bârlea va avea o 
întâlnire cu responsabilii Academiei de Ştiinţe Sociale şi 
Politice din România unde au fost dezbătute posibilele 
colaborări din ţară. În SUA, o serie de organizaţii româneşti 
criticau contactele Academiei Româno-americane cu regimul 
de la Bucureşti)208. 
 Atitudinea Papei Ioan Paul al II-lea a însemnat o 
revigorare a atenţiei publice acordată de Sfântul Scaun Bisericii 
Greco-Catolice Române. În 1979 Ioan Paul al II-lea scrie lui 
Ceauşescu în favoarea Bisericii greco-catolice. Epistola 
Suveranului Pontif era obligatorie în contextul stadiului la care 
se ajunsese în raporturile româno-vaticane. După mai multe 
rânduri de negocieri derulate după 1975, diplomaţia 
Vaticanului s-a văzut obligată să accepte elaborarea unui statut 
doar pentru ritul latin. Scrisoarea din 1979 trebuia să 
compenseze absenţa ritului greco-catolic din proiectul de 
statut, remis chiar atunci de diplomaţii papali autorităţilor din 
România şi să demonstreze că nu fCsese eludată problema 
acestei biserici. Sfinţirea clericului greco-catolic Traian Crişan 
                                                      
208 Cf. Ioan Bota, Istoria Bisericii Universale şi a Bisericii Româneşti de la 
origini până astăzi, ediţia a II-a, p. 521 
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ca arhiepiscop la 6 ianuarie 1982 şi declaraţiile lui Ioan Paul al 
II-lea în favoarea libertăţii Bisericii Greco-Catolice au generat 
un adevărat incident politico-religios în care au intervenit mai 
mulţi actori209. 
 Principalul actor îl constituie autorităţile comuniste 
care au încercat să determine două reacţii, una a Bisericii 
Ortodoxe Române şi alta a ordinarilor romano-catolici din 
România. Obiectivele urmărite de guvern nu sunt prea clare. O 
reacţie virulentă a Bisericii Ortodoxe Române putea fi încă un 
semnal că regimul considera problema Bisericii Greco-Catolice 
intangibilă, dar asemenea semnale existaseră în toate 
expunerile pedante pe care conducătorii Departamentului 
Cultelor le făcuseră emisarilor de la Vatican. La rândul ei, 
BOR, în contactele cu Biserica Catolică, se exprimase tranşant 
în aceeaşi chestiune. Prin urmare, o reacţie disproporţionată 
faţă de declaraţiile papei favorabile Bisericii Greco-Catolice nu 
părea utilă. Un alt obiectiv putea fi transformarea acestui 
incident în pretextul întreruperii tratativelor cu privire la 
statutul ritului latin. Din desfăşurarea evenimentelor însă, 
incidentul din 1982 nu pare să fi avut rolul principal în eşecul 
tratativelor. 
 Declaraţiile papei au fost analizate în şedinţa Sfântului 
Sinod din 10 – 11 ianuarie 1982. S-a decis trimiterea unei 
telegrame suveranului pontif. Telegrama relua versiunea 
cunoscută a reîntregirii religioase din 1948, chestiune pur 
religioasă, în care statul nu a fost implicat, şi califica 
declaraţiile papale ca imixtiune nepermisă în treburile interne ale 
Bisericii Ortodoxe Române ca şi ale României, ţară suverană şi 
independentă” Se mai spunea, despre aceleaşi declaraţii, că duc 
„la înrăutăţirea relaţiilor dintre Bisericile noastre într-un moment în 

                                                      
209 Cf. Codruţa Maria Ştirban, Marcel Ştirban, op. cit., pp. 470-483 
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care evenimentele internaţionale reclamă unitatea tuturor forţelor 
capabile să apere pacea lumii210. Sfântul Sinod solicita papei să-şi 
reconsidere poziţia. Ulterior, patriarhul Iustin Moisescu i-a 
trimis lui Ioan Paul al II-lea o scrisoare care se axa pe ideile din 
telegrama Sfântului Sinod. 
 Incidentul din 1982 şi polemica ocazională au relevat 
sensibilitatea exacerbată a Bisericii Ortodoxe Române şi a 
oficialităţilor faţă de posibila redeschidere a dosarului Bisericii 
Greco-catolice. Dar mai important, având în vedere că 
răspunsul Papei era o pledoarie în favoarea respectării 
drepturilor omului şi a demnităţii umane, este faptul că a fost 
demonstrată alergia regimului faţă de libertate în general şi 
faţă de libertatea religioasă, în particular. 

                                                      
210 Ovidiu Bozgan, Cronica unui eşec previzibil, p. 110 
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CONCLUZII 

 
 
   De ce au fost desfiinţate cele mai importante Biserici 
Greco-Catolice din Europa Răsăriteană? Comunismul, ajuns la 
putere în Europa răsăriteană, era menit să distrugă însăşi 
realitatea naţiunii ca focar al unei loialităţi distincte a 
poporului, singura loialitate atotcuprinzătoare urmând să fie 
aceea îndreptată către statul sovietic şi către Partid. 
   Dacă adăugăm faptul că în jurul Bisericilor Greco-
Catolice (din Ucraina şi România) au fost iniţiate adevărate 
programe de renaştere naţională, putem înţelege bine decizia 
sovietică de suprimare a „uniatismului românesc şi 
ucrainean”. Când internaţionalismul era un fel de religie 
receptă în spaţiul est-european, probabil comuniştii au 
considerat că este periculoasă menţinerea în viaţă a unui 
„motor” al unei renaşteri naţionale. Desfiinţarea Bisericii 
Greco-Catolice Române poate fi integrată în campania mai 
vastă de suprimare a vocilor care promovau ideile naţionale 
împotriva internaţionalismului agresiv propagat de URSS şi 
aliaţii săi comunişti din ţările Europei de Est. Pentru a 
preîntâmpina reiterarea unui program naţional s-a recurs la 
lichidarea acestor biserici, legate, pe deasupra, de orientarea 
spre Occident. Pentru sovietici, uniatismul mai reprezenta încă 
un fel de oameni de legătură cu imperialismul catolic şi 
american în Europa răsăriteană. Dacă Vaticanul era duşmanul 
din afară uniţii erau duşmanul din interior. 
   Este o realitate că o parte din preoţi au aderat sub 
presiune şi pur formal la ortodoxie. Organele de represiune 
ştiau că episcopii nu vor adera la simulacrul de unificare 
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religioasă şi vor prefera să moară ca martiri. Poate tocmai de 
aceea autorităţile au mizat mult pe crearea unui climat de 
teroare care să intimideze în special clerul inferior. În vara 
anului 1948, pe când călătorea spre Reşiţa, vicarul diecezei de 
Lugoj a purtat un dialog cu o persoană ce i-a făcut impresia că 
este funcţionar în Ministerul Cultelor. Cel din urmă l-a întrebat 
la un moment dat: „Ce veţi face dacă se aplică forţa pentru 
unificarea Bisericilor?”. Arhiereul greco-catolic a răspuns: Noi ne 
dăm şi viaţa dacă va fi nevoie ”. „Da, unii ca dumneata, dar 
majoritatea nu o vor face – a venit replica presupusului 
funcţionar al statului211. 
   Fără îndoială, suprimarea Bisericii Greco-Catolice nu 
a fost o iniţiativă locală, a comuniştilor români, ci a fost o 
măsură dictată de Moscova. Este relevant aici un dialog dintre 
Romulus Zăroni, fruntaş al Frontului Plugarilor, şi episcopul 
Valeriu Traian Frenţiu, seniorul episcopatului greco-catolic: la 
întrebarea prelatului Domnule Ministru dar ce faceţi, ni se 
desfiinţează până şi şcolile confesionale…, Zăroni a răspuns: 
Părinţilor, dumneavoastră sunteţi oameni cu carte. Noi facem aceste 
lucruri pentru că aşa se comandă…212. 
   De altfel organele şi de represiune româneşti, infiltrate 
cu foşti cetăţeni şi agenţi sovietici, au urmărit cu mare atenţie 
desfăşurarea evenimentelor din Ucraina, unde în anul 1946 
începuse lichidarea Bisericii Greco-Catolice. Rămâne desigur 
de stabilit de ce „uniatismul”românesc a fost lichidat, iar în 
Bulgaria, Serbia, Ungaria el a supravieţuit, chiar dacă a îndurat 
persecuţii. Una din explicaţii ar putea fi dimensiunile: Biserica 
Greco-Catolică era a doua ca număr de credincioşi din Europa 
răsăriteană. Poate a contat şi teama sovieticilor că 
                                                      
211 Ioan Ploscaru, Lanţuri şi teroare, p. 33 
212 Prunduş, Augustin, Silvestru, Plaianu, Clemente, Cei 12 Episcopi Martiri 
ai Bisericii Române Unite cu Roma, p. 15 
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supravieţuirea greco-catolicismului românesc atât de aproape 
de frontiera sovietică ar fi o încurajare a rezistenţei în credinţă 
a greco-catolicilor ucraineni. 
   „Revenirea” greco-catolicilor, desfăşurată într-o 
atmosferă de violenţă ideologică şi poliţienească, rămâne un 
act ce dezvăluie esenţa terorist-represivă a regimului comunist 
şi, departe de a-i reuni din punct de vedere confesional pe 
români, a reuşit să-i învrăjbească şi mai mult, transformând 
multe localităţi transilvănene cu populaţie mixtă (ortodoxă şi 
greco-catolică) şi chiar incinta bisericilor în câmp de luptă. A 
fost o măsură de distrugere a unei Biserici româneşti, 
cunoscută pentru activismul ei social, măsură care se 
integrează perfect expresiei divide et impera. 
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LISTA DOCUMENTELOR 

 
 

1. 6 iunie 1946. Adresa Episcopului Valeriu Traian 
Frenţiu, către Primminstrul Petru Groza, prin care 
protestează şi cere oprirea cenzurii asupra cărţilor şi 
pastoralelor bisericeşti. 

2. 18 iulie 1946. Cenzura Militară a Presei către 
Mitropolia Română Unită Blaj, Cenzura va fi 
menţinută, orice publicaţiune va fi supusă serviciului 
de cenzură. 

3. 12 august 1947. Monitorul Oficial. Pensionarea 
obligatorie a preoţilor care au împlinit 35 de ani de 
activitate. 

4. 13 august 1947. Adresa Ministerului Cultelor transmite 
decizia: pensionarea obligatorie conform Monitorului 
Oficial. 

5. 31 august 1947. Licenţierea personalului din cadrul 
Episcopiei de Lugoj conform legii publicate în 
Monitorul Oficial Nr. 184 din 13 august 1947. 

6. 7 martie 1948. Iniţirea, la Cluj, a unui Comitet al unor 
prelaţi pentru organizarea acţiunii de apărare şi întărire 
a Bisericii Unite cu Roma. 

7. 23 martie 1948. Adresa Episcopiei de Lugoj către 
Ministerul Cultelor prin care se solicită deţinerea în 
continuare a edificiului seminarial. 
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8. 23 martie 1948. Adresa Episcopiei de Lugoj către 
Ministerul Cultelor prin care se solicită deţinerea în 
continuare a edificiului seminarial, precum şi edificiul 
Eparhiei. 

9. 20 aprilie 1948. Circulară a Ministerului Cultelor în 
vedere reglementării înmormântărilor. 

10. 16 iunie 1948. Refuzul unirii cu Biserica Ortodoxă al 
Canonicului Dr. Ioan Stanciu din Capitlul Diecezei 
Lugojului, adresat Înaltului Prezidiu al Republicii 
Populare Române. 

11. 17 iunie 1948. Ministerul Cultelor, Direcţiunea 
Contabilităţii, Serviciul Inventarului cere inventarierea 
bunurilor Episcopiei. 

12. 17 iunie 1948. Adresă colectivă a Episcopilor Greco-
catolici către Înaltul Prezidiu al Republicii Populare 
Române, prin care se cere potolirea acţiunii Bisericii 
Ortodoxe împotriva Bisericii Greco-Catolice. 

13. 7 iulie 1948. Episcopul Valeriu Traian Frenţiu către 
Episcopul Ioan Bălan, referitor la cenzura pastoralelor. 

14. 26 Iulie 1948. Adresă Ministerul Cultelor, Direcţiunea 
Cultului Catolic către Episcopia de Lugoj prin care se 
cere ca la angajare să se anexeze declaraţii date de cei în 
cauză că nu mai ocupă alte funcţiuni la Stat, Judeţ sau 
Comună. 

15. 1948. Ministerul Cultelor, Direcţiunea Contabilităţi, 
către Episcopia Română Unită Lugoj, dispoziţiuni. 

16. 17 Iunie 1948. Scrisoare colectivă, a întregului 
Episcopat, cerând potolirea dintru început a acţiunii 
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plină de primejdii pentru Biserica Greco-catolică, 
adresată Înaltului Prezidiu Al Republicii Populare 
Române şi Excelenţei Sale Domnului Preşedinte Al 
Consiliului de Miniştrii. 

17. 27 iunie 1948. Proces Verbal făcut în conferinţa 
episcopală ţinută la Oradea. 

18. 11. iulie. 1948. Circulară adresată tuturor Oficiilor 
Vicariale şi Protopopeşti de către Episcopul Dr. Ioan 
Bălan. 

19. 19 iulie 1948. Denunţarea Concordatului conform 
Monitorului Oficial. 

20. 17 iulie 1948. Episcopul Iuliu Hossu către Episcopul 
Traian Frenţiu, referitor la Scrisoarea colectivă a 
întregului Episcopat. 

21. 19 iulie 1948. Episcopul Traian Frenţiu către 
Ordinariatul Lugoj, despre Scrisoarea colectivă a 
întregului Episcopat. 

22. 19 iulie 1948. Scrisoare adresată de către Episcopul 
Valeriu Traian Frenţiu tuturor Protopopilor, Preoţilor şi 
credincioşilor. 

23.  21 iulie 1948. Ministerul Cultelor, Direcţiunea Cultului 
Catolic, către Episcopia Română Unită Lugoj, privind 
Statutul Funcţionarilor Publici. 

24. 26 iulie 1948. Apel la cenzură. 
25. 15 septembrie 1948. Episcopia Greco-catolică Lugoj 

înainteză o adresă către Domnul Ministru al 
Învăţământului Public în legătură cu abuzurile făcute la 
unele şcoli confesionale. 
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26. 21 iulie 1948. Programul liturgic la Catedrala Lugoj. 
27. 7 august 1948. Demiterea personalului didactic şi 

administrativ călugăresc care a servit în învăţământ, de 
către Ministerul Cultelor, Direcţiunea a II-a. 

28. 31 august 1948. Episcopia Greco-catolică Lugoj către 
Ministerul Învăţământului Public, referitor la reforma 
învăţământului şi predarea Internatului diecezan. 

29.  1948. Ministerul cultelor, Direcţiunea Cultului Catolic 
face cunoscut că la toate deciziile de numiri sau 
reprimiri în serviciu, persoanele în cauză nu mai ocupă 
alte funcţii. 

30. 1948. Iosif Garcinschi, Preot greco-catolic din parohia 
Copăcele anunţă că în parohie se umblă cu semnături 
pentru trecerea la religia ortodoxă. 

31. 31 august 1948. Episcopul Lugojului către Domnul 
Ministru de Interne, arătând problema din Parohia 
Copăcele. 

32. 22 August 1948. Biroul restrâns al Comisiunii Cathetice 
mitropolitane, referitor la învăţământul confesional. 

33. 6 Septembrie 1948. Primăria Municipiului Lugoj, 
Biroul Inventarului având în vedere operaţiunile de 
inventariere. 

34. 6 Septembrie 1948. Primăria Municipiului Lugoj, 
Biroul Inventarului, transmiterea termenului limită 
pentru terminarea inventarelor. 

35. 14 septembrie 1948. Ministerul Cultelor, hotărârile 
Ministerului pentru întocmirea noilor Almanahuri şi 
Calendare de perete. 
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36. 17 Septembrie 1948. Problema averii fostei şcoli 
confesionale din Zăbrani. 

37. 23 septembrie 1948. Ministerul Cultelor, Direcţiunea a 
II-a, fixează numărul Eparhiilor Cultului Greco-catolic. 

38. 1 octombrie 1948. Procesul verbal al ,,Adunării” de la 
Cluj. 

39. 5 octombrie 1948. Ministerul Cultelor, Direcţiune 
Contabilitate cere prezentarea bunurilor blocate în 
străinătate a Episcopiei. 

40. 2 octombrie 1948. Excomunicarea preoţilor care au 
participat la „Congresul” de la Cluj. 

41. 1 octombrie 1948. „Proclamaţia” de la Cluj. 
42. 1 octombrie 1948. Cuvântarea Înalt Preafericitului 

Justinian, Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, 
privind ,,Adunarea” de laCluj. 

43. 1 octombrie 1948. Cuvântarea Înalt Preasfinţitului 
Nicolae Bălan, Mitropolitul Ardealului, privind 
,,Adunarea” de laCluj. 

44. 3 octombrie 1948. Actul sinodal prin care uniţii sunt 
primiţi în sânul Bisericii Ortodoxe. 

45. 1 octombrie 1948. Discursul protopopului Traian 
Belaşcu. 

46. 1 octombrie 1948. Cuvântarea preotului Sabin Truţă. 
47. 1 octombrie 1948. Cuvântarea preotului Nicolae 

Geangalău. 
48. 1 octombrie 1948. Cuvântarea preotului Virgil 

Moldoveanu. 
49. 1 octombrie 1948. Cuvântarea preotului George Zagrai. 
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50. 1 octombrie 1948. Rugăciunea rostită la Te Deum de 
Mitropolitul Nicolae Bălan. 

51. 1 octombrie 1948. Decretul Episcopului Iuliu Hossu de 
excomunicare a preoţilor care au participat la 
„Adunarea” de la Cluj. 

52. 2 octombrie 1948. Notă verbală a Nunţiaturii 
Apostolice privind Libertatea cultelor în România. 

53. 7 octombrie 1948. Scrisoare de protest a Episcopilor 
uniţi, adresată Preşedintelui ţării. 

54. 1 decembrie 1948. Decretul de desfiinţare a Bisericii 
Române Unite. 

55. Lista protopopilor şi preoţilor Greco-catolici care au 
trecut la ortodoxie. 

56. 11 octombrie 1948. Episcopia de Lugoj arată cum 
trebuie făcută retractarea. 

57. Grafic privind situaţia memoriilor şi cererilor în 
periaoda 1964 – 1989. 

58. 15 decembrie 1948. Adresă privind preluarea 
Catedralei Lugoj. 

59. Cum a fost preluată Catedrala unită din Lugoj. 
60. 25 decembrie 1948. Pastorala Naşterii Domnului a 

Episcopului Caransebeşului, Veniamin. 
61. 5 decembrie 1948. Articol despre unificarea religioasă 

în Foia Diecezană Caransebeş. 
62. 4 iunie 1950. Circulara Episcopului Augustin Pacha. 
63. 2 octombrie 1948. Circulara către parohii romano-

catolici referitor la celebrarea preoţilor greco-catolici în 
Biserica Romano-catolică. 
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Document nr. 1 
Fond, Episcopia Greco-catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
 

Mitropolia Română Unită Blaj 
2388-1946. 

D-sale D.lui 
      Dr. Petru Groza 

                                      Preşedintele Consiliului de Miniştri 
B u c u r e ş t i 

Domnule Prim Ministru, 
 
   Tuturor tipografiilor din Ţară li s-a trimis, prin 
mijlocirea Ministerului Informaţiilor şi responsabili 
Prefecturilor de judeţe un ordin al Cenzurii Militare şi a Presei, 
ordin care poartă Nr. 985/1946, şi care interzice tuturor 
tipografiilor a tipări orice fel de lucrare înainte de a avea 
aprobarea cenzurii militare a presei din Bucureşti, cu excepţia 
ziarelor şi revistelor periodice care vor fi cenzurate de către 
cenzorii din localităţile respective. Autorii diferitelor lucrări 
care urmează să se tipărească vor înainta manuscrisul în dublu 
exemplar la direcţia cenzurii militare a Presei – Bucureşti. 
   Acesta este Domnule Prim Ministru, conţinutul 
ordinului din chestiune. 
   Ori, de sigur că cenzura unor publicaţi poate fi încă 
necesară. În forma cum s-a ordonat întârzie publicarea 
dispoziţiilor urgente, în urma faptului că toate lucrările de 
cenzură se centralizează la Bucureşti. Dar abstrăgând de la 
toate acestea, ordinul acesta aşa cum este formulat loveşte şi în 
drepturi Bisericii care se vede împiedicată sau cel puţin i se 
îngreunează posibilitatea de a publica lucrări aparţinătoare 
domeniului său spiritual: lucrări privind credinţa şi morala 
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creştină, filozofia, pastoraţia, educaţia credincioşilor şi a 
tineretului etc. cenzurarea acestor lucrări o face doară însăşi 
Biserica, care nu acordă îngăduinţa de tipărire de cât cărţilor 
conforme nu numai cu doctrina evanghelică şi creştină ci şi cu 
interesele neamului şi a Ţării. 
   Iată de ce vă rugăm, Domnule Prim Ministru să 
binevoiţi a da dispoziţii, ca lucrările, care poartă o aprobare de 
tipărire din partea Bisericii, să poată fi tipărite şi fără de 
aprobarea Cenzurii Militare a Presei de la Bucureşti. Cu atât 
mai vârtos că între anii 1940-1944 în teritoriul cedat, Guvernul 
Hortist, deşi ne-a cenzurat cât se poate de aspru, Circularele 
episcopeşti nu erau supuse cenzurii militare ori civile, 
asemenea nici cărţile cenzurate de Episcopi. 
   De multe ori trebuie să dăm ordine urgente 
Parohiilor, care dacă trebuie să fie trimise la Bucureşti ar 
întârzia. 
   Primiţi, Vă rugăm, Domnule Prim Ministru, 
asigurarea înaltei noastre consideraţiuni. 
 

Blaj, la 6 iunie 1946 
 

ss. Valeriu Traian 
   Episcopul Orăzii, Administrator Apostolic 

al Arhidiecezei de Alba-Iulia şi Făgăraş. 
 
 
Document nr. 2 
Fond, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
 
Ministerul Finanţelor Direcţiunea: Cenzura Militară a Presei 
Nr. 1007/18 iulie 1946 
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Către 
MITROPOLIA ROMÂNĂ UNITĂ BLAJ 

 
   La adresa Dv. Nr. 2388 – 1946 
   Am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că orice 
publicaţiune trebuie supusă în prealabil serviciului de cenzură. 
   Prin aceasta nu se urmăreşte întârzierea publicaţiuni, 
sau şicanarea autorilor, ci numai controlul impus de lege. 
   Cenzorul are latitudinea, ca atunci când o lucrare 
prezentată, nu ar avea nimic care s-ar opune dispoziţiilor de 
prohibiţiune să-i dea drumul imediat, avându-se în vedere 
caracterul publicaţiunii. 
 
     Şeful Cenzurii Militare şi a Presei 
        Colonel Magistrat 
             /ss/  T. Ulea 
 
Document nr. 3 
Fond, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
 
Pensionare obligată Nr. 2080/1947 
 
   Prin decizia Ministerială publicată în Monitorul 
Oficial s-au făcut şi clerului nostru comprimările la buget. Au 
fost licenţiaţi din serviciu preoţii care au 35 de ani de serviciu 
împliniţi, ca să primească pensia în loc de salariu, încolo 
putând să rămână mai departe în serviciu până la limita de 
vârstă, după cum va găsii de bine Ordinariatul. 
 
Document nr. 4 
Fond, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
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Ministerul Cultelor 
Direcţiunea Cultului Catolic 

Episcopia Greco-Catolică Lugoj 
 
   Avem onoarea a vă trimite copie-extras de pe decizia 
ministerială Nr. 45.554/1947, publicată în Monitorul Oficial Nr. 
210 partea I din 12 august 1947, privitor la licenţierile 
personalului clerical, conform dispoziţiunilor art. I din Decizia 
Comisiei Ministeriale pentru redresarea economică şi 
stabilizarea monetară Nr. 18 din 1947, publicată în Monitorul 
Oficial Nr. 184 din 13 august 1947. 
 
Document nr. 5 
Fond, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
 

Ministerul Cultelor Declaraţie 
 
   Noi, Ministru Secretar de Stat la Departamentul 
Cultelor; având în vedere dispoziţiile art. 1 aliniatul g, din 
decizia Comisiei Ministeriale pentru redresarea economică şi 
stabilirea monetară Nr. 18 din 1947, publicată în Monitorul 
Oficial Nr. 184 din 13 august 1947. 

Decidem 
 
   Art. I. Se licenţiază din serviciu, pe dat de 31 august 
1947, personalul administrativ şi clerical din Administraţia 
Centrală a Ministerului Cultelor şi din serviciile exterioare din 
ţară şi străinătate după cum urmează:  

Episcopia Greco-Catolică Lugoj 
 

1. Ioan Bejan,preot, Sâlha-Severin. 
2. Iosif Nistor, preot, Deva Hunedoara. 
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3. Alexandru Sigarteu, preot, Isgar-Caraş 
4. Ioan Praxer, preot, Reşiţa-Caraş 
5. Valeriu Muntean, preot, Sânnicolau Mare Timiş- 

Torontal 
   Art. II. Personalul clerical deservent, cum şi cântăreţii 
licenţiaţi, în baza prezenţei deciziuni, va putea continua în mod 
onorific, serviciile bisericii, beneficiind de avantaje funcţiunii. 
   Art. III. Domnii Directori ai Personalului şi Direcţiunii 
Generale a Cultelor sunt însărcinaţi cu executarea prezenţei 
deciziuni. 

Ministrul Cultelor 
ss Radu Roşculeş 

 
Document nr. 6 
Fond, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
 
Români uniţi cu Roma 
 
   Optzeci de fruntaşi ai Bisericii româneşti celei străbune, 
venind din toate eparhiile provinciei de Alba-Iulia şi Făgăraş, s-
au întrunit azi la Cluj, în ziua de 7 martie a acestui an. Înălţându-
şi inima spre Domnul, ei au chibzuit cele bune şi de lipsă pentru 
apărarea noastră şi întărirea credinţei noastre sfinte. 
   Au constatat cu durere în suflet, că biserica noastră, 
prigonită 200 de ani fiindcă era românească în toate fibrele ei, 
în luptă grea trebuie să-şi apere şi astăzi fiinţa, în ţara ale cărei 
temelii ea le-a făurit. – „Proiectul de lege al cultelor minoritare” şi 
pus în faţa corpurilor legiuitoare, este cel mai nou val care se 
izbeşte de stânca credinţei noastre, deopotrivă primejdios 
pentru neam şi lege. 
   În aceeaşi vreme au constatat, cu sfântă mândrie, că în 
vălmăşagul luptei de dreaptă apărare, sufletul nostru s-a 
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întărit, credinţa ni s-a luminat. Credincioşii noştri, din toate 
colţurile ţării, privesc senini, siguri de biruinţă, şi atacul cel 
nou, ascuns cu dibăcie în haina articolelor de lege. Mai mult: ei 
cer cu stăruinţă, să intre şi ei în foc, făcând zid nebiruit în jurul 
Arhiereilor iubiţi, formând o armată închegată şi bine rânduită 
de două milioane de voluntari, la ordinele celor mai bravi 
generali pe care ni i-am fi putut dori. Însufleţirea lor a avut şi 
până acum izbucniri răzleţe, minunate şi impunătoare. Ce va fi 
când toată suflarea, câtă frunză, câtă iarbă, se va mişca 
deodată, la un semn, la o poruncă?! 
   De toate aceste stări şi lucruri ţinând seamă, cei 
optzeci de fruntaşi au hotărât precum urmează:  
   1. S-au declarat şi constituit în comitet de iniţiativă 
pentru organizarea acţiunii de apărare şi întărire a bisericii 
unite cu Roma. În această calitate: 
   2. Au trimis arhiereilor noştri, înaltei Regenţe, 
Preşedintele Senatului, Preşedinţiei Camerei deputaţilor şi 
Preşedinţiei consiliului de miniştri scrisoarea aceasta, de toţi 
iscălită: 
   „Reprezentanţi mireni şi clerici ai Bisericii unite cu 
Roma, din toate cele patru eparhii ale Provinciei Mitropolitane 
de Alba-Iulia şi Făgăraş, întruniţi la consfătuire în Cluj, după 
ce am examinat situaţia ce s-ar crea Bisericii unite cu Roma 
prin proiectul legii cultelor minoritare, am ajuns cu 
unanimitate la următoarele concluzii: 

   1. Alipirea noastră de Biserica unită cu Roma, care 
ne-a renăscut şi care e concrescută cu însăşi fiinţa noastră, 
rămâne neclintită în faţa oricărei primejdii sau încercări. 
   2. Asigurăm pe Arhiereii Bisericii noastre de 
solidaritatea nestrămutată şi concursul nostru nelimitat 
în acţiunea de apărare a drepturilor Bisericii unite 
încălcate prin proiectul legii cultelor. 
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   3. Apelăm la patriotismul factorilor 
constituţionali ca mai bine să retragă proiectul legii 
cultelor, potrivnic Constituţiei Ţării şi primejdios 
consolidării naţionale prin dezlănţuirea luptei 
confesionale între fraţi, cu atât mai vârtos că situaţia 
Bisericii noastre o considerăm reglementară prin 
Concordatul încheiat cu Sfântul Scaun. 
   4. Protestăm că Biserica unită cu Roma, 
declarată prin Constituţie „Biserică Naţională” alături de 
Biserica ortodoxă, să fie înglobată în legea cultelor 
minoritare. 

   3. Roagă pe toţi fraţii în credinţă să împlinească 
următoarele: 
   I. Credincioşii tuturor parohiilor de la sate să ţină 
Duminică, 11 martie (sau cel mai târziu Duminica următoare 
18 martie) rugăciuni şi procesiuni solemne, pentru înflorirea 
credinţei şi întărirea Bisericii, spre binele ţării. – Tot atunci, în 
fiecare parohie se va face o scrisoare de potriva celei de mai 
sus publicate, care, iscălită în numele tuturora de către preot şi 
doi fruntaşi, se va trimite fără amânare aceloraşi înalte feţe. 
   II. Credincioşii din oraşele şi centrele mai însemnate să 
ţină Duminică 18 martie la fel rugăciuni şi procesiuni cât mai 
impunătoare, chemând şi pe credincioşii din jur. – Vor iscăli şi 
trimite şi ei forurilor mai sus pomenite noţiuni de afirmare a 
credinţei şi protest contra nedreptăţii ce ni-se găteşte. 
   III. joi, în 22 martie, se va ţine la Cluj un mare congres 
al întregii biserici unite, la care vor fi de faţă doi fruntaşi din 
fiecare parohie a celor patru eparhii. 
   Congresul începe cu o sfântă liturghie în biserica 
„Schimbarea la Faţă”, orele 9; continuă cu o procesiune 
religioasă impunătoare, apoi adunare de protest împotriva 
nedreptăţilor cuprinse în proiectul de lege al cultelor 
minoritare şi discuţiuni pentru organizarea permanentă a 
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credincioşilor noştri, mireni în prima linie, pentru acţiunea 
sistematică de întărire a bisericii şi a vieţii noastre sufleteşti  
   IV. De împlinirea acestor hotărâri se vor îngrijii 
„Comitetele de acţiune” existente la centrul fiecărei eparhii, cu 
concursul „comitetelor locale”, care sunt, ori se vor forma fără 
amânare, în toate centrele mai însemnate ale vieţii noastre 
bisericeşti. 
 
       Fraţilor 
   În faţa crucii ce ne aşteaptă, Cristos Domnul ne strigă: 
„Îndrăzniţi, eu am biruit lumea”! Înainte, dar, la războiul sfânt al 
Domnului! După vinerea patimilor, urmează Duminica 
Învierii! Ziua cea sfântă şi mare, când neamul lui Traian întreg 
se va îmbrăţişa iar cu Roma sângelui şi credinţei noastre, mai 
aproape ne este acum, în zilele de jertfă, decât ar crede 
şubredul gând omenesc! 
   Să lucrăm pentru grăbirea ei. Toată munca să ne fie în 
aer de rugă şi sărbătoare, în spirit de pace şi înălţare, după 
cum o cere trecutul nostru strălucit şi viitorul mare ce ne 
aşteaptă. Nu atacăm,nu supărăm, pe nimeni. Dar dreptatea 
noastră o spunem tuturor, hotărât şi energic. Vrem pacea, dar 
nu primim robia! 
   Să ne mişcăm repede, toţi deodată, un glas şi un gând, 
precum suntem un sânge şi o credinţă. 
 

Cu noi este dreptatea! Cu noi este Dumnezeu! 
Vom birui! 

 
În numele comitetului de iniţiativă, biroul organizator: 
 
   Ioan Agârbiceanu; can. Victor Bojor; Iosif Boca; Doamna 
Dr. Boila; Dr. G. Borşan; Dr. Alexandru Borza; Dr. Nicolae 
Brînzeu; Dr. D. Chiş; Dr. Eugen Dăian; Dr. Emil Deciu; Dr. 
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Gheorghe Fireza; Victor Gherman; Dr. Iustin Iuga; Dr. Horea 
Leontin; Dr. Viorel Pandea; Dr. Augustin Popa; Pr. Iosif Pop; Dr. 
Valer Pop; Dr. Titus Malaiu; Gheorghe Suciu; Dr. Al. Tăutu. 
 
Document nr.7 
Fond, Episcopia Greco-catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 

 
Nr. 1376/1948 
Onoratul Ministerul Cultelor  
Direcţia Cultului Catolic 
Bucureşti 
Domnule Ministru 

 Ne găsim în neplăcuta situaţie de a Vă cere sprijin şi 
ocrotire faţă, de un act ce auzim că i se pregăteşte Eparhiei 
Noastre, act ce dacă s-ar realiza, ar constitui o adevărată 
lovitură pentru noi. Se vorbeşte anume, că edificiul Nostru 
Seminarial, pe care actualmente îl are în chirie Şcoala Normală 
de fete se Ni se ia şi să fie dat cu titlu de proprietate acestei 
şcoli. Pe lângă aceea s-ar intenţiona şi luarea clădirii noastre, în 
care se găseşte Internatul Eparhial de băieţi, şi să se dea tot 
şcolii Normale, pentru şcoala de Aplicaţie a ei. Iniţiativa a fost 
luată de cercurile profesorale de aici după cum Ni se apune. 
 În anul 1918 tineretul român din Ardeal fiind reclamat 
de nevoile administraţiei civile, numărul teologilor a scăzut în 
aşa măsură, că, afară de Ghgerla, toate Eparhiile unite şi-au 
concentrat teologii la Blaj. Nu peste mult, Eparhia de Oradea 
şi-a redeschis Academia Teologică, intrând cu ea în bugetul 
Statului. Noi nu Ne-am grăbit cu acest lucru şi rămas aşa până 
azi, iar clădirea Academiei a continuat să fie ocupată, cu 
contract de închiriere în regulă, de şcoala Normală, pe care am 
fost bucuroşi să o ajutăm în forma aceasta. 
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 Dacă timp de 30 de ani această şcoală nu s-a îngrijit să 
aibă locul propriu şi acum i-ar conveni să intre în proprietatea 
clădirii Noastre, regretăm dar la aşa ceva nu Ne putem învoi, 
deoarece Noi dorim să o redăm destinaţiei iniţiale: să 
redeschidem Academia Teologică în ea, iar în clădirea în care 
actualmente se găseşte Internatul eparhial, să deschidem Micul 
Seminar, cum s-a contemplat atunci când această clădire a fost 
reconstruită,prevăzându-se cu o aripă nouă. 
 Ambele aceste clădiri sunt proprietate eparhiei Noastre 
la care clerul a contribuit din greu. Vă rugăm, Domnule 
Ministru, să nu admiteţi să Ni se facă nedreptatea de a fi 
deposedaţi de ele, doar şi proectul de noua  Constituţie 
prevede pentru culte posibilitatea de a-şi avea şcolile pentru 
formarea clerului. 
 Convinşi, Domnule Mninistru, că veţi aprecia după 
vrednicie dreptatea cauzei Noastre şi anticipând mulţumirile 
Noastre pentru binevoitorul sprijin, Vă rugăm primiţi expresia 
deosebitei consideraţiuni cu care semnăm. 
 
Lugoj, din şedinţa consistorului Nostru Episcopesc ţinută la 23 
Martie 1948. 
Episcopul Lugojului 
 
Document nr. 8 
Fond, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
 

Ministerul Cultelor 
Direcţia Cultului Catolic Bucureşti 

Domnule Ministru 
 
   Ne găsim în neplăcuta situaţie de a vă cere sprijin  şi 
ocrotire faţă de un act ce auzim că i se pregăteşte Eparhiei 
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Noastre act ce dacă s-ar realiza, ar constitui o adevărată 
lovitură pentru noi. Se vorbeşte anume, că edificiul nostru 
Seminarial, pe care actualmente îl are în chirie Şcoala normală 
de fete, să ni se ia şi să fie dat cu titlu de proprietate acestei 
şcoli. Pe lângă aceea s-ar intenţiona şi luarea clădirii noastre, în 
care se găseşte Internatul Eparhial de băieţi, şi să se dea tot 
şcolii Normale, pentru şcoala de Aplicaţie a ei. Iniţiativa a fost 
luată de cercurile profesorale de aici, după cum ni se spune. 
   În anul 1918 tineretul român din Ardeal fiind reclamat 
de nevoile administraţiei civile, numărul teologilor a scăzut în 
aşa măsură, că, afară de Gherla, toate eparhiile unite şi-au 
concentrat teologii la Blaj. Nu peste mult, Eparhia de Oradea 
şi-a redeschis Academia Teologică, întrând cu ea în bugetul 
Statului. Noi nu ne-am grăbit cu acest lucru şi rămas aşa până 
astăzi, iar clădirea Academiei a continuat să fie ocupată, cu 
contract de încheiere în regulă, de Școala Normală, pe care am 
fost bucuroşi să o ajutăm în forma aceasta. 
   Dacă timp de treizeci de ani această şcoală nu s-a 
îngrijit să aibă local propriu şi acum iar conveni să intre în 
proprietate clădirii noastre, regretăm dar la aşa ceva nu ne 
putem învoi, deoarece noi dorim să o redăm destinaţiei iniţiale: 
să redeschidem Academia Teologică în ea, iar în clădirea în care 
actualmente se găseşte Internatul Eparhial, să deschidem micul 
seminar, cum s-a contemplat atunci când această clădire a fost 
reconstruită, provăzându-se cu o aripă nouă. 
   Ambele aceste clădiri sunt proprietate eparhiei 
noastre la care clerul a contribuit din greu. Vă rugăm, 
Domnule Ministru, să nu admiteţi să nu ni se facă nedreptate 
de a fi deposedaţi de ele, doar şi proiectul de noua Constituţie 
prevede pentru culte posibilitatea de a-şi avea şcolile pentru 
formarea clerului. 
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   Convinşi, Domnule Ministru, că veţi aprecia după 
vrednicie dreptatea cauzei noastre şi anticipând mulţumirile 
noastre pentru binevoitorul sprijin, Vă rugăm primiţi expresia 
deosebitei consideraţiuni cu care semnăm. 
   Lugoj din şedinţa consistoriului nostru Episcopesc 
ţinută la 23 martie 1948. 

 
Episcopul Lugojului 

 
Document nr. 9 
Fond, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
 

Ministerul Cultelor 
Direcţiunea Cultului Catolic 

Circulară (20 aprilie 1948) 
 

   În vederea reglementării provizorii a problemei 
înmormântărilor şi pentru a se evita pe viitor greutăţile ce se 
întâmpină la înmormântarea credincioşilor aparţinând 
diferitelor culte şi asociaţii religioase, Ministerul, având în 
vedere referatul Contenciosului de la tema Nr. 6164/1948, a 
luat următoarele măsuri, pe care vă rugăm a le aduce la 
cunoştinţa organelor în subordine pentru confirmare: 
   1. Toate cultele sunt obligate să respecte dispoziţiile 
autorităţilor administrative şi sanitare, a căror avize vor fi 
obligatorii. 
   2. Înmormântările nu se pot face decât în cimitire, 
înmormântările în biserici, capele, etc., sau locuri particulare 
sau interzise. 
   3. În orice cimitir aparţinând unui cult, este admis a se 
înmormânta chiar şi morţii aparţinând altui cult, dacă în 
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localitate acest cult nu are cimitir şi nici cimitir comun nu 
există. 
   Dispoziţiile date de punctul 3 se vor aplica până la 
întocmirea cimitirelor comune de către primarii, care urmează 
să primească dispoziţiuni în acest sens de la Ministerul 
Afacerilor Interne. 
   Despre difuzarea către unităţile administrative în 
subordine, protopopiate, parohii, conferinţe, comunităţi etc. a 
acestor dispoziţiuni şi despre stricta lor respectare ne veţi 
comunica la timp. 
 
Document nr. 10 
Fond, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
 

Înalt Prezidiu al Republicii Populare Române 
 
   Subsemnatul Canonic Dr. Ioan Stanciu din Capitlul 
Diecezei Lugojului am luat la cunoştinţă de invitarea I.P.S. 
Patriarh Iustinian Marina, făcută Bisericii Române Unite să 
nege ascultarea faţă de Sfântul Scaun Apostolic al Romei, 
Scaunul Verhovnicului Apostolilor, Petru. 
   Pentru susţinerea invitării sale, I.P.S. Sa afirma că 
actul Sfintei Uniri de la 1697, 1698, 1700 ar fi fost pentru motive 
politice, care nu mai sunt actuale. 
   Ori, adevărul este că nu pentru motive politice, ci 
dogmatice s-a făcut Sfânta Unire, ceea ce rezultă din actele 
sinoadelor. 
   De aceea, pentru stabilirea adevărului, Biserica 
Română Unită mai de multe ori a invitat pe înalţii Chiriarhi ai 
Bisericii Ortodoxe Române la Sinod comun pentru 
recunoaşterea adevărului dogmatic, la care invitări Biserica 
Ortodoxă Română nu a răspuns. 
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   Pentru a-şi ajunge scopul urmărit, Biserica Ortodoxă 
Română, a ajuns la concluzia că numai cu forţa se poate nimici 
Biserica Română Unită, ceea ce a cerut să facă Înaltul Prezidiu 
şi Guvern al Republici Populare Române. 
   Faţă de această intenţie, bazându-mă pe dreptul 
natural, al libertăţii de conştiinţă religioasă, ca om şi cetăţean 
român, ca creştin catolic şi preot catolic: 

Protestez: 
contra intenţiei de a desfiinţa Biserica Română Unită cu forţa, 
de asemenea mă declar gata muri pentru Cristos Dumnezeu şi 
Biserica Sa cea adevărată, convins că cel ce ucide trupul, nu 
poate ucide şi sufletul. 
   Rugându-vă a lua la cunoştinţă că demnitatea 
omenească şi bunul simţ înnăscut nu tolerează violenţă asupra 
conştiinţei religioase, asupra căreia dispune numai Dumnezeu 
singur,rămân cu înaltă consideraţiune, 
Lugoj la 16 iunie 1948 

Canonicul Dr. Ioan Stanciu 
Înaltului Prezidiu al Republicii Populare Române 

 
Document nr. 11 
Fond, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
 

Ministerul Cultelor Direcţiunea Contabilităţii Serviciul 
Inventarului 

Nr. 23 099 din 17 iunie 1948 
Către Episcopia Unită Lugoj 

  
  Potrivit dispoziţiunile Ministerului de Finanţe transmise 
prin adresa circulară Nr. 101/1948, avem onoarea a vă face 
cunoscut că, deşi s-a prevăzut la articolul 30 din legea Nr. 
80/1948 pentru stabilirea şi aplicarea bugetului general al 
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Statului pe anul 1948/1949, că inventarierea bunurilor se va 
face pe data de 31 Martie 1948, totuşi, deoarece instrucţiunile 
cu marele număr de formulare privind această operaţiune nu 
s-au putut tipării şi difuza în timp util, inventarierea tuturor 
bunurilor se va face pe odată ce se va fixa şi comunica ulterior. 
   Până atunci se vor lua din timp măsuri pentru 
executarea următoarelor lucrări: 
   1. Se vor închide pe data de 31 martie 1948 registrul 
inventar-jurnal şi registrele speciale şi se va începe conducerea 
registrului inventar-jurnal pe 1948/1949, fie în continuare, dacă 
registrul mai are pagini, fie pe un alt registru. Închiderea se va 
face după ce se vor adăuga la soldul obţinut pe data de 14 
august 1947 prin recalcularea cu coeficienţi specificaţi în 
instrucţiunile circularei noastre Nr. 53.479/1947, toate intrările 
de la această dată până la 31 martie 1948, scăzându-se 
bineînţeles şi toate ieşirile intervenite. 
   2. În cazul în care s-au făcut treceri de servicii de la o 
instituţie la alta, se vor lua măsuri ca bunurile patrimoniale ce 
se trec de la o instituţie la alta să fie predate şi preluate de şefii 
birourilor de inventariere a instituţiilor respective, încheindu-
se procese verbale, în care să se facă specificarea şi descrierea 
amănunţită a bunurilor. Se va da apoi decizie pentru ieşirea 
sau intrarea bunurilor din patrimoniul instituţiei respective, 
indicându-se în acea decizie numai numărul procesului verbal 
de predare-preluare. 
   3. Toate bunurile imobile sau mobile aflate în 
patrimoniul sau păstrarea instituţiilor se vor preda prin proces 
verbal funcţionarilor însărcinaţi cu conservarea acestora. 
Bunurile care nu au fost preluate până în prezent gestionarilor 
se vor preda de urgenţă. 
   4. organizarea serviciilor, secţiilor şi birourilor de 
inventariere cu funcţionarii necesari operaţiunii de inventariere şi 
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centralizare a datelor, ştiut fiind că nu se va admite nici o 
întârziere a lucrărilor şi că se vor lua cele mai drastice măsuri 
împotriva celor ce nu vor executa lucrările la timp. 
   5. Se vor căuta actele de proprietate, procesele verbale 
de recepţie, cazierele de imobile şi orice alte date în legătură cu 
procurarea bunurilor mai importante, în vederea descrierii lor 
amănunţite ce se va face cu ocazia inventarierii. 
   6. Se vor face măsurători prealabile de terenuri acolo 
unde există îndoială de exactitatea suprafeţelor indicate în 
actele de proprietate. 
   7. Se vor întocmi şi pune la punct indicatoarele 
unităţilor de inventariere din subordinea instituţiilor 
centralizate cu următoarele rubrici: denumirea instituţiei, 
sediul, numele şi prenumele, gradul funcţionarului care 
conduce biroul inventarului. 
   8. Ni se va comunica urgent, până la data de 28 iunie 
a.c. numele, pronumele şi gradul funcţionarului conducător al 
serviciului, secţiei sau biroului Inventarului, sau celui 
însărcinat cu efectuarea lucrărilor de această natură, precum şi 
numele şi pronumele subalternilor săi, dacă există. 
 
Document nr. 12 
Fond, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
 

Excelenţei Voastre, 
Domnule Ministru 

 
   Episcopii Bisericii Române Unite, întruniţi în 
conferinţă dându-şi seama de primejdiile pentru liniştea ţării, 
cuprinse în acţiunea pe care a anunţat-o şi a pornit-o Biserica 
Ortodoxă Română împotriva Bisericii noastre, şi au ţinut de 
datorie să înainteze înaltului Prezidiu al Republicii Populare 
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Române şi Excelenţei Sale Domnului Preşedinte al Consiliului 
de Miniştri o scrisoare colectivă, cerând potolirea dintru 
început a acţiunii plină de primejdii pentru liniştea poporului 
şi a ţării. Alăturat sub / cu onoare vă înaintăm o copie după 
adresa colectivă şi vă rugăm călduros să binevoiţi a sprijini 
această cerere a noastră pe care am făcut-o mânaţi de 
dragostea neamului şi a ţării. 
   Încrezători în luminata înţelegere a Excelenţei 
Voastre, Vă rugăm, Domnule Ministru, să primiţi expresiunea 
sentimentelor noastre de înaltă cinste. 
  Oradea din conferinţa episcopească ţinută la 17 iunie 1948 

ss. Valeriu Traian 
Episcop de Oradea-Mare 

Seniorul Episcopatului 
Bisericii Române Unite 

 
Excelenţei Sale 

Domnului Stanciu Stoian 
Ministrul Cultelor 

 
Document nr. 13 
Fond, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
 

Excelenţa voastră Ioan Bălan Episcop al Lugojului 
 
   Oficiul ce cenzură de aici ne comunică, că a primit ordin, 
ca Circularele Episcopiilor să nu se cenzureze aici, ci să se trimită 
spre cenzurare la Bucureşti, la Ministerul Informaţiilor. Deci ne-a 
atras atenţia, ca manuscrisele să li-se înainteze din bună vreme, căci 
cenzurarea va reclamă timp îndelungat. 
   Cum atacurilor şi încriminărilor, care s-au adus 
Bisericii Române Unite la serbările de la Blaj, apoi la alegerea şi 
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instalarea noului Patriarh şi de atunci în coace în ziare, deşi în 
ultima noastră conferinţă episcopală am hotărât să nu dăm 
pastorală, credem că totuşi trebuie să răspundem în o 
pastorală. Restricţiunea cu privire la cenzurare nu credem să se 
fi făcut cu scopul, de a ni-se lua putinţa de a ne apăra. Cum 
prin dispoziţia de mai sus s-a îngreunat mult putinţa de a 
scoate pastorale separate, credem a fi cazul să facem o 
Pastorală comună. Binevoiţi a comunica părerea Excelenţei 
Voastre, şi unde ar fi mai bine a tipări această Pastorală şi de 
câte exemplare aţi avea nevoie. Pentru Dieceza noastră ne 
trebuie 250 exemplare. 
   Cu profundă reverinţă, Oradea, 7 iulie 1948 

  Valeriu Traian 
    Episcop Senior 

 
Document nr. 14 
Fond, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
 
Ministerul Cultelor Direcţiunea Cultului Catolic 
26 Iulie 1948 
Episcopia Română Unită Lugoj 
Circulară 
 
 Avem onoare a vă comunica alăturat, în copie adresată 
Nr. 28905/1948 a Direcţiunei Contabilităţii de la Depratamentul 
Cultelor. 
 

Ministru                                   Director 
 
 Avem onoarea a vă face cunoscut că potrivit înţelegerii 
cu Domnul Consilier Controlor, începând de la data prezentei, 
la toate deciziile de numiri sau reprimiri în serviciu va trebui 
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să se anexeze declaraţii date de cei în cauză că nu mai ocupă 
alte funcţiuni la Stat Judeţ sau Comună. 

Sunt necesare asemenea declaraţii pentru a se evita 
numiri şi reprimiri de persoane care ocupând şi alte funcţiuni 
devin cumularzi, lucru neîngăduit de legile în vigoare. 

Director                         Şef Serviciu 
 
Document nr. 15  
Fond, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
 
Nr. 277739/1948   Ministerul Cultelor Direcţiunea Contabilităţi 

Către Episcopia Română Unită Lugoj 
 
  Ministerul Finanţelor, Direcţiunea Generală a Bugetului 
şi a Contabilităţii generale a Statului, prin circulara Nr. 
26137/1948, ne face cunoscut următoarele: 
  Potrivit dispoziţiilor art. 13 din decizia nr. 81/1947 a 
Comisiunii Ministeriale pentru redresarea economică şi 
stabilirea monetară, drepturile creditorilor Statului şi 
Instituţiunilor Publice stabilite până la 14 august 1947 în lei 
vechi şi care în urma recalculării la raportul 1/20000, au dat o 
sumă sub 10 lei stabilizaţi, au fost anulate în folosul Statului 
sau a Instituţiilor Publice debitoare. 
  În baza acestor dispoziţiuni şi în urma intervenţiei făcută 
de Casa de Depuneri şi Consemnaţiuni, sprijinită şi de avizul 
Consiliului Superior Juridic al statului Nr. 747 din 5 decembrie 
1947, Comisiunea pentru redresarea economică şi stabilirea 
monetară prin încheierea Nr. 4003 din 20 decembrie 1947 a 
avizat că dispoziţiile art. 13 din decizia Nr. 81 /1947 sunt 
aplicabile şi creanţelor asupra acelei case, provenite din 
consemnări, astfel că toate sumele în numerar, consemnate de 
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particulari sau instituţiile publice sub orice titlu sub 200.000 lei 
vechi, sunt anulate în favoarea acelei Case. 
  În aplicarea dispoziţiilor art. 13 din decizia Nr. 81/1947 şi 
în vederea degajării depozitelor lor de recipise, deoarece 
instituţiile publice au în păstrarea lor, foarte multe recipise de 
conservare, reprezentând garanţii la licitaţii, garanţii pentru 
executarea controalelor de lucrări şi furnituri, garanţiile 
gestionarilor publici, sume consemnate provizoriu pentru 
acoperirea deficitelor, reţineri în contul avansurilor salarii 
evacuări, etc. se va proceda potrivit normelor de mai jos: 
  1. Garanţiile la licitaţii şi pentru executări de lucrări, 
furnituri sau servicii, constituie printr-o singură sau mai multe 
recipise de consemnare, în cazul când valoarea recipisei 
individuale nu depăşeşte suma de 200.000 lei vechi, se 
anulează în folosul Casei de Depuneri şi Consemnaţiuni. 
  În consecinţă, chiar dacă garanţia este de o valoare mai 
mare de 200.000 lei vechi, însă ea este constituită prin mai 
multe recipise sub 200.000 lei vechi, acestea nu se vor elibera 
beneficiarului, ci vor fi anulate în favoarea Casei de depuneri 
şi Consemnaţiuni. 
  Eliberarea recipiselor peste 200.000 lei vechi se va face 
numai în cazuri când garanţiile sunt libere de orice sarcină. 
  2. Garanţiile gestionarilor publici constituie din una sau 
mai multe recipise privind acelaşi beneficiar şi când valoarea 
fiecărei recipise este sub 200.000 lei se anulează. Pentru 
recipisele a căror valoare depăşeşte suma de 200.000 lei se va 
interveni la casa de Depuneri şi Consemnaţiuni şi cere din 
oficiu restituirea lor în lei stabilizaţi. Sumele încasate se vor re-
consemna cu aceeaşi destinaţie. 
  Gestionarii care na au completat până la data stabilizării 
garanţia legală echivalentă cu salariul pe doi ani, vor completa 
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diferenţa de garanţie în lei stabilizaţi prin reţinerea ei din 
salariu în rate lunare. 
  Dacă până la data stabilizării, gestionarii respectivi au 
acoperit garanţia echivalentă cu salariul pe doi ani, conform 
legii, nu li se vor mai face alte reţineri în lei stabilizaţi, chiar 
dacă recipisele respective s-au anulat în baza dispoziţiilor art. 
13 din decizia menţionată mai sus. 
  3. Sumele consemnate în contul deficitelor provizorii sub 
200.000 lei vechi (recipise de depuneri), se vor anula în folosul 
Casei de Depuneri. Sumele consemnate în recipise individuale 
de o valoare mai mare de 200.000 lei vechi, rămân valabile. 
Instituţiile publice care deţin asemenea recipise vor putea cere 
restituirea lor până la 31 decembrie 1948. sumele realizate vor 
fi re-consemnate din oficiu în contul deficitelor de care 
răspund cei de la care s-au făcut încasările. 
  În ambele cazuri, sumele încasate în lei vechi până la 14 
august 1947, se vor conta integral în contul deficitului, iar cei 
responsabili se vor urmări numai pentru restul neacoperit, 
după deducerea integrală a sumelor încasate în lei vechi până 
la 14 august 1947, indiferent dacă recipisele au fost sau nu 
anulate. Restul de plată, inclusiv dobânzile legale, va fi 
recalculat şi urmărit în proporţie de 1leu stabilizat pentru 1.000 
lei vechi, potrivit instrucţiunilor Nr. 30402 din 11 octombrie 
1947, pagina 39, punctul 2. 
  4. Sumele reţinute de la funcţionari publici pentru 
acoperirea avansurilor de salarii acordate cu ocazia evacuărilor 
şi consemnate şi care în toate cazurile sunt sub 200.000 lei 
vechi, se anulează de asemenea în folosul Casei de Depuneri şi 
Consemnaţiuni. 
  Astfel fiind, portofoliile create în gestiunile diverselor 
instituţiuni, nu se vor mai putea lichida pe calea încasării 
acestor reţineri. 
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  În acest caz, pentru regularizarea portofoliului creat prin 
efectuarea acestor plăţi, se face cunoscut că, prin rezoluţia 
Domnului Ministru adjunct al Finanţelor, pusă pe referatul la 
Nr. 2305/1948, s-a aprobat ca valoarea acestor recipise 
recalculată la 1/20.000, să fie ordonanţă de la art. „Cheltuieli 
neprevăzute”, iar suma respectivă să fie destinată rambursării 
portofoliului.  
  Prin urmare, Ministerele şi Instituţiunile Publice, care deţin 
recipise de consemnare, reprezentând reţineri făcute 
funcţionarilor în contul avansului pe salariu, acordat cu ocazia 
evacuărilor şi care nu mai pot fi încasate de la Casa de Depuneri 
şi Consemnaţiuni pentru a lichida aceste portofoliile create, vor 
ordonanţa valoarea acestor recipise, iar sumele corespunzătoare 
în lei stabilizaţi vor fi destinate lichidării portofoliilor existente, fie 
în gestiunea Direcţiunii Generale a Mişcării Fondurilor, fie în 
gestiunea Administraţiilor Financiare. 
  5. Anularea despre care s-a vorbit mai sus privind 
recipisele în numerar, se aplică şi pentru recipisele sub care s-
au consemnat la Centrala casei de Depuneri, la sediile sale 
judeţene, ori la administraţiile financiare, titluri de rente de 
Stat, care prin efectul legii Nr. 142/1947 au fost amortizate. 
  Recipisele de consemnare în efecte de o valoare mai mare 
de 200.000 lei, vor fi liberate beneficiarilor lor, dacă bineînţeles 
aceste garanţii sunt libere. 
  6. Recipisele de consemnare în numerar şi în efecte din 
categoria acelora care se anulează în folosul Casei de 
Depuneri, în baza dispoziţiunilor art. 13 din Decizia Nr. 
81/1947, nu se vor înainta în acest scop Casei, ci ele vor fi 
distruse prin ardere de către Instituţiile Publice în depozitul 
cărora să se păstreze. Procesul verbal încheiat cu prilejul 
distrugerii lor va servi la operaţiunile de scădere din registrele 
de evidenţa valorilor, în care figurau aceste recipise. 
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  În baza acestor instrucţiuni, autorităţile publice vor 
proceda la descongestionarea depozitelor şi registrelor lor de 
evidenţa recipiselor de consemnare, astfel încât să se poată 
ajunge la degajarea serviciilor de o serie întreagă de lucrări 
dosare şi evidenţe, necesitate în legătură cu aceste recipise iar 
personalul ocupat până acum în asemenea lucrări, va putea fi 
repartizat pentru îndeplinirea altor însărcinări. 
 
  Cu rugămintea de a vă conforma acestor depoziţiuni şi a 
aduce la cunoştinţă în toate unităţile din subordine. 
 
Document nr. 16  
Fond, Episcopia Greco-Catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 
Nr.1707/ 1948 
 
  Excelenţa Voastră 
  Domnule Ministru, 
  Episcopii Bisericii Române Unite, întruniţi în Conferinţă 
dându-şi seama de primejdia pentru liniştea ţării, cuprinse în 
acţiunea pe care a anunţat-o şi a pornit-o Biserica Ortodoxă 
Română împotriva Bisericii noastre, şi au ţinut de datorie să 
înainteze Înaltului Prezidiu al REPUBLICII POPULARE 
ROMÂNE ŞI EXCELENŢEI SALE DOMNULUI PREŞEDINTE 
AL CONSILIULUI DE MINIŞTRII o scrisoare colectivă, cerând 
potolirea dintru început a acţiunii plină de primejdii pentru 
liniştea poporului şi a ţării. Alăturat sub / cu onoare vă 
înaintăm o copie după adresa colectivă şi vă rugăm călduros să 
binevoiţi a sprijini această cerere a noastră pe care am făcut-o 
mânaţi de dragostea neamului şi a ţării. 
  Încrezători în luminata înţelegere a EXCELENŢEI 
VOASTRE, Vă rugăm, DOMNULE MINISTRU, să primiţi 
expresiunea sentimentelor noastre de înaltă cinste. 
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  Oradea, din conferinţa episcopească ţinută la 17 Iunie 1948. 
 
VALERIU TRAIAN 
Episcopde Oradea – Mare 
Seniorul Episcopatului 
Bisericii Române Unite  
 
Excelenţei Sale 
Domnului STANCIU STOIAN 
Ministrul Cultelor 
Bucureşti 
 

I. Înalt Prezidiu 
II. Onorific Guvern 

 
  Episcopii Bisericii Române Unite, întruniţi în conferinţă, 
au constatat cu durere, că împotriva Bisericii noastre s-a pornit 
din partea Bisericii Ortodoxe Române, o acţiune cu gândul de 
a-o desfiinţa. Cuvântarea Înalt Preasfinţitului Mitropolit Dr. 
Nicolae Bălan ţinută chiar la Serbările Centenare de la Blaj, 
reşedinţa Mitropoliei noastre şi cuvântările Înalt Preasfinţitului 
Patriarh, rostite cu prilejul alegerii şi înscăunării sale, în cadru 
deosebit de solemn, cu toată forma lor de frăţească invitare, au 
rănit adânc sufletele noastre, prin atacurile nedrepte aduse 
credinţei noastre şi au avut o dureroasă răsfrângere în sufletele 
preoţilor şi ale credincioşilor noştri. 
  Vedem, îndureraţi, că se reia o acţiune dusă în trecut, nu 
odată sprijinită de autorităţile guvernamentale, fără a-şi atinge 
scopul urmărit, producând multă întristare şi mult rău, în 
tulburarea păcii sufletelor frăţeşti. 
  Acum se porneşte iarăşi cu mai multă amploare şi cu 
nădejdi întemeiate pe nelinştea sufletelor, care încă nu s-au 
liniştit în lume. 
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  Unele declaraţii semioficiale au stârnit anumite 
îngrijorări în ce priveşte întocmirea acţiunii ce se simte 
sprijinită şi oarecum încurajată, dând prilej la greşită 
interpretare, din partea unor organe subalterne. 
Credem că ar fi o adevărată crimă a dezlănţui o luptă 
religioasă peste tot şi mai ales între fraţi, în aceste vremuri 
când trebuie adunate toate puterile, fără deosebire de limbă şi 
de lege, pentru a linişti sufletele şi cu puteri unite a deştepta 
din marele mormânt o nouă viaţă şi a întemeia, din mormanele 
de ruine, o lume nouă. 

I. Excelenţei Sale 
Constantin Parhom, Preşedintele Înaltului Prezidiu al 
Marii Adunări Naţionale 
II. Excelenţei Sale 
Dr. Petru Groza, Preşedintele Consiliului de Miniştri 

  Biserica Română Unită stă, fără nevoie de apologie, în 
lumina curată a istoriei. Pe calea vieţii sale de două veacuri şi 
jumătate s-a identificat, întru toate, cu poporul pe care l-a slujit 
cu credinţă şi dragoste şi pentru dezrobirea căruia din partea 
întunericului, a luptat cu armele lumini. Întemeiată pe 
adevărul integral, a fost pentru poporul obidit stâlp de lumină 
şi stâlp de putere. L-a înălţat spre lumină şi l-a întărit cu 
belşugul culturii. 
  Unirea cu Roma i-a sporit puterile de viaţă pe care le-a 
închinat în folosul neamului întreg. 
  Fiii aleşi ai Biserici Unite au stat în fruntea tuturor 
mişcărilor de dezrobire, până la fericita biruinţă. Biserica Unită 
a luptat, împreună cu poporul, pentru a scutura jugul tuturor 
asupritorilor, a tuturor imperialismelor. N-are în viaţa s-a nici 
un ceas de şovăire, nici o umbră de îndoială. Îmbrăţişată în 
toate suferinţele cu poporul, a trăit o viaţă cu el, a suferit 
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împreună cu el, l-a întărit cu credinţa sufletului său şi l-a 
călăuzit spre libertatea însetată. 
  Mai pe urmă, în anii întunecării, sub opresiunea 
nemiloasă a imperialismului spus, această biserică a dat 
strălucită dovadă a dragostei sale de popor, căruia i-a rămas 
singurul scut şi singura ocrotire. Cu altarele sale, a rămas 
cetate nebiruită. 
  Două treimi a Bisericii Române Unite, a împărtăşit din 
plin, soarta grea a opresiunii imperialismului apus, dovedind 
puterea credinţei sufletului său neînfrânat. Biserica Ortodoxă 
poate mărturisi acestea. 
  Cum ar putea fi bănuită această biserică, că ar fi în stare 
să-şi robească sufletul vreunui imperialism străin! 
  Credincioasă slujitoare a poporului, nu doreşte altceva 
decât să-şi poată îndeplini netulburată misiunea şi în viitor şi 
să-şi ia partea sa fără precupeţire, din plin, la opera de 
redresare morală a lui şi de înălţare spre tot mai multă lumină 
şi bunătate. 
  Aceasta-i cea mai bună şi preţioasă slujbă pe care o 
putem da şi aşezării de stat. 
  Pentru această operă de covârşitoare importanţă avem 
lipsă de pace. Nu ne putem îndoi că o să ne bucurăm de 
această pace, chezăşuitoare de rodnică lucrare. 
  În aniversarea celor 250 ani de viaţă binecuvântată şi 
rodnică, pentru dezrobirea şi înălţarea neamului, credem în 
recunoştinţa lui. Cine poate dori lupta religioasă în acest ceas 
şi în aceste vremuri, când o lume întreagă suspină pentru 
pacea însetată, care întârzie să se aşeze în lume. 
  Încrezători în limitata înţelegere a Înaltului Prezidiu, Vă 
rugăm să binevoiţi a potoli, dintru început, acţiunea pornită 
împotriva Bisericii noastre, precum a feri poporul şi ţara de 
marea primejdie a luptelor religioase, pe care le deplângem 
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pentru trecut şi pe care le dorim stinse, pentru totdeauna, din 
sufletul popoarelor lumii noi, în care libertatea de conştiinţă 
este una din marile cuceriri câştigate, cu nespuse jertfe. 
  Înaltului Prezidiu,/ Onoratului Guvern drepturile şi 
libertăţile aşezate şi garantate de constituţie, va dărui 
poporului şi ţării pacea chezăşuitoare de rodnică muncă. 
  Primiţi, Înalt Prezidiu,/ Excelenţa Voastră Domnule Prim 
Ministru, expresiunea sentimentelor noastre de înaltă 
consideraţiune. 
 
Oradea Mare, din Conferinţa episcopească ţinută la 17 Iunie 1948. 
 
ss. Valeriu Traian Frenţiu                                  ss. Dr. Iuliu Hossu 
episcop de Oradea, Seniorul                     episcop de Cluj-Gherla 
Episcopatului Bisericii Române  Unite 
 
ss. Dr. Alexandru Rusu                                             ss. Ioan Bălan 
episcopul Maramureşu                                  episcopul Lugojului 
 

ss Dr. Ioan Suciu 
Episcop Administrator Apostolic 
Al Arhidiecezei de Alba-Iulia şi 

Făgăraş 
 
Document nr. 17 
Fond, Episcopia Greco-Catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 

 
Proces Verbal 

 
  Luat în conferinţa episcopală ţinută la Oradea în ziua de 
27 iunie 1948, sub prezidiul Înalt Preasfinţitului Dr. Valeriu 
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Traian Frenţiu Episcopul Orăzii şi seniorul corului episcopal, 
fiind prezenţi Excelenţele lor Preasfinţiţi Dr. Iuliu Hossu 
Episcop de Cluj-Gherla, Dr. Alexandru Rusu Episcop al 
Maramureşului, Dr. Ioan Bălan Episcop al Lugojului, Dr. Ioan 
Suciu Episcop, Administrator Apostolic al Arhidiecezei de 
Alba-Iulia şi Făgăraş, Dr. Vasile Aftenie Episcop-vicar general, 
prepoziţi capitulari Dr. Victor Macaveiu de la Blaj, Dr. Nicolae 
Brînzeu de la Lugoj, şi Augustin Maghiar de la Oradea, 
canonicii Dr. Ioan Chertes de la Cluj, Dr. Ioan Dragomir de la 
Maramureş, Dr. Ioan Georgescu, Vasile Barbul, Dr. Coriolan 
Tămâian, şi Teodor Matei de la Oradea. 
 
  I. După invocarea Spiritului Sfânt, Înalt Preasfinţitul 
Episcop-senior salută pe Preasfinţiţi Fraţi Episcopi şi pe delegaţii 
Capitlurilor, mulţumindu-le, că la invitaţia lui au răspuns cu toţii 
venind, ca în aceste momente grele să ne sfătuim împreună 
asupra problemelor mari şi importante în faţa cărora suntem 
puşi. Spiritul Sfânt să ne lumineze minţile ca să putem lua cele 
mai salutare hotărâri pentru binele Bisericii Domnului. 
  Excelenţa Sa Episcopul Dr. Iuliu Hossu asigurându-l pe 
Seniorul corului episcopal de toată dragostea şi încrederea 
întregului episcopat, îi mulţumeşte în numele Bisericii întregi, că 
a binevoit a convoca această consfătuire. În toată vremea am 
răspuns cu tot sufletul la invitaţia celui care a în fruntea 
Provinciei noastre bisericeşti, cu atât mai mult ne-am grăbit, ca în 
acest ceas suprem al încercărilor, să dăm ascultare chemării 
Aceluia, care în urma evenimentelor a rămas să fie centrul 
Bisericii noastre. În toată vremea vom păstra neştirbită unitatea 
desăvârşită a conducătorilor Bisericii. Exprimă sentimentele de 
bucurie ale Episcopatului, Înalt Preasfinţitul Episcop senior cu 
ajutorul Domnului, care, la intervenţia Venerabilului Ieremia 
Românul a ascultat rugăciunile Fraţilor Episcopi ale preoţilor şi 
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credincioşilor, după boala grea şi îndelungată s-a refăcut şi poate 
din nou să stea în slujba Bisericii, pe care o slujeşte de jumătate de 
veac. Suntem la datorie, ca împreună să vedem ce avem de făcut 
pentru binele Bisericii. 
 
  II.  Preasfinţitul Episcop Dr. Ioan Suciu face un amănunţit 
raport asupra serbărilor din 3/15 mai anul curent de la Blaj, 
asupra discursului I.P.S. Mitropolit ortodox Nicolae Bălan al 
Ardealului, asupra atacurilor care de atunci încoace s-au făcut 
contra Bisericii catolice şi în special în contra Bisericii Române 
Unite cu ocaziunea alegerii şi instalării noului Patriarh ortodox al 
României atât din partea lui cât şi din partea Domnului Ministru 
al Cultelor, al căror ecou tot mai des se aude în diferitele articole 
ale ziarelor. 
  Pentru deplina lămurire a preoţilor şi credincioşilor noştri 
din prilejul împlinirii celor 250 ani de la Sfânta Unire, Episcopatul 
va da o scrisoare colectivă, cu a cărei redactare este încredinţat 
Preasfinţitul Episcop Dr. Ioan Suciu. Iar Înalt Preasfinţitul Dr. 
Iuliu Hossu va redacta adresele, pe care Episcopatul, în faţa 
atacurilor ce ni s-au făcut şi continuă a ni se face, le va înainta 
Înaltului Prezidiu al Republicii, domnului Preşedinte al 
Consiliului de Miniştri şi domnului Ministru al Cultelor. 
   
  III. Constatându-se, că în vremea din urmă s-a format o 
părere greşită, în ce priveşte dreptul de reprezentare a Bisericii 
Române Unite. 
  Corul Episcopal cu unanimitate pronunţă şi stabileşte, că 
drepturile mitropolitane de reprezentare a Bisericii Române Unite 
în tot timpul vacanţei scaunului mitropolitan, atât după tradiţia 
cât şi după spiritul Conciliilor noastre provinciale îi revin 
Episcopului senior, căruia îi revine şi titlul întrebuinţat de forurile 
laice şi împrumutat de la ortodocşi de Locotenent Mitropolit 
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.aceasta se va duce la cunoştinţa Sfintei Congregaţii a Bisericii 
Orientale şi apoi şi Guvernului. 
 
  IV. Preasfinţitul Episcop Dr. Ioan Suciu referează în 
chestiunea şcolilor secundare confesionale, arătând mai ales 
situaţia de la şcolile de la Blaj. 
  Cum corul episcopal, în memoriul ce i-a fost înaintat 
guvernului ţi-a pus punctul de vedere în chestiunea statificării 
şcolilor confesionale, Preasfinţitul Episcop Dr. Vasile Aftenie este 
încredinţat, ca fiind la Bucureşti să petreacă cu atenţie tot ce se 
face în chestiunea aceasta şi să informeze despre toate 
Episcopatul. Totodată este rugat ca să culeagă informaţi despre 
felul de organizare şi funcţionare a Seminarilor mici ortodoxe şi 
datele aflate să le comunice. 
 
  V.  Înalt Preasfinţitul Episcop senior comunică unele 
informaţiuni ce le-a primit în legătură cu anteproiectul nou de 
Legea Cultelor. Se aşteaptă ca acel anteproiect să fie comunicat şi 
Bisericii noastre şi apoi I.P.P.S. Episcop senior numaidecât va 
convoca o nouă conferinţă, în care se va studia şi Episcopatul îşi 
va spune cuvântul. Tot asemenea I.P.S. Episcop senior este rugat, 
că dacă ar interveni ceva, ce să reclame o nouă consfătuire, fără 
nici o altă întrebare să convoace conferinţa episcopală. 
   
  VI. Preasfinţitul Episcop Dr. Ioan Bălan referează în 
chestiunea indulgenţelor care Sfântul Scaun a binevoit să le 
aprobe pentru mai multe rugăciuni din ritul nostru. Aceste 
rugăciuni vor fi publicate la Blaj într-o broşură, care va fi 
răspândită între credincioşii noştri. 
 
  VII. Preasfinţitul Episcop al Lugojului propune, ca să se 
ceară Sfântului Părinte, ca acelor preoţi care oficiază şi acelor 
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credincioşi care se cuminică la Liturghiile Înaintesfinţitelor ce se 
celebrează seara, să le aprobe indulgenţe plenare, care să se poată 
aplica pentru cei morţi. Se va interveni la Congregaţia Orientală. 
 
  VIII.  Înalt Preasfinţit Episcop Dr. Iuliu Hossu referează în 
chestiunea Deciziei Ministrului Cultelor cu Nr. 17302 publicată în 
Monitorul Oficial Nr. 112 din 17 mai 1948 prin care toţi parohii 
sunt numiţi gestionari răspunzători ai bunurilor publice mobile şi 
imobile ale bisericilor. 
  Cum decizia în chestiunea, bunurilor bisericeşti le socoteşte 
a fi bunuri ale Statului şi nesocoteşte dispoziţiunile bisericeşti care 
orânduiesc modul de administrare şi de conservare a acelora, 
fiecare Ordinariat aparte va cere Ministerului să revină asupra 
Deciziei, precum a făcut-o această Preaveneratul Ordinariat al 
Maramureşului. Iar Înalt  Preasfinţitul Episcop senior va face o 
întâmpinare în numele întregului Episcopat. 
 
  XIX. Se discută chestiunea uniformizării tipicului Sfintei 
Liturghii. Observările singuraticelor Ordinariate asupra 
proiectului aprobat la Blaj, se va transpune Comisiei 
Mitropolitane pentru revizuirea şi tipărirea cărţilor liturgice. 
Aceasta completându-se şi cu laţi experţi în materie de rit, pentru 
conferinţa de toamnă va veni cu propuneri concrete. 
   
  X.  Preasfinţitul Episcop Dr. Alexandru Rusu comunică 
informaţiile ce le-a primit de la Roma cu privire de la transportarea 
resturilor pământeşti ale venerabilului Ieremia Valahul.  
  La sugestia Preasfinţitului Episcop al Maramureşului se 
decide, ca pentru postul Sfintei Marii să se facă o pastorală 
comună pentru intensificarea Cultului Preacuratei în cursul lunii 
August şi pentru-că în partea a doua a acestei luni să se facă 
rugăciuni pentru beatificarea Venerabilului Ieremia Valahul. Cu 
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redactarea pastoralei e încredinţat Preasfinţitul Episcop al 
Maramureşului. 
 
  XI. Se referează adresa Ministerului Cultelor cu Nr. 
6764/1948 cu privire la participarea delegatului sindicatului la 
numirile membrilor Clerului. Fiecare Ordinariat va răspunde, că 
în Biserică numirile sunt dreptul exclusiv al Episcopului, afară de 
care nimeni nu poate avea nici un vot deliberativ. 
 
  XII. Preasfinţitul Episcop al Maramureşului cere, ca din 
conferinţa episcopală să se trimită Guvernului o adresă în 
chestiunea campaniei ce s-a pornit în legătură cu Părinţii de la 
Bixad. 
 
Document nr. 18 
Circulară adresată tuturor Oficiilor Vicariale şi Protopopeşti 
 
document înregistrat sub nr. 2200/1948, nr. Protop. 43/1948 
din 7. VII. 1948 
 

Episcop Dr. loan Bălan 
 

De câtăva vreme prin gazete, prin şoapte spuse în taină 
şi chiar şi adunări publice anumite glasuri caută să se rupă de 
Roma Sfântului Petru, ori mai bine zis încearcă să vadă cum 
ar fi primită de clerul şi poporul Bisericii Unite cu Roma o 
acţiune menită să rupă de centrul credinţei creştine pe preoţii 
şi credincioşii acestei Biserici. Se zvonesc planuri de 
desfiinţare pe cale politică a acestei Biserici şi de prigonire a 
celor ce nu-şi vor vinde credinţa. 

După ce aceste zvonuri se răspândesc din multe parti, 
Noi, Episcopii acestei sfinte Biserici, care nu am fost puşi 
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cârmuitori ai turmei Domnului nici de combinaţii politice, nici 
de dragul unor sisteme lumesti, ci însuşi Spiritul Sfânt Ne-a pus 
Episcopi ca să cârmuim Biserica lui Dumnezeu, câştigată cu 
scump sângele Mântuitorului (Fapte 20, 28), în conferinţa ce am 
avut-o la Oradea în ziua de 17.VI. a.c. Ne-am ocupat de această 
chestiune, pe care unii o agită mereu şi am hotărât ca după cum 
Sfântul Apostol Pavel a crezut că este dator să trimită un cuvânt 
de mângâiere creştinilor din Palestina (Evrei 13, 22), care erau în 
perspectivă de a fi expuşi unor grele persecuţii, să Vă cerem şi 
noi azi avem răspunderea de sufletele fraţilor noştri Preoţi şi 
iubiţilor noştri fii sufleteşti, şi să rugăm pe Păstorul cel Mare al 
oilor, pe Domnul Nostru Isus (Hristos), să Vă facă desăvârşiţi 
spre tot lucrul bun, ca să faceţi voia Lui, făcând şi voi ce a plăcut 
înaintea Sa (Evrei 13,20-21). 

Începem cu cel mai îndrăzneţ atac, care este o insultă la 
adresa clerului romănesc ardelean de la sfârşitul veacului al 
XVII-lea. Sunt oameni care cred că orice vorbă aruncată de ei în 
vânt poate fi sămănată care să încolţească şi să rodească după 
planul lor. Astfel de oameni se încumetă să afirme că Unirea 
noastră cu Papa de la Roma ar fi fost un simplu act politic, care 
tot pe cale politică 1-ar putea desfiinţa stăpânirea Ţării. 

Aceştia se amăgesc amar şi ori nu au studiat însuşi 
actul Unirii de la 1697 – 1700, ori nu cunosc starea Bisericii 
româneşti din acea vreme care era adânc impregnată de 
dogmele şi rânduielile calvine. 

Actul Unirii religioase cu Biserica Romei a fost un act 
sublim religios, care face mare cinste Clerului şi poporului 
român din Ardeal. 

Episcopul martir Inocenţiu Micu Klein, în o scrisoare 
adresată Nunţiului Apostolic din Viena în 24.V.1734, care 
scrisoare am vazut-o în arhiva Congregaţiei de Propaganda 
Fide, spune clar: "Clerul român de rit grecesc împreună cu 



SERGIU SOICA 

 180

Episcopul său către finea secolului trecut depindea de 
Superintendentul calvin, cum le place să-1 numească 
reformat, prin ce în cursul vremii, sufletele multora nu numai 
din popor, ci şi din Cler se abăteau, încat le era ruşine să-şi 
mai facă cruce, faţa de posturi pe care de altfel le ţineau foarte 
aspru, încetul cu încetul au devenit nepăsători şi neglijau 
cultul sfintelor icoane. 

Citiţi ce scria marele istoric Bunea în Şematismul istoric 
al arhidiecezei pe anul 1900: Mitropolitul Bălgradului (Alba 
lulia) ori depus, ori umilit, ori batjocorit ori bătut şi schingiuit 
şi silit a primi dogme protestante. Jurisdicţiunea lui restrânsă: 
şi în multe ţinuturi ca de exemplu în ale Haţegului şi ale 
Făgăraşului trecute la Superintendentul calvinesc, care se 
intitula şi "Episcop al Vlahilor", şi fără a cărui aprobare, nici 
Mitropolitul, nici Sinodul Românesc, nimic nu putea face. 
Credinţa şi obiceiurile străbune declarate superstiţii. Cărtile 
bisericeşti viciate... Poporul îndemnat a-şi părăsi Biserica sau 
prin momeli sau prin ameninţarea de a-şi pierde averea 
moştenită de la parinţi (p. 13). 

Citiţi Symbolae-le părintelui Nilles, şi în diploma de 
întărire ce a dat-o Guvernatorul Ardealului Mitropolitului 
Teofil veţi vedea jugul calvinesc, în care trebuia să treacă 
Biserica românească. Citez numai unele puncte:  

1) Predica să o facă din Biblie, despre care ştim că nu este 
singurul izvor al credinţei, chiar Sfânta Scriptură trebuie 
interpretată după scrierile Sfinţilor Părinţi;  
2) I se poruncea să primească catehismul calvinesc, pe care 
era dator să-1 impună tuturor preoţilor ca manual de 
religie;  
6) Crucilor şi icoanelor să nu li se mai dea nici un cult, ci să 
fie considerate numai ca podoabe; 
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10) Să-i lase în pace pe românii trecuţi la credinţa calvină 
pe care ei o numeau ortodoxă (tom I, pp. 153-160), 
Aceasta nu mai era nici credinţa ce au adus-o strămoşii 

noştri de la Roma, nici credinţa Bisericii orientale. Nu e deci 
nici o mirare că dorul de a fi smulşi din această nenorocită 
stare 1-a avut şi Mitropolitul nostru Simion Ştefan, care aflând 
de la Episcopul Partenie al Muncaciului că, este unit cu 
Biserica Romei, 1-a laudat pentru aceasta şi i-a zis suspinand: 
"O, de mi-ar fi permis şi mie să mărturisesc această unire" 
(Nilies, Symbolae..., tom I, p. 161), 

Nu a fost nicidecum un act politic al Mitropolitului 
Teofil Unirea cu Roma; ci Mitropolitul Teofil s-a sfătuit cu 
clerul său în lunile februarie şi martie 1697, şi la 21 martie 
1697 au dat manifestul semnat de Mitropolitul, de protopopi 
şi de multimea preoţilor ce erau de faţă, căci, după cum spune 
Iorga, la Sinod au fost de faţă foarte mulţi dintre preoţi 
(Istoria Bisericii Româneşti, Valeni, 1908, p.419). 

Este interesant să cunoaştem mai de aproape ceea ce a 
spus Iorga despre această Unire cu Roma şi conferinţa ce a 
ţinut-o în ziua de 13 ianuarie 1940 la Societatea Femeilor 
Ortodoxe, unde era de faţă un Mitropolit ţi câţiva Episcopi 
din Biserica soră. Profesorul Iorga spune: "Cuminţi oameni 
care au iscălit cele patru puncte în Ardeal, mai ales Teofil..., şi 
protopopii au cerut mai întâi să se păstreze legea românească 
după originea ei... s-a păstrat aproape tot în Biserica Unită, 
afară de legătura cu Papa, care este foarte profitabilă 
neamului românesc, căci dacă avem legatură cu incă o mare 
autoritate mondială, la dânsa putem avea recurs în anumite 
împrejurări, şi chiar astăzi este foarte folositor să fie o legatură 
între Scaunul Roman şi drepturile atacate cu obrăznicie ale 
neamului românesc. Legătura cu Papa este foarte folositoare, 
şi e mai simpatică decât cu Patriarhul din Constantinopol. 
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care este un şef naţional: cu toate sforţările nu se poate 
desface din legătura naţională cu poporul grecesc" (Conceptia 
romaneasca a ortodoxiei, ed. rom., pp. 3,4). 

Faţă de terfelirile la care este expusă astăzi Biserica 
Română Unită, în aceeaşi conferinţă profesorul Iorga spune ca 
ea "a adus servicii esenţiale acestei idei naţionale. Şi dacă 
ortodoxia nu o recunoaşte, face o foarte mare greşeală" (tot 
acolo, p. 5). Iar profesorul Alexandru Lăpedatu, a cărui 
ortodoxie nu poate fi pusă la îndoială de nimeni, spune: 
"Astăzi nu mai este riscant a afirma că Biserica Unită cu Roma 
a stat totdeauna sub toate raporturile în serviciul neamului 
românesc" (Unirea, anul XXVIII, nr. 23, p. 21). 

Manifestul cel dintâi pentru Unirea cu Roma zice: "Cu o 
inimă am aşezat ca să ne întoarcem în sânul Maicii Bisericii 
romano-catoliceşti şi iarăşi să ne unim cu ea", da, căci noi ne-
am adus credinţa creştină de la Roma, cum mărturiseşte şi 
Iorga: "Noi avem creştinismul Sfântului Nichita" (opul citat, p. 
12); "Românii – spune Bunea – în cele dintâi opt veacuri au 
fost uniti cu Roma nu numai prin această credinţă comună, ci 
şi prin unul şi acelaşi rit, disciplină şi limbă liturgică latină, iar 
în privinţa ierarhiei erau supuşi atat jurisdicţiei primaţiale, cât 
şi celei patriarhale a Papei de la Roma" (Şematismul citat, p. 
3). Iar Dimitrie Onciul, un cărturar temeinic şi neîntrecut, deşi 
ortodox, scrie: "În adevăr şi provinciile dunărene ale 
Imperiului Roman de la Constantin încoace, Biserica creştină cu 
limba latină, se găseşte în stare de înflorire până la aşezarea 
slavilor pe la începutul secolului VII. Episcopii din aceste părţi 
scriau latineşte, aici Evanghelia lui Hristos se predica latineşte, 
căci populaţiunea era romanică. Dieceza Daciei... ca şi Dieceza 
Macedoniei... erau sub jurisdicţia scaunului patriarhal al Romei" 
(Papa Formosus şi tradiţia noastră istorică, studiu publicat in Lui 
Titu Maiorescu, omagiu, p. 620 ş.u. Citat de Bunea şi op. cit, pp. 
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3-4). Vedem deci câtă dreptate am avut în privinţa celui dintai 
sinod de Unire cănd am declarat: "iarăşi ne unim cu ea, cu 
Biserica Romei". 

De ordin religios fiind motivele care au îndemnat pe 
Mitropolit, pe protopopii, preoţii şi mirenii care de la 1697 – 
1700 au făcut diferite manifestaţii foarte frumoase de reluarea 
legăturilor dogmatice şi canonice cu urmaşul Sfântului Petru, 
roadele acestei reîncopcieri înca au fost în primul rând de 
ordin religios: candidaţilor la preoţie li se dă mai întâi o 
frumoasă cultură în şcolile secundare, cu program de studii ca 
şi în apus, iar acasă li se dă cultură filosofică şi teologică, cum 
n-a avut nimeni în neamul nostru: celor mai bine pregătiţi în 
liceu li se deschid universităţile apusului, de unde aduc o 
credinţă conştientă şi vie şi o viaţă spirituală nebanuită 
înainte; dragostea de neam cu mari jertfe deschide scolile din 
Blaj, adevărate şcoli secundare şi superioare; o cultură 
teologică şi filosofică nemaipomenită. se iveşte la români, şi 
un foc sacru de naţionalism, care 1-a făcut pe fostu1 prim-
ministru al Ungariei, Desideriu Banfy-Dezső să spună 
Mitropolitului Mihaly; "Câmd mă gândesc la Blaj mă 
mănâncă spatele". 

În afară de  roadele religioase, Unirea cu Roma a avut şi 
alte roade foarte binefăcătoare asupra întregului neam 
românesc, da, căci cultura religioasă a preoţimii noastre s-a 
dovedit spirit înţelegător, care se mişcă uşor, lurninat, de bine 
făcător, iubitor de oameni, statornică, fără de frică... un abur 
al puterii lui Dumnezeu (Înţelepciunea lui Solomon 1, 7.1-7.4). 
Citiţi şi discursurile Bunea, tipărite în Blaj la anul 1903, la p. 
518-522, imnul închinat de acest mare învăţat şi orator fără 
pereche Sfintei Uniri şi mai adăugaţi că fără noi, cei uniţi, 
Roma, Viena nu şi-ar fi deschis porţile facultăţii de teologie 
catolică lui Gheorghe Lazăr, lui Popasu şi Popea şi altora: 
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Eminescu, fără legăturile cu teologii români din Viena n-ar fi 
ajuns la cultura ce şi-a câştigat-o. 

Dacă pe noi ne-ar fi mânat interese politice, am fi făcut 
Unirea cu calvinii, care erau mulţi şi bogaţi şi puternicii zilei 
în Ardeal: cum spune şi Samuil Micu pe vremea aceea "religia 
catolică puţini următori avea" (Cipariu, Acte ,şi fragmente, p. 
79). Episcopul catolic de rit latin, Pavel Bornemisa, fusese 
expulzat de reformaţi de la scaunul lui din Alba Iulia în anul 
1556, catedrala şi reşedinţa i-au fost ocupate de calvini şi i s-au 
restituit numai la 11 decembrie 1715, deocamdată pe hârtie. 
Când Episcopul Andrei Ilyes, a încercat la 1697 să şi le reocupe, 
a fost silit să se întoarcă de unde a venit. Succesorul sau, 
Gheorghe Martonffy, când a prirnit cheile catedralei şi ale 
reşedinţei a trebuit să vină la Alba Iulia generalul comandant al 
Ardealului Ştefan de Steinville, ca să ia cheile de la calvini. Şi 
când şi-a luat în primire catedrala, pe lângă puţinii iezuiţi din 
Alba Iulia mai avea un singur preot latin, iar protopopii şi 
preoţii români uniti erau în număr de 200 (Nilles, op. cit., şi 
tom, pp. 195-198). Chiar şi orbul vede limpede că nici un 
interes politic şi material nu putea îndemna pe românii din 
acele vremuri să se unească cu catolicii. 

Prea onoraţii fraţi vicari şi mult onoraţii fraţi protopopi 
vor îndemna pe fraţii preoţi să citească pastorala Noastră 
publicată la 12 martie 1947 în "Sionul românesc", care se poate 
avea la Cancelarie şi în broşura, Fraţii preoţi în aceste zile vor 
predica despre Sfânta Unire, despre roadele ei şi despre tăria 
credinţei pe care cel ce o leapădă, păcătuieşte ca Iuda şi ca 
Arie şi alţi vânzători. O deosebită hărnicie vor dovedi în 
această vreme în toată activitatea lor, făcând slujbe mai 
frumoase şi mai dese, în special Binecuvântarea Euharistică şi 
Paraclisul ori Rozariul. La sfârşitul acestor slujbe vor repeta 
consfinţirea la Inima Neprihănită a Mariei, care întru 
adormire lumea nu o a părăsit. 
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Vorbiţi cu cei mai de frunte fraţi de sânge din altă 
strană şi veţi vedea ce mult preţuiesc ei Sfânta Unire, cea mai 
perfectă concepţie creştinească. Ministrul de odinioară al 
cultelor, Constantin Banu, în 1922 zice la Biaj: "Dacă nu ar 
exista Biserica Unită, ar trebui creată". Noi o avem, o iubim şi 
o apărăm chiar cu preţul vieţii noastre. 
 
Lugoj, la Sărbătoarea Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul, 1948  
Pentru conformitate, ss. Pr. Ilie Constantin Târnova, la 11. VII. 1948 

 
Document nr. 19 
Denunţarea Concordatului 
 
  Concordatul încheiat între România şi Sfântul Scaun în 
10 mai 1927, precum şi acordurile şi convenţiile ce au urmat 
aplicării aceluiaşi Concordat, se denunţă cu data publicării 
prezentei legi. La aceiaşi dată încetează aplicarea 
Concordatului, a acordurilor ulterioare. Se abrogă legea din 12 
iunie 1929 pentru ratificarea Concordatului, la fel cu legile de 
ratificare a convenţiilor sau acordurilor ulterioare. 
 
Monitorul Oficial anul CXVI, Partea I A, nr. 164, luni 19 iulie 
1948, p. 5964 
 
Document nr. 20 
Fond, Episcopia Greco-catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
 

Excelenţa Voastră 
Înalt Preasfinţite Părinte Episcop Senior, 

  Nr. 3545/1948 – La preţuita invitare cu adresa nr. 1707 – 
1948 am primit cu frăţească ascultare însărcinarea şi am predat 
personal Înaltului Prezidiu, Excelenţei Sale Domnului Prim 
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Ministru şi Excelenţei Sale Domnului Ministru al Cultelor, 
adresa comună a Episcopatului nostru. 
  În tot locul am comentat-o, cum am ştiut mai bine. Am 
fost ascultat cu bunăvoinţă şi sunt de credinţa ,că au fost şi vor 
fi cumpănite argumente ce le-am adus în sprijinul cererii 
noastre de a se feri poporul şi ţara de frământările luptelor 
religioase. Stând oricând la dispoziţia Înalt Preasfinţiei 
Voastre, vă rog, Înalt Preasfinţite Senior, să primiţi expresiunea 
sentimentelor mele de profundă veneraţie şi frăţească 
dragoste. 
Cluj 17 iulie1948 

Umilit în Cristos  
ss. Iuliu Hossu 

Episcop de Cluj Gherla 
 
Document nr. 21 
Fond, Episcopia Greco-Catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale  
 

Preavenerat Ordinariat Lugoj 
 
  Avem onoarea a Vă trimite în copie adresele, pe care 
Episcopatul nostru conform hotărârii luate la ultima conferinţă 
episcopală le-a înainta Înaltului Prezidiu, Excelenţei Sale 
Primului Ministru şi Ministerului Cultelor. Aceste adrese, 
rugat de noi, a binevoit să le prezinte personal Excelenţa Sa Dr. 
Iuliu Hossu conform adresei sale cu Nr. 3545/1948 alăturată în 
copie. 
   Cu profundă referinţă  
Oradea , 19 iulie 1948          Valeriu Traian 
               Episcopul Orăzii 
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Document nr. 22 
Fond, Episcopia Greco-Catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 

 
Nr. 1774/1948 

Copie 
 
  1. – Preacurata Fecioara Maica noastră cerească cu ocazia 
apariţiilor Sale, pentru a putea ajunge la o pace adevărată şi 
durabilă, bazată pe porunca cea dintâi şi cea mai mare a dragostei 
lui dumnezeu şi a aproapelui, ne cere să ne rugăm mult, să ne 
mortificăm şi să ducem jertfe şi spovedindu-ne să oferim ca 
ispăşire cuminicarea noastră în prima sâmbătă din lună.  
  2 – Din mila lui Dumnezeu iubiţi fraţi am ajuns la un 
seceriş bogat deşi în primăvară ne temeam, că anul acesta 
recolta va fi slabă, acum se începe treieratul şi ca rodul să fie al 
nostru să nu uităm a da lui Dumnezeu ce e al lui adică a zecea 
parte care e sfântă lui Dumnezeu, fiindcă în zilele acestea a fost 
în unele părţi un vifor aşa de mare că a împrăştiat crucile de 
grâu şi a rupt şi a culcat la pământ porumbul crescut mai 
frumos ca oricând. Chiar când va fi grâul în magazie nu putem 
fi siguri că e al nostru. Cu ocazia unei vizite canonice într-o 
parohie, trecând pe la un fruntaş bogat ne-a arătat sacii cu grâu 
înşiraţi în şură, de-abia a trecut o oră şi a venit o furtună mare 
şi a trăsnit în şura acestui fruntaş şi –ia ars întreaga şură cu 
toată recolta acestui an din care n-a putut salva nimic. În mâna 
Domnului suntem, să împlinim poruncile lui, căci cel ce 
împlineşte toate poruncile arată că iubeşte pe Dumnezeu. Şi 
prunci pot aduce jertfă plăcută lui Dumnezeu, dacă fiecare din 
ei dă o mână, două de grăunţe de grâu din care să se facă 
prescuri pentru Sfânta Liturghie. Chiar şi cei mai săraci pot 
contribui, adunând de pe câmp spicele rămase şi oferind 
boabele acestea lui Isus. 
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  3 – la 3-15 mai I.P.S. Mitropolit de Sibiu ne-a făcut o aşa 
zisă invitare frăţească ca să călcăm cuvântul dat de strămoşii 
noştri şi să rupem sigiliile actului de unire. Dar aceasta a fost o 
insultă la adresa noastră ca şi cum noi am fi inconştienţi şi nu 
am fi din convingere catolici. Dacă ar fi fost ceva serios, s-ar fi 
adresat nouă Arhiereilor şi ne-ar fi invitat să examinăm care e 
biserica singură adevărată, întemeiată de Domnul nostru Isus 
Cristos, despre care, în simbolul credinţei mărturisim şi ei şi 
noi că nu există decât una singură apoi să mai examinăm dacă 
la 1054, când Patriarhul grec de Constantinopol ne-a rupt de 
biserica Romei, am fost noi Românii întrebaţi sau nu şi că la 
1700, când după trei ani de chibzuire şi frământare strămoşii 
noştri de ce nu s-au unit cu calvinii care pe atunci stăpâneau 
Transilvania şi ne stăpâneau şi pe noi ci s-au unit cu catolicii. 
Prin astfel de discuţii am putea ajunge la adevăr şi la 
convingerea prin care biserică ne putem mântui sufletul. 
  4 – Sâmbătă în 17 iulie 1948 Consiliul de Miniştri a 
hotărât să anuleze legea din 12 iulie 1929 prin care s-a ratificat 
Concordatul cu Sfântul Scaun Apostolic şi să denunţe acest 
Concordat. Să nu vă neliniştească această hotărâre ci liniştiţi şi 
pe credincioşii noştri căci cât timp am fost supuşi Ungariei 
precum şi de la 1918 până la 1929am fost fără Concordat. 
Concordatul care l-au avut şi care a fost acum denunţat nu ne-
a garantat mai multe drepturi decât Legea cultelor, care dă tot 
atâtea drepturi tuturor Cultelor recunoscute în Ţară. Acum 
barem duşmanii bisericii noastre nu mai pot agita opinia 
publică că noi prin Concordat am avea mai multe drepturi 
decât alţii. Ei au mai încercat să se rupă din sânul bisericii 
catolice sub guvernul Iorga apoi sub Guvernul Antonescu dar 
nu au avut succes. Să ne rugăm însă mult şi să ne încredem în 
bunul Dumnezeu în ajutorul Preasfântei Fecioare Maria, până 
când Dumnezeu e cu noi cine poate fi contra noastră. 
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  5 – Precum postul Sfintei Marii din acest an rămân în 
vigoare dispoziţiile din anii trecuţi de a se face în fiecare zi seara 
la oră potrivită Paraclisul cu o scurtă predică. Credincioşii vor fi 
îndemnaţi să participe cu toţii la aceste devoţiuni către 
Preacurata, care este scăparea şi apărătoarea noastră. 
  În cursul lunii august, biserica noastră face o cruciată de 
rugăciuni pentru venerabilul Ieremia Valahul „Românul”. În 
zilele de 1 – 15 august la Paraclis, iar în 16 – 31 august la 
Liturghiile din zilele comune şi sărbători, înainte de dezlegare 
se va rosti următoarea rugăciune: „Doamne Isuse Cristoase, 
Dumnezeul nostru, izvor al Sfinţeniei, caută spre blândul Tău 
popor românesc, ridicând în şirul sfinţilor pe Venerabilul Tău 
slujitor Ieremia, ca, privind mereu la pilda vieţii lui şi fiind 
întăriţi prin rugăciunile lui, să ajungem la unirea credinţei şi la 
cunoştinţa măriei tale celei neapropriate. Că binecuvântat şi 
preamărit eşti în vecii vecilor. Amin. 
  Scrisoarea aceasta o vei comunica Preoţilor din 
Protopopiat cât mai urgent, verbal sau în scris şi Preoţii o vor 
tălmăci, în una sau mai multe duminici credincioşilor. 
 

Darul Domnului Nostru Isus Cristos să fie ci voi cu toţi 
Oradea, 19 iulie 1948 

 
Preavenerat Ordinariat, 

 
  Cu profundă reverenţă Vă transpunem în copie 
Circulara noastră, pe care şi până ce va putea să ajungă la 
destinaţie Pastorala comună, am dat-o oficiilor noastre 
protopopeşti. 
 
  Cu profundă referinţă, Oradea, 21 iulie 1948, 

Episcopul Orăzii Valeriu Traian 
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Document nr.23 
Fond, Episcopia Greco-Catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 
 

Ministerul Cultelor Direcţiunea Cultului Catolic 
 
Către Episcopia Română Unită Lugoj 
6764/1948 
 
Pe temeiul art. 79 din Statutul Funcţionarilor Publici şi 

art. 95 din Regulamentul pentru aplicarea Statutului, care 
dispune ca în componenţa comisiunilor şi consiliilor care 
discută şi iau hotărâri privitoarea la funcţionari, să intre şi un 
delegat al sindicatului. 

Având în vedere referatul Sindicatului acestui Minister 
nr. 6764/1948, precum şi avizul Contenciosului Nr. 186/1948. 

Avem onoare a vă face cunoscut că în toate aceste 
comisiuni şi consilii care au în competenţa lor numiri, 
avansări, concursuri etc. ce privesc personalul administrativ şi 
clerical din cuprinsul acelei Chiriarhii, va lua parte şi un 
delegat al Sindicatului respectiv cu drept de vot deliberativ. 

 
Ministru. 

 
Document nr. 24 
Fond, Episcopia Greco-Catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 
 
  Nr.59/1948 
 

Preavenerat Ordinariat 
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  După ce astăzi toate circularele diecezane se cenzurează 
la Bucureşti şi am văzut cum se neagă şi aprobarea chiar şi la 
rugăciuni împreunate cu indulgenţe, nu ne putem gândi anul 
acesta la scoaterea buletinului nostru special în vederea Zilei 
Misionare, dar nici măcar la tipărirea unei circulare în 
buletinele eparhiale. A încerca aşa ceva, ar însemna e expune 
la mari inconveniente însăşi Opera. 
  De altă parte suntem siguri, că dacă bisericile noastre vor 
fi lăsate în pace, clerul şi credincioşii noştri vor continua să 
susţină acţiunea misionară şi anul acesta cu acelaşi zel, ca şi în 
trecut. Într-un cuvânt credem că totuşi trebuie să li-se 
adreseze. Nu ajunge doar Îndreptarul Tipiconal. 
  Părerea noastră e, că apelul şi îndrumările în vederea Zilei 
Misionare a anului 1948 să se dea în circulara adresată 
protopopilor, pe care apoi aceştia să o comunice preoţilor. Pentru 
cazul că Preaveneratul Ordinariat binevoieşte a aproba acest 
procedeu, alăturăm un concept, care – desigur – poate fi 
modificat, după cum află de bine Preaveneratul Ordinariat. Am 
indicat şi modalitatea de a se trimite banii direct de la parohii ori 
de la protopopiate, pentru a ajunge mai curând în posesie lor, 
având în vedere, că în conformitate cu ordinul Consiliului 
Superior, anul acesta colecta trebuie încheiată şi raportată cu data 
de 31 decembrie, în loc de 28 februarie. – lucru ce am avut 
onoarea a comunica prin adresa noastră. Nr. 35/1948 
  Mulţumim pentru toate măsurile pe care Preaveneratul 
Ordinariat binevoieşte a le lua în favoarea Operei noastre, 
semnăm cu profundă referinţă 
Lugoj, 26 iulie 1948 
 
Document nr. 25 
Fond, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
 

Domnule Ministru al Învăţământului Public 
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  Cu ocazia executării decretului Nr. 175 şi a celui Nr. 176, 
publicate în Monitorul Oficial Nr. 177 din 3 august 1948, s-au 
comis abuzuri din partea organelor încredinţate cu executarea 
inventarierii şi a preluării unor bunuri confesionale. 
  Vă amintim deocamdată cazurile din Şiria, Semnlac şi 
Bocsig, toate din judeţul Arad. Aceste parohii au edificii, care 
au servit pe timpul regimului maghiar de şcoli confesionale, 
dar care, pentru diverse motive şi deosebi pentru vechimea lor, 
în regimul românesc nu au servit de şcoli ci de sale culturale 
parohiale, de locuinţe preoţeşti, ori locuinţe particulare. Este 
clar că, în conformitate cu art. 1, aliniatul 4 al decretului Nr. 
176/1948, numai acele bunuri care la data de 1 ianuarie 1948 au 
servit pentru întreţinerea şcolilor intră de prezent în 
patrimoniul Statului. Deci alte imobile, care înainte de data sus 
amintită au primit o altă destinaţie (săli culturale, locuinţe 
parohiale,…) nu pot fi inventariate şi cu atât mai puţin 
preluate de Stat în baza decretelor Nr. 175 şi 176. 
  Vă rugăm deci, Domnule Ministru, să binevoiţi a anula 
procesele verbale adresate în cauzele parohiilor de mai sus din 
partea delegaţilor Inspectoratului Şcolar Arad şi a da 
instrucţiuni generale în cauză pentru a evita ilegalităţi şi 
tulburări dăunătoare. 
  Primiţi, Vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea 
deosebitului nostru respect. 
Lugoj 15 septembrie 1948 

Vicar General Episcopesc 
 
Document nr. 26 
Fond, Episcopia Greco-Catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 
 

Preaveneratului Ordinariat Episcopal Lugoj 
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  Date fiind împrejurările actuale, atât în Sărbătorile de 
peste săptămână cât şi în duminici, mulţi dintre credincioşii 
Bisericii, care de-obicei încep la ora 8, şi astfel lipsesc de la 
Sfânta Liturghie. 
  Rog Preaveneratul Ordinariat să dispună ca Liturghia de 
la 6.45, să rămână şi în zilele de duminici şi sărbători ca să 
poată fi de faţă credincioşii, iar Utrenia, care este mai mult 
pentru preoţi, să fie pusă înainte, la ora 6. 
 
Lugoj, 21 iulie 1948            supus fiu 

Ioan Ploscariu, Canonic 
 
Document nr. 27 
Fond, Episcopia Greco-Catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 

 
Ministerul Cultelor Direcţiunea a II-a  
Nr 816 Cab./1948 
7 VIII 1948 
Avem onoarea a vă ruga să binevoiţi a pune în vedere 

personalului didactic şi administrativ călugăresc care a servit 
în învăţământ – că în conformitate cu Decretul Nr. 176/1948, să 
părăsească localul şcolilor în care au funcţionat şi să reintre în 
mănăstiri. 

Vă rugăm a transmite această dipozitie tuturor 
superiorilor de mănăstiri, spre întocmai conformare. 

 
  Ministru                   Director 
 
Document nr. 28 
Fond, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
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Ministerul Învăţământului Public 
Domnule Ministru 

 
  În conformitate cu dispoziţiunile decretului pentru 
reforma învăţământului public Nr. 175/1948, art. 35 şi a 
decretului Nr. 176/1948 care dispune trecerea în patrimoniul 
Statului a bunurilor şcolilor confesionale, art. 1,2 şi 3, în ziua 
de 12 august 1948 am fost obligaţi să predăm Internatul nostru 
diecezan împreună cu toate bunurile folosite de el. 
  Cu ocazia predării am făcut anumite rezerve, care s-au 
luat în procesul verbal, care, credem, a ajuns deja la mâna 
Domniei Voastre. Deoarece chestiunea acestor rezerve nu a 
fost soluţionate până în prezent, cu onoare Vă rugăm să luaţi 
în considerare următoarele: 
  Clădirea Internatului nostru Diecezan se compune din 
două aripi: una la stradă, veche şi alta, în curte, nouă. Aripa 
veche a fost cumpărată de răposatul Episcop Dr. Vasile Hossu 
şi serveşte de Internat, pentru elevii săraci, din 1910. Aripa 
nouă a fost clădită în 1932 cu grele sacrificii băneşti din partea 
preoţilor Diecezei de Lugoj. Scopul principal al acestei aripi 
noi nu este adăpostirea elevilor Internatul, ci educarea clerului 
tânăr şi în deosebi adăpostirea tuturor preoţilor care, anual şi 
în mai multe serii, fac exerciţii spirituale şi la adăpostirea 
preoţilor. La acestea noi nu putem renunţa în nici un caz: deci 
nici la clădirea şi la averea mobiliară şi imobiliară care au 
servit la împlinirea acestui scop. Ar fi o dureroasă nedreptate 
să se frustreze acest scop nobil prin aprobarea unei preluări 
care depăşeşte prevederile legiuitorului. 
  În consecinţă Vă rugăm, Domnule Ministru, să binevoiţi a 
dispune să ni se retrocedeze atât aripa nouă a Internatului cât şi 
cea veche, fără de care cea nouă nu poate funcţiona satisfăcător, 
precum şi întreaga avere predată în 12 august 1948. 
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  Amintim aici că întreaga avere predată formează 
proprietatea Episcopiei române unite a Lugojului care a dat-o 
în folosinţa Internatului nu numai pentru educarea elevilor ci 
şi pentru a servi scopurilor de educare a clericilor şi 
adăpostirea preoţilor. 
  În speranţa că cererea noastră, care este şi a întregii 
preoţimi Lugojene V-a găsi cuvenite ascultare, Vă rugăm să 
primiţi Domnule Ministru asigurarea deosebitei Noastre 
consideraţiuni. 
 
Lugoj, 31 august 1948,       Episcopul Lugojului 
 
Document nr. 29  
Fond, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
 

Ministerul cultelor 
Direcţiunea Cultului Catolic 

Circulara 28905/1948 
 

  Avem onoarea a vă comunica alăturat, în copie adresa 
numărul 28905/1948 a Direcţiuni Contabilităţii de la 
Departamentul Cultelor. 
  Avem onoarea a vă face cunoscut că potrivit înţelegerii 
cu Domnul Consilier Controlor începând de la data prezentei, 
la toate deciziile de numiri sau reprimiri în serviciu va trebui 
să ne anexeze declaraţii date de cei în cauză că nu mai ocupă 
alte funcţiuni în Stat, judeţ sau comună. 
  Sunt necesare de asemenea declaraţii pentru a se evita 
numiri şi reprimiri de persoane care ocupând şi alte funcţiuni 
devin cumularzi, lucru neîngăduit de legile în vigoare. 

Şef serviciu 
ss. J Nedelcu 
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Document nr. 30 
Fond, Episcopia Greco-Catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale  

 
Preavenerat Ordinariat 

 
   Subsemnatul Iosif Garcinschi, preot greco-catolic din 
parohia Copăcel cu reverenţă raportez că delegatul sătesc Lup 
Vasile cu alţii a umblat din casă în casă făcând propagandă 
îndemnând credincioşi spre a trece de la religia greco-catolică 
la religia ortodoxă, făcând listele de subscripţie. 
   Întrucât credincioşii sunt agitaţi de felul că nu 
respectă libertatea cultului, rog să interveniţi la Onoratul 
Minister în cauză. 

Cu profund respect 
Iosif Garcinschi, preot 

 
Document nr. 31 
Fond, Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
Domniei Sale Domnului Ministru de Interne  
2662 – 1948 

 
Domnule Ministru 

 
  Din raportul preotului nostru din Copăcele, judeţul 
Severin aflăm că delegatul sătesc din acea comună Vasile Ciup 
împreună cu alţi face agitaţie printre credincioşii biserici 
noastre pentru a-i face să treacă la ortodoxie, folosindu-se de 
mai multe ameninţări. 
  Vă rugăm, Domnule Ministru, să dispuneţi facerea unei 
anchete severe, ca să se vadă cum se respectă libertatea 
conştiinţei. La anchetă dorim să participe şi un delegat al nostru. 
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  Primiţi, Vă rugăm, Domnule Ministru, asigurarea 
distinsei noastre consideraţiuni. 
Lugoj 31 august 1948 

Episcopul Lugojului 
 
Document nr. 32 

Fond, Episcopia Greco-Catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 

 
3102/1948 
Preaonorat Ordinariat Episcopesc 
 
Biroul restrâns al Comisiunii Cathetice mitropolitane, la 

recercarea Nostră verbală, s-a întrunit în şedinţă pe ziua de 17 
August a.c. sprea petracta noua situaţie a învăţământului 
religios în şcolile primare şi medii, pe urma noilor dispoziţiuni 
prevăzute în Legea Nouă a învăţământului. 

Propunerile făcute sunt cuprinse în adresa Nr. 2 – 1948, a 
Biroului, pe care cu deosebită onoare o alăturăm sub copie 
pentru eventuala orientare în cauză. 

După care cu profundă veneraţiune, am rămas 
Blaj la 31 August 1948. 
Frate in Hristos Ioan Suciu 
Episcop, Administrator Apostolic al Arhideicezei de 

Alba-Iulia şi Făgăraş. 
 
Comisa Catihetică Metropolitană 
Nr. 2 – 1948 
Excelenţei Sale Dr. Ioan Suciu, Episcop, Administrator 

Apostolic al Arhideicezei de Alba-Iulia şi Făgăraş. 
Blaj 
Excelenţa Voastră, 
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În şedinţa consistorială din 14 August a.c. preşedintele 
Comisiunii catihetice metropolitane, verbal, a primit 
încredinţarea: să discute în şedinţa Biroului restrâns al 
Comsiunii chestiunea catihizării copiilor şi elevilor de şcoală, 
devenită atât de actuală, prin noile dispoziţii, prin care 
învăţământul religios nu mai are loc în şcoală laică nici măcar 
în mod facultativ, şi să facă propuneri concrete, spre a se putea 
lua de cu vreme măsurile necesare. 

Biroul restrâns al Comisiunii s-a întrunit în ziua de 17 
August a.c. şi discuţiile respective propunerile la care a ajuns, 
sunt cuprinse în rmătoarele: 

 
Catehizarea la oraşe 
După canoanele Bisericii, catehizarea cade în sarcina 

preotului şi respective a preoţilor (unde sunt mai mulţi) şi de 
sub obligamentul acesta nu se paote substrage niciunul şi sub 
nici un motiv. De aceea dacă şi până aici s-a impus preoţilor, ca 
să considere catehizarea copiilor şi a elevilor de şcoli 
secundare de o problemă de întâiul rang al pastoraţiei şi cu 
atât mai vârtos trebuie făcuţi atenţi, ca de aici înainte să-şi 
împlinească cu îndoit zel rolul de instructori şi educatori ai 
tineretului Bisericii noastre. Şi din darul Domnului, aproape în 
toate oraşele, unde au fost şi vor fi şcoli secundare sau medii – 
după cum se numesc mai nou – avem câtedoi sau chiar şi câte 
trei preoţi, care sunt în stare a face faţă instrucţiunii religioase 
necesare. 

De sine se înţelege, că ar fi cu mult mai bine, dacă s-ar 
putea angaja la catehizarea elevilor din clasele mai înalte 
profesori de religie rămaşi fără catedre. Ar fi învăţământul în 
mâini mai sigure şi mai unitar. Şi pentru salarizarea acestora, 
ar putea contribui: a). Biserica, din venitele de care dispune; b). 
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Credincioşii, prin oferte benevole şi colecte; c). Preotul, sau 
preoţii, pe care îi ajută în munca grea a catehizaţiei. 

Dacă din motive greu de înlăturat, profesorii de religie, 
nu s-ar putea angaja, iar preotul sau preoţii ar fi împeidecaţi, 
sau – după cum se prevede – chiar opriţi de la împlinirea 
datoriei de catiheţi, s-ar putea apela şi trebuie să se apeleze la 
credincioşii laici cu frumoasă pregătire religioasă şi buni 
practicanţi, care ar putea pătrunde mai uşor în mijlocul 
tineretului şi catehizarea lor ar putea fi de multeori tot aşa de 
eficace ca şi a preoţilor. Şi când pomenim aceasta ne gândim la 
întreaga „Acţiune catolică” care aici şi-ar găsi terenul prielnic 
şi ar putea fi de mare folos Bisericii. Deci să se apeleze la ea cât 
mai curând. 

Pentru aflarea şi conscrierea elevilor gr. cat., care 
cercetează şcolile laice de la oraşe, preoţii de la sate, să ia 
contact de cu vreme cu părinţii copiilor care pleacă la oraşe, să 
le atragă atenţiunea asupra gravei obligaţiuni pe care o au: de 
a-şi trimite copiii la cateheză, de a-i controla dacă ofac şi de a 
griji ca să nu apuce pe drumul greşit al nepăsării religioase. 
Acelaşi lucru să-l facă şi cu copiii care pleacă, îndemnându-i 
părinteşte să se înscrie între cei ce vor lua parte la catehizare, 
vor cerceta regulat biserica şi-şi vor îndeplini datorinţele 
creştineşti. Tot spre scopul acesta, preoţii de la oraşe să-şi 
formeze dintre tinerii mai buni şi probaţi, echipe de elite, care: 
să-i cerceteze pe ceilalţi, să-i îndemne a participa la orele de 
religie, la mărturisirile şi cuminecările rânduite, etc. 

Cetehizarea să se facă – întru cât s-ar putea – în localul 
şcolii, căutându-se orice timp potrivit, când o sală sau alta e 
liberă, spre a se putea folosi pentru catehizarea elevilor. Şi 
întru cât aceasta nu se va permite – şi suntem siguri că nu se va 
permite să se facă în cancelaria parohială. Iar dacă instrucţia se 
va face pe raioane – mai ales din partea mirenilor – să se facă 
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în orice local potrivit pus la dispoziţie din partea unor buni 
credincioşi. şi după ce Legea Cultelor, opreşte orice întrunire 
religioasă, fără aprobarea prealabilă a autorităţilor civile, 
suntem aproape siguri, că dispoziţia aceasta va opri şi 
întrunirile elevilor făcute cu scopul de a fi catehizaţi. De aceea 
găsim, că locul cel mai potrivit – şi singurul potrivit – e 
biserica. Aici să se facă înainte sau după oficierea Sfintei 
Liturghii, înainte sau după înserat, ba chiar şi după un scurt 
paraclis ţinut în ceasurile de mai târziu ale zilei. Şi acest lucru e 
posibil şi de recomandat, pentru-că toată ambianţa locului 
sfânt, are influenţă binefăcătoare asupra sufletului tineresc: şi 
aici nu s-ar izbi de opreliştea întrunirilor religioase, pentru-că 
în biserică lumea poate merge fără prealabila permisiune a 
autorităţilor civile. 

Programa materiei, ce ar fi să se propună, să rămână tot 
cea din anii trecuţi, dar cu contrageri mai mari, sau mai mici, 
după cum dictează împrejurările. Spre acest scop să se câştige 
vechile manuale, aflătoare la elevii mai vechi şi dacă nu se vor 
mai afla, preotul – catihet să-şi pregătească aşa numitelecaiete 
catihetice, în cară îşi va pregăti pentru fiecare clasă, lecţie de 
lecţie, materia pe care o va preda, scrisă: pe scurt şi clar, ca 
elevii s-o poată transcrie uşor şi corect, despre ce se va 
convinge cu prilejul chestionării din orele viitoare... 

 
Catehizarea la sate 
Se va face după aceleaşi principii ca mai sus, dar cu 

oconştienţiziotate şi intensitate mai mare, decât în trecut. Şi 
preoţii care nu vreau să înţeleagă nici acum marea importanţă 
a catehizării copiilor de şcoală să fie puşi fără amânare în 
dispomibilitate. De la catehizarea în şcolile de la sate, atârnă în 
mare parte succesul catehizării dela oraşe. Dacă preotul de la 
sate a pus temeinică bază religioasă copiilor din sat; dacă i-a 
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împrietenit de mici cu practicarea vieţii religioase; cu cercetarea 
bisericii, cu rugăciunea, cu mărturisirea şi cuminecarea de 
Crăciun şi Paşti, etc., cu un cuvânt dacă a ştiut infiltra de 
timpuriu în sufletele lor plăpânde, dragostea de cele sfinte, 
aceasta va avea influenţă binefăcătoare, nu numai în anii de mai 
târziu, ci aproape întreaga viaţă şi mai alesle va fi mare ajutor 
catihetului de la oraş, care construieşte mai departe pe temelie 
solidă. 

Catihet şi aci, nu paote fi altul decât preotul. Lui îi revine 
datorinţa: de a iniţia pe cei mici în adevărurile de credinţă, de a-i 
învăţa să se roage, de a cerceta biserica şi de a îndrăgii lucrurile 
sfinte. Se va putea folosi însă şi de alte persoane laice ca: foştii 
învăţători confesionali pensionari, apoi de cantorii satelor noastre, 
care prin faptul, că vin în contact aproape zilnic cu copiii şi cu 
părinţii lor, pot aduce un real serviciu în problema atât de grea şi 
obositoarea a catehizaţiei, mai ales în comunele mari şi cu mulţi 
copii. La tot cazul preoţii vor da îndrumările necesare catiheţilor 
înrolaţi dintre mireni şi vor controla cât de des felul cum aceştia 
îşi îndeplinesc sarcina luată asupra lor. 

Programa poate rămâne cea veche.nu avem nici un motiv a 
o schimba, mai ales că după aceasta sunt lucrate şi manualele 
existente. Exemplare se găsesc la Librăria – fostă Seminarială din 
Blaj – dar protopopii şi preoţii să fie îndrumaţi ca fără amânare să 
procure exemplare, de care prevăd că vor avea trebuinţă ca nu 
cumva o oprelişte neprevăzută să le scoată din vânzare. Ar fi 
păcat. Dar atât în cazul acesta cât şi în cazul, că s-ar epuiza toate şi 
altele nu s-ar mai putea retipări, rămâne în sarcina preoţilor să 
facă catehizarea numia cu graiul viu pregătit şi aici – pentru cei 
mai tineri – caiete catihetice, şi repetetând materialul mereu până 
când copilaţii îl asimilează bine şi temeinic. 

Aceste sunt propunerile, pe care am aflat de bine să le 
facem şi pe care le-am înşirat pe hârtie spre a putea forma 
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obiect de dezbatere. Excelenţa Voastră şi Preaveneratul 
Consistor, le veţi amplifica şi întregii cu gânduri şi idei noi, pe 
care noi din cauza scurţimii timpului nu le-am putut sesiza. 

 
Al Excelenţei Voastre preaplecaţi, 

 
Blaj, la 22 August 1948 
Preşedintele Comisiunii                     Secretarul Comisiunii: 
ss. Ioan Moldovan                                 SS Dr. Eugen Popa 
Canonic metropolitan                   Prof. Academia Teologică 

 

Document nr. 33 
Fond, Episcopia Greco-Catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 
 

Primăria Municipiului Lugoj 
Biroul Inventarului 
Nr. 249/1948 din 6 Septembrie 1948 
 
Către Episcopia Română Unită Lugoj 
 

În conformitate cu ordinul Ministerului Afacerilor 
Interne Direcţiunea Administraţiei şi Finanţelor Locale Nr. 
17861/948 şi în baza instrucţiunilor Ministerului Finanţelor Nr. 
30402/1947, cu privire la lucrările de alcătuirea şi încheierea 
inventarului public pe exerciţiul 1947/1948, avem onoarea a Vă 
ruga să binevoiţi a dispune să ni se comunice până la data de 1 
Octombrie 1948 cel mai târziu următoarele date: 
I. Situaţia schimbărilor survenite în inventarul averii 
imobile aparţinând instituţiei Dvs. pe timpul de la 1 IV 1947 – 
31 III 1948, plecând de la actul din 31 Martie 1947. 
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La data de 31 Martie 1947 s-au actualizat valorile 
bunurilor imobile, lunâdu-se în conformitate cu Instrucţiunile 
Ministerului Finanţelor. Direcţiunea Inventarului Nr. 22050 
din 12 mai 1947, pentru clădiri coeficentul de 400, iar pentru 
terenuri arabile, neproductive, fâneţe, islazuri, grădini, vii, 
livezi păduri, bălţi, cariere, etc, coeficientul de 600. 
Înţelegându-se prin aceasta că valoarea de inventar la imobile 
existente la data de 31 Martie 1947 iar s-a înmulţit cu suma de 
400 sau 600, după cum era clădire sau teren. Această 
operaţiune s-a efectuat de către Primărie conform datelor 
existente în scriptele acestei Primării. 
 Ca o consecinţă a legii de stabilizare urmează ca 
valorile cu care elementele patrimoniului public figurează 
înscrise în inventar la data de 14 August 1947 să fie recalculate 
şi puse de acord cu această lege. 
 În acest scop diferitele părţi ale inventarului în care 
elementele patrimoniului public sunt înregistrate în lei vechi 
urmează să fie înscrise pe data de 14 August 1947. Închiderea 
părţilor se va face după ce în prealabil s-au înregistrat toate 
operaţiunile de intrare şi ieşire, ce au avut loc în lei vechi pe 
inventarul de la 1 Aprilie până la 14 August 1947. 
 Astfel situaţia unei părţi, încheiate pe data de 14 
August 1947 va reprezenta soldul de la 31 Martie 1947, la care 
s-au adăugat intrările şi scăzut ieşirile survenite pe intervalul 
de la 1 IV 1947 – 14 VIII 1947. 
 Valoarea bunurilor ce constituiesc partidele 1 – 8 / 
bunuri imobile / aşa cum au fost actualizate în lei vechi pe data 
de 31 Martie 1947 / adică înmulţindu-se valoarea de inventar 
cu coeficientul 400 respectiv 600, după cum era clădire sau 
teren / se va recalcula în lei stabilizaţi prin înmulţirea acelei 
valori cu 6,5 şi împărţirea cu 10.000.  
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 Valoarea bunurilor intrate şi ieşite în perioada de la 1 
IV – 14 VIII 1947 se va recalcula prin înmulţirea cu 2 şi 
împărţirea cu 10.000. 
 Prin urmare valoarea la 15 August 1947 în lei stabilizaţi 
la 1 – 8 ce ne intereseayă se va obţine prin adunarea celor 2 
rezultate de mai sus şi anume acela al recalculării inventarului 
la 31 Martie 1947 prin înmulţirea cu 8,5 şi împărţirea cu 10.000 şi 
al diferenţei la mişcarea bunurilor ce a avut loc între 1 IV – 14 
VIII 1947, prin înmulţirea cu 2 şi împărţirea cu 10.000 
obţinându-se astfel rezultatul în lei stabilizaţi. 
 Operaţiunile de intrări şi ieşiri ce vor avea loc după 15 
August 1947 se vor înregistra în ei stabilizaţi, iar la data de 31 
Martie 1948 se vor închei partiyele cu soldul ce va rezulta prin 
adunarea soldului din 14 August 1947 cu diferenţa ce s-a 
înregistrat de la 14 VIII 1947. 
 Toate aceste operaţiuni se vor face de Dvs. comunicându-
mi-se rezultatul până la data de 1 Octombrie 1948. 
 Pentru orice nelămuriri şi informaţiuni Vă rugăm a Vă 
adresa la Primăria Municipiului Lugoj. Biroul Inventarului. 
 În caz că nu s-au produs nici un fel de modificări în 
intervalul de la 1 Aprilie 1947 – 31 Martie 1948 în inventarul 
averii imobile ce vă aparţin rugăm a ni se comunica acest lucru 
şi negativ până la aceeaşi dată. 
Pentru adăugări de imobile. 
 În caz că s-au produs modificări în inventarul averii 
imobile a Dvs. vă rugăm ca pentru fiecare imobil nou intrat să 
ne înaintaţi câte 3 fişe, cuprinzând procesul verbal de 
constatare, procesul verbal de evaluare, copia actului de 
proprietate, copia cărţii funciare, planul de situaţie, fotografia 
imobilului şi eventualele memorii. 
Pentru scăderi de Imobile. 
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 Un proces verbal sistarea datelor menţionate în 
formular/carte funciară, suprafaţa, valoarea, descrierea etc. 
motivul ieşirii din inventar. vânzare, cesiune, schimb, etc. 
arătându-ne şi copia actului doveditor. Toate aceste date ni se 
vor înainta în triplu exemplar. Datele de mai sus ni se vor 
înainta până la data de 1 Octombrie 1948, fiind referitoare 
numai la schimbările în situaţia averii imobile. 
 Pentru întocmirea indicatorului instituţilor din 
cuprinsul Municipiului Lugoj, rugăm a ne comunica tot până 
la 1 Octombrie 1948, următoarele date: 
Denumirea instituţiei Dvs. 
Ministerul de care depinde. 
Locul unde este situată instituţia Dvs. strada şi nr. 
Câte terenuri neclădite de oricenatură, are instituţia Dvs. 
Numele şi prenumele şefului instituţiei Dvs. 
 Întrucât lucrările de inventariere pe exerciţiul 1947/1948 
urmează a fi înaintate Ministerului Finanţelor, neîntârziat, 
rugăm a ne comunica şi înainte datele de mai sus, în termenul 
arătat, pentru a ajunge la timp la Minister. 

În exerciţiul 1948/1949, urmează să se facă o nouă 
inventariere, care trebuie să fie terminată până la data 31 
Decembrie 1948, în care timp se vor primi instrucţiuni speciale. 
 Înainte de primirea acestor instrucţiuni fiecare birou de 
inventariere fiecare instituţie va executa următoarele lucrări: 
 Se vor închide toate registrelede inventarierepe date de 
31 Martie 1948, şi se va începe conducerea registrului inventar 
jurnal pe exerciţiul 1948/1949, fie în continuare, dacă mai sunt 
file libere, fie pe un alt registru. Astfel se vor înregistra 
bunurile după data de 1 Aprilie 1948, care n-au fost 
înregistrate până în prezent. 
 În vederea operaţiunii de inventariere ce se va executa 
în curând binevoiţi a lua următoarele măsuri: 
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1. Biroul de inventariere al instituţiei Dvs. să fie organizat 
cu funcţionarii necesari acestei operaţiuni. 
2. Se vor căuta actele de proprietate, procesele verbale de 
recepţie cazierele de imobile şi orce alte acte în legătură cu 
procurarea bunurilor mai importante, în vederea înscrierii lor 
amănunţite ce se vor face cu ocazia inventarierii. 
3. În acelaţi timp se vor face măsurători prealabile de 
terenuri, acolo unde există îndoială de exactitatea suprafeţelor 
indicate în actele de proprietate. 

Datele cerute de noi, din prezenta adresă Vă rugăm să 
binevoiţi a ne comunica neîntârziat până la data de 1 
Octombrie1948, spre a nu da ocazie la pierdere de timp cu 
corespondenţa inutilă şi pentru ca lucrarea să fie la timp la 
Minister. 

 
Primar                        Secretar 

 
Document nr. 34 
Fond, Episcopia Greco-Catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 
 
Primăria Municipiului Lugoj. 
Biroul Inventarului 
Nr. 249/1948 octombrie 1948 
F.F. Urgent 

Către 
Episcopia Română Unită 
Biroul Inventarului 
Lugoj 
 
 Ca urmare la adresa noastră Nr. 249/1948 din 6 
septembrie 1948, referitoare la întocmirea lucrărilor de 
inventariere pe exerciţiu1947/1948, care V-am rugat să ne 
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comunicaţi până la 1 Octombrie Dvs., avem onoarea de a vă 
ruga să binevoiţi a ne comunica datele cerute deoarece în caz 
contrar vom înainta situaţia la Ministerul Finanţelor fără a mai 
aştepta răspunsul Dvs., urmând ca Dvs. să răspundeţi personal 
pentru întârzierea lucrării. 
 

Primar                                                Secretar 
 
Document nr.35 
Fond, Episcopia Greco-catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 
 

Ministerul Cultelor 14 septembrie 1948 nr. 34416/1948 
 
 În legătură cu întocmirea viitoarelor „Almanahuri – 
Calendare” şi a „Calendarelor de perete” pe anul 1949, avem 
onoarea a vă aduce la cunoştiinţă că s-a hotărât următoarele: 
1. În „Almanahurile – Calendare” vor fi trecute, în capitol 
special, datele din istoria mişcării muncitoreşti internaţionale 
şi române, cuprinse în tabloul alăturat. 
2. Atât în „Almanahurile – Calendare” cât şi în 
„Calendarele de perete”, vor fi introduse sărbătorile naţionale 
şi legale care vor fi indicate în decizia Preşedinţiei Consiliului 
de Miniştri, ce se va publica în Monitorul Oficial şi Presă. 
 
Ministu Cultelor 
 
Date din istoria mişcării muncitoreşti internaţionale şi Române 
 
Ianuarie 
2 Ianuarie 1945. Armata sovietică, în colaborare cu cea română 
pătrund în Budapesta. 
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4 Ianuarie 1879. Se întemeiază „Uniunea de Nord a muncitorilor 
ruşi” una din primele organizaţii revoluţionare munciotreşti din 
Rusia. 
5 Ianuarie 1919. Răscoala grupului „Spartakus” la Berlin, condus 
de K. Liebknecht, Roza Luxemburg şi Clara Zetkin. 
9 Ianuarie1905. „Duminica Sângeroasă” din Petersburg. 
11 Ianuarie1946. Albania se proclamă Republică. 
12 Ianuarie 1944. Începutul fulgerătoarei ofensive a Armatei 
Sovietice împotriva Germaniei hitleriste. 
15 Ianuarie 1919. Asasinarea lui K. Liebknecht şi a Rozei 
Luxemburg, conducătorii muncitorimii germane. 
16 Ianuarie 1905. Mari greve de protest împotriva 
represiuniţariste la uzinele Putilov din Petersburg. 
17 Ianuarie1945. Eliberarea Varşoviei de către Armata Sovietică. 
20 Ianuarie 1918. Deschiderea primului Congres General al 
Sindicatelor din Rusia. 
21 Ianuarie 1924 Moartea lui Vladimir Ilici Lenin. 
24 Ianuarie 1859. Unirea Principatelor prin alegerea lui Al. I. Cuza 
ca domn al Munteniei şi Moldovei. 
26 Ianuarie 1924. Oraşul Petrograd primeşte numele de 
Leningrad. 
26 Ianuarie 1945 Deschiderea primului Congres general liber al 
Sindicatelor unite din România. 
29 Ianuarie 1866. Naşterea lui Romain Rolland. 
29 Ianuarie 1921. Constituirea Partidului Comunist Englez. 
30 Ianuarie 1945. Constituirea Confederaţiei Generale a Muncii 
din R.P.R. 
31 Ianuarie 1947. Ungaria se proclamă Republică. 
 
Februarie 
2 Februarie 1933. Greva muncitorilor de la atelierle C.F.R. Griviţa. 
4 Februarie 1945. Deschiderea Conferinţei celor 3 mari puteri 
de la Yalta. 
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6 Februarie 1919. Moartea lui I.C. Frimu, luptător şi conducător 
al clasei muncitoare din România. 
9 Februarie 1905. Apare la Bucureşti gazeta „Jos despotismul” 
număr unic de protest împotriva masacrelor din Rusia. 
10 Februarie 1945. Ţăranii români încep să împartă moşiile 
boerilor. 
13 Februarie 1945. Eliberarea Budapestei de către Armata 
Sovietică în colaborare cu Armata Română. 
15 Februarie 1785. Tragerea pe roată a lui Horia, Cloşca. 
16 Februarie 1933. Luptele muncitorilor C.F.R. de la Griviţa.  
20 Februarie. Ziua Armatei Sovietice. 
23 Februarie 1848. Revoluţia de la Pris. Se proclamă Republica 
a II-a franceză. 
21 Februarie 1948. Congresul Partidului Muncitoresc Român. 
24 Februarie 1945. Uriaşe demonstraţii la Bucureşti împotriva 
guvernului reacţionar Rădescu. 
25 Februarie 1948. Formarea unui guvern democrat în 
Republica Cehoslovacă. 
27 Februarie 1848. Apare „Manifestul Partidului Comunist” al 
lui Karl Marx şi F. Engels. 
 
Martie  
2 Martie 1919. Deschiderea primului Congres al Internaţionalei a 
III-a. 
6 Martie 1945. Constituirea Guvernului Democratic Dr. Petru 
Groza. 
8 Martie. Ziua Internaţională a Femeii. 
9 Martie 1945. Ardealul de Nord trece sub administraţie 
românească. 
10 Martie 1890. Se deschide la Bucureşti „Clubul Muncitorul”. 
14 Martie 1883. Moarea lui Karl Marx. 
17 Martie 1907. Izbucnirea răscoalei tărăneşti în Moldova. 
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17 Martie 1944. Asasinarea în închisoarea de la Râbniţa a 52 
deţinuţi politici români. 
18 Martie 1871. Proclamarea Comunei de la Paris. 
19 Martie 1914. Moartea lui Ştefan Gheorghiu, organizator şi 
conducător al muncitorimii din România. 
21 Martie 1919. Proclamarea Republicii Sovietice în Ungaria. 
25 Martie 1945. Legiferarea Reformei Agrare. 
26 Martie 1868. Naşterea lui Maxim Gorki. 
26 Martie 1946. Alegerile din R.P.R. cu victorie deplină a 
Frontului Democraţiei populare. 
29 Martie 1944. Armata Sovietică eliberatoare pătrunde în 
România. 
 
Aprilie 
2 Aprilie 1944 V. M. Molotov face o declaraţie istorică 
privitoare la România. 
3 Aprilie 1921 Se dechide la Timişoara Congresul Sindicatelor 
Unitare din România. 
8 Aprilie 1906 Greva generală a cismarilor din România. 
9 Aprilie 1870 Naşterea lui Vladimir Ilici Lenin. 
12 Aprilie 1945 Moartea lui Franklin Delano Roosevelt. 
13 Aprilie 1893 Primul Congres al Partidului Social Democrat 
al Muncitorilor din România. 
13 Aprilie 1948 Votarea Constituţiei Republicii Populare 
Române. 
14 Aprilie 1930 Moartea lui Vladimir Maiacovski, cel mai de 
seamă poet al epocii sovietice. 
19 Aprilie 1924 Moartea poetului englez Byron, luptând pentru 
libertatea Greciei. 
21 Aprilie 1945 Armata Sovietică pătrunde în suburbiile 
Berlinului. 
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25 Aprilie 1945 Se deschide Conferinţa Naţiunilor Unite la San-
Francisco. 
26 Aprilie 1921 Grevă Generală în Italia împotriva fascismului. 
26 Aprilie 1945 Primul detaşament de Panduri din divizia 
Tudor Vladimirescu – Debreţin, se încadrează în armata 
română. 
 
Mai 
1 Mai. Ziua solidarităţii internaţionale a muncitorilor. 
1 Mai 1945. Încheierea Frontului Unic Muncitoresc în România. 
2 Mai 1945. Armata Sovietică ocupă Berlinul. 
3 Mai 1855. Naşterea lui C. Dobrogeanu Gherea, popularizator 
al marximului şi organizator al mişcării socialiste în România 
(moare în 1920). 
5 Mai 1818. Naşterea lui Karl Marx, întemeietorul 
socialismului ştiinţific şi al primei Internaţionale muncitoreşti. 
(Moare în 1883). 
6 Mai 1946. Se încheie Frontul Unic al Tineretului între 
Uniunea Tineretului Comunist şi Uniunea Tineretului 
Socialist. 
7 Mai 1920. Moare C. Dobrogeanu Gherea. Doctrinat marxist şi 
strălucit critic literar. 
8 Mai 1921. Constituirea Partidului Comunist din România. 
8 Mai 1945. Capitularea Germaniei hitleriste. 
9 Mai. Ziua Independenţei. 
9 Mai 1877. Mihail Kogâlniceanu anunţă în Parlament 
independenţa naţională a României. 
9 Mai 1945. Ziua victoriei împotriva Germaniei hitleriste. 
10 Mai 1944. Olga Bancic, luptătoare antifascistă română este 
decapitată de hitlerişti. 
15 Mai 1848. Adunarea de pe Câmpia Libertăţii de la Blaj. 
15 Mai 1948. Proclamarea Statului Israel. 
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17 Mai 1946. Tribunalul poporului din Bucureşti condamnă la 
moarte pe Ion Antonescu, Mihai Antonescu şi alţi criminali de 
război şi vinovaţi de dezastrul ţării. 
19 Mai 1888. Naşterea lui N. N. Sverkin, Preşedintele 
Prezidiumului Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
20 Mai 1945. Deschiderea primului Congres A.R.L.U.S. 
23 Mai 1797. Executarea lui Grahus Baboeuf, revoluţionar 
francez. 
24 Mai 1948. I.P.S. Justinian a fost ales Patriarh al Biserici 
Ortodoxe Române. 
25 Mai 1872. Apare „Socialistul”, primul ziar al mişcării 
muncitoreşti din România. 
27 Mai 1917. Asasinarea lui Max Wexler, luptător socialist din 
România. 
29 Mai 1871. Căderea Comunei din Paris, primul guvern 
muncitoresc din lume. 
30 Mai 1918. Moare Plehanov, teoretician marxist, unul din 
întemeietorii mişcării muncitoreşti din Rusia, născut în 1857. 
31 Mai 1819. Naşterea lui Walt Whitman, mare poet progresist 
american. 
 
Iunie 
1 Iunie 1819. Naşterea lui Nicolae Bălcescu. 
1 Iunie 1848. Apare primul număr al ziarului „Neue 
Eheinische Zeitung” redactat de Karl Marx. 
2 Iunie 1946. Proclamarea Republicii Italiene. 
3 Iunie 1946. Moare N. I. Kalinin, preşedintele Prezidiumului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
4 Iunie 1885. Naşterea lui Sverdlov, colaborator apropiat al, lui 
Lenin şi Stalin, unul din făuritorii Marii Revoluţii Socialiste din 
Octombrie. 
7 Iunie 1799. Naşterea lui Puşkin, mare poet rus. 
7 Iunie 1821. Tudor Vladimirescu este asasinat. 
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8 Iunie 1948. Guvernul U.R.S.S. reduce cu 50 % datoriile de 
război ale Statului Român. 
9 Iunie 1848. Proclamaţia de la Islaz, semnalul revoluţiei în 
Muntenia. 
11 Iunie 1848. Naţionalizarea principalelor întreprinderi 
industriale, miniere, bancare, de asigurări şi de transporturi. 
11 Iunie 1948. Izbucneşte revoluţia de la Bucureşti. 
13 Iunie 1916. Masacrarea muncitorilor din Galaţi, care 
manifestau pentru pace. 
14 Iunie 1924. Asasinarea lui Mateotti, Secretarul Partidului 
Socialist Italian de către fascişti. 
18 Iunie 1882. Naşterea lui Gh. Dimitrov. 
18 Iunie 1936. Moartea lui Maxim Gorki. 
20 Iunie 1891. Moartea lui Mihail Kogâlniceanu. 
20 Iunie 1848. Revoluţionarii, în frunte cu Ana Ipătescu, 
arestează pe membrii guvernului reacţionar. 
20 Iunie 1933. Moare Clara Zetkin, revoluţionară germană, 
organizatoarea mişcării internaţionale feminine. 
21 Iunie 1919. Greva C.F.R.-iştilor. 
21 Iunie 1934. Procesul C.F.R.-iştilor la Craiova. 
22 Iunie 1941. Începutul războiului de agresiune împotriva 
U.R.S.S. 
23 Iunie 1848. Revoluţia de la Paris. 
24 Iunie 1945. Adoptarea Chartei Organizaţiei Naţiunilor 
Unite. 
28 Iunie 1941. Masacrele de la Iaşi. 
 
Iulie 
1 Iulie 1927. Condamnarea la moarte a luptătorilor progresişti 
Sacco şi Vanzetti în America. 
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3 Iulie 1941. Generalissimul Stalin rosteşte la radio un discurs 
istoric în legătură cu atacul mişelesc al Germaniei Fasciste 
împotriva U.R.S.S. 
6 Iulie 1915. A doua Conferinţă socialistă Internaţională la 
Bucureşti. 
8 Iulie 1945. La Belgrad se deschide primul Congres al 
Tineretului Balcanic Antifascist. 
11 Iulie 1945. Întoarcerea victorioasă a trupelor române de pe 
frontul german. 
12 Iulie 1888. Greva generală a tipografilor la Bucureşti. 
13 Iulie 1793. Asasinarea lui Marat, unul din conducătorii 
revoluţiei franceze. 
14 Iulie 1789. Căderea Bastiliei. 
14 Iulie 1947. Arestarea trădătorilor de ţară naţional – ţărănişti 
la Tămădău. 
14 Iulie 1948. Atentat împotriva lui Palmiro Togliatti, 
conducătorul Partidului Comunist Italian. 
17 Iulie 1945. Reuniunea de la Postdam a celor Trei Mari. 
18 Iulie 1936. Începutul războiului civil în Spania. 
19 Iulie 1941. Executarea lui Filimon Sârbu la Jilava. 
20 Iulie 1830. Răscoala Carbonarilor din Italia. 
20 Iulie 1914. Gheorghe Doja este ars de viu la Timişoara. 
21 Iulie 1948. Semnarea Tratatului de prietenie, colaborare şi 
asistenţă mutuală între Republica Populară Română şi 
Republica Cehoslovacă. 
22 Iulie 1944. Manifestul Comitetului de Eliberare Naţională 
Polonez. 
25 Iulie. Ziua Aviaţiei Sovietice. 
25 Iulie 1867. Apare primul volum din „Capitalul” lui Karl 
Marx. 
26 Iulie 1943. Prăbuşirea lui Mussolini în Italia. 
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28 Iulie 1794. Ghilotinarea lui Robespierre şi Saint Just, fruntaşi 
ai Revoluţiei Franceze. 
28 Iulie 1914. Începutul primului război mondial. 
29 Iulie 1849. Moartea poetului maghiar Petőfi pe câmpul de 
luptă de la Sighişoara. 
29 Iulie 1946. Deschiderea Conferinţei Păcii de la Paris. 
31 Iulie 1946. Asasinarea Humanite.?lui Jean Jaures, fruntaş 
socialist francez, întemeietorul ziarului L  
 
August 
1 August 1947. Apare „Capitalul” lui Karl Marx în limba 
română. 
2 August 1946. Publicarea Comunicatului Conferinţei de la 
Postdam. 
4 August 1789. Revoluţia Franceză proclamă Drepturile 
Omului. 
5 August 1895. Moartea lui Friederik Engels. 
6 August 1917. Bătălia de la Mărăşeşti. Înfrângerea armatelor 
germane. 
6 August 1929. Măcelul de la Lupeni. 
6 August 1945. Restabilirea legăturilor diplomnatice între 
Uniunea Sovietică şi România. 
7 August 1906. Grevă Generală de la Galaţi. 
9 August 1945. Uniunea Sovietică declară război 
imperialismului Japonez. 
10 August 1946. Se deschide la Paris Conferinţa de Pace, cu 
fostele tări satelite. 
13 August 1913. Moare August Bebel, unul din întemeietorii 
mişcării socialiste germane. 
14 August 1864. Legiferarea agrară privitoare la 
împropietărirea ţăranilor în principate. 
14 August 1916. România declară război Austro – Ungariei. 
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15 August 1931. Apare primul număr al ziarului „Scânteia”. 
15 August 1947. Se înfăptuieşte reforma monetară în România. 
16 August 1891. Congresul socialist internaţional la Bruxelles. 
18 August 1948. La Belgrad se adoptă Convenţia Dunării 
aprobată de tările Dunărene. 
19 August 1936. Procesul de la Craiova al celor 17 anti-fascişti 
în frunte cu Ana Pauker. 
22 August 1927. Executarea luptătorilor democraţi Sacco şi 
Vanzetti în America. 
23 August 1944. Răsturnarea dictaturii antonesciene şi 
eliberarea ţării de sub jugul hitlerist de către Armata Sovietică. 
(Sărbătoare Naţională). 
24 August 1944. Executarea de hitlerişti a lui Ernest Thalmann, 
Secretar General al Partidului Comunist German. 
26 August 1947. Ratificarea tratatului de pace de către 
Parlamentul Român. 
28 August 1928. Naşterea lui Lew Tolstoi, scriitor rus. 
29 August 1945. Primul Congres al Scriitorilor, Artiştilor, şi 
Ziariştilor. (Constituirea U.S.A.R.S.Z.-ului). 
30 August 1935. Moartea lui Henri Barbusse, scriitor comunist 
francez. 
30 August 1935. Începutul mişcării stahanoviste în Uniunea 
Sovietică. 
31 August 1944. Intrarea în Bucureşti a Armatei Sovietice. 
Soseşte la Bucureşti divizia Tudor Vladimirescu. 
 
Septrembrie 
1 Septembrie 1919. Constituirea Prtidului Comunist în Statele 
Unite. 
1 Septembrie 1939. Germania Hitleristă atacă Polonia. Începe al 
II-lea război mondial. 
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1 Septembrie 1944. Renaşterea mişcării sindicale unite în 
România. 
1 Septembrie 1947. Ratificarea de către U.R.S.S. a tratatului de 
pace cu România. 
2 Septembrie 1945. Capitularea necondiţionată a Japoniei. 
3 Septembrie 1883. Moare Ivan Tugheniev, mare scriitor rus. 
4 Septembrie 1870. Doborârea Imperiului şi proclamarea 
Republicii a III-a în Franţa. 
6 Septembrie 1817. Naşterea lui Mihail Kogâlniceanu. 
9 Septembrie 1944. Ziua eliberării poporului Bulgar de către 
Armata sovietică. Proclamarea Republicii Bulgare. 
10 Septembrie 1926. Uciderea lui Pavel Tcacenco, membru al 
C.C. al P.C.R. de către Siguranţă. 
12 Septembrie 1944. Semnarea Armistiţiului dintre România şi 
U.R.S.S. şi celelalte puteri aliate. 
21 Septembrie 1933.Se deschide procesul de la Leipzig înscenat 
de hitlerişti fruntaşului comunist Gh. Dimitrov. 
21 Septembrie 1944. Apariţia primului număr legal al ziarului 
„Scânteia”. 
22 Septembrie 1942. Asasinarea studentului anti-fascist Justin 
Georgescu. 
23 Septembrie 1940. Asasinarea de către legionari a 
profesorilor N. Iorga, şi Virgil Madgearu. 
25 Septembrie 1945. Se deschide la Paris Conferinţa Sindicală 
Mondială. 
26 Septembrie 1820. Naşterea lui Friederik Engels. 
28 Septembrie 1864. Crearea primei Internaţionale la Londra. 
 
Octombrie 
7 Octombrie 1947. Se aplică comunicatul asupra consfătuirii 
reprezentanţilor unor partide comuniste care au avut loc la 
Varşovia şi la care s-au pus bazele Biroului Informativ. 
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10 Octombrie 1909. Primul Congres al muncitorilor C.F.R.-işti. 
11 Octombrie 1944. Clujul este eliberat de sub jugul hortist de 
către armata sovietică şi armata română. 
16 Octombrie 1919. Apare la Iaşi săptămânalul „Moldova 
Socialistă”. 
16 Octombrie 1945. Deschiderea Conferinţei Naţionale a 
Partidului Comunist Român după două decenii de adâncă 
ilegalitate. 
20 Octombrie 1920. Izbucneşte greva generală economică şi 
politică de la C.F.R. Arestarea membrilor consiliilor generale 
muncitoreşti. 
20 Octombrie 1944. Armata sovietică împreună cu armatele 
populare jugoslave eliberează Belgradul de cotropitorii 
hitlerişti. 
22 Octombrie 1916. Moare Dumitru Marinescu, fruntaş al 
mişcării muncitoreşti. 
24 Octombrie 1920. Asasinarea mişelească în închisoarea de la 
Bacău a dr. A. H. Aroneanu, unul din conducătorii 
muncitorimii române. 
25 Octombrie 1944. Eliberarea completă a Ardealului de către 
armata sovietică de sub jugul hitleristo-hortist. 
31 Octombrie 1784. Răscoala iobagilor din ardeal sub 
conducerea lui Horia Cloşca şi Crişan. 
 
Noiembrie 
3 Noiembrie 1918. Greva generală politică pentru libertatea 
alegerilor în România. 
5 Noiembrie 1880. Naşterea lui Mihai Sadoveanu, marele 
prozator român. 
5 Noiembrie 1920. Începe la Bucureşti Procesul conducătorilor 
grevei generale de la 20 Octombrie 1920. 
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7 Noiembrie 1917. Aniversarea Marei Revoluţii Socialiste din 
Octombrie. 
10 Noiembrie 1940. Puternic cutremur de pământ în România. 
Sunt îngropaţi sub dărămăturile Doftanei, 13 luptători 
antifascişti, între care fruntaşul C.F.R. ist Ilie Pintilie, membru 
al C.C. al P.C.R. 
10 Noiembrie. Ziua Internaţională a Tineretului. 
10 Noiembrie 1947. Se deschide la Bucureşti al II-lea congres al 
Confederaţiei Generale a muncii. 
14 Noiembrie 1918. Proclamarea Republicii Cehoslovace. 
15 Noiembrie 1943. În lagărele de prizonieri din U.R.S.S., ia 
fiinţă divizia de voluntari Tudor Vladimirescu. 
17 Noiembrie. Ziua Internaţională a Studenţilor. 
19 Noiembrie 1942. Începe ofensiva Armatei sovietice la 
Stalingrad. 
19 Noiembrie 1946. Primele alegeri libere în România cu 
victoria deplină a Blocului Partidelor Democratice. 
27 Noiembrie 1942. Patrioţii francezi scufundă flota la Toulon, 
pentru a nu cădea în mâinile hitleriştilor. 
29 Noiembrie 1852. Moarea Nicolae Bălcescu. 
 
Decembrie 1 
1 Decembrie 1918. Alipirea Ardealului de România. 
4 Decembrie 1821. Naştera lui N.A. Necrasov, mare poet rus. 
5 Decembrie 1936. al II-lea Congres extraordinar al U.R.S.S. 
sancţionează noua Constituţie. Ziua Constituţiei Staliniste – 
Sovietice. 
6 Decembrie 1941. Înfrângerea armatelor fasciste lângă 
Moscova. 
9 Decembrie 1895. Naşterea lui Dolores Ibarruri luptătoare 
neînfricată pentru libertatea şi independenţa Spaniei, unul din 
conducătorii Partidului Comunist Spaniol. 
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13 Decembrie 1918. Împuşcarea muncitorilor manifestanţi în 
piaţa Teatrului Naţional din Bucureşti. 
15 Decembrie 1941. Asasinarea de către hitlerişti a lui Gabriel 
Péri, Profesor şi gazetar, membru în Biroul Politic al Partidului 
Comunist Francez. 
17 Decembrie 1879. Naşterea lui Iosif Visarionovici Stalin. 
22 Decembrie 1936. Moare N. A. Ostrovschi, mare scriitor 
sovietic. 
30 Decembrie 1947. Proclamarea Republicii Populare Române. 
 
Document nr. 36 
Fond, Episcopia Greco-catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 
Nr. 264/1948 
Prevenerat Ordinariat 
 

Aici alăturat înaintez cu reverinţă raportul, resp. 
procesul verbal privitor la rechiziţi onoarea averii fostei şcoli 
confesionale din Zăbrani în folosul comitelui şcolar de acolo. 
Nu s-a putut realiza pe cale de justiţie, s-a făcut pe cale de Dl., 
care nu ştiu ce conţine, neavând la îndemână publicaţia. 
 Prea Veneratul Ordinariat are la dispoziţie toate 
elementele spre a se putea orienta şi a decide, dacă este cazul 
unei intervenţii, la vreun for, care să aprecieze, că nu este 
vorba de avere şcolară, ci de cea cantorală, folosită de când 
oamenii îşi aduc aminte, numai ca beneficiu cantoral. Casa, în 
special n-a fost utilizată ca şcoală nici măcar o singură zi. 
Copiii noştri umblau la şcoală jos la Guttenbrunn. O ştie toată 
lumea locală. Nici un a existat vreodată învăţător confesional 
la Zăbrani. Doar dotaţiune nominală pentru învăţător a fost la 
Cartea funciară, care însă a fost folosită totdeauna de cantorul 
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nostru parohial. Ne-am putea folosi probabil şi de dreptul 
nostru prescripţional. 
 Rog însă Prea Venerat Ordinariat să binevoiască a face 
demersurile direct fără mijlocirea preotului local, ca acesta să 
nu poată fi implicat în vreun proces de sabotaj, care de altfel i-
a fost fluturat ameninţător ca posibil pentru refuzul de a 
semna procesul verbal. 
 
Timişoara, la 17 Septembrie 1948. 
 
Preveneratului Ordinariat Episcopesc Lugoj 
 
Document nr. 37 
Fond, Episcopia Greco-catolică de Lugoj, 1948, Prezidial 
 

Republica Populară Română 
Ministerul Cultelor, Direcţiunea a II-a 

Preasfinţitului Episcop Dr. Iuliu Hossu, Episcopia Greco-
catolică Cluj 

Nr. 36295/1948 23 septembrie 1948 
Preasfinţite 

 
  Pentru aplicarea imediată a decretului Nr. 243/1948, care 
fixează numărul Eparhiilor Cultului greco-catolic şi a 
decretului Nr. 1596/1948 prin care Ps. Episcopi Dr. Valeriu 
Traian Frenţiu, Dr. Ioan Bălan, şi Dr. Alexandru Rusu au fost 
puşi în retragere din oficiu, avem onoarea a Vă aduce la 
cunoştinţă că, până la fixarea definitivă a centrelor celor două 
Eparhii prin Statutul ce se va întocmi, vă revine sarcina de a 
conduce şi coordona activitatea întregului Episcopat greco-
catolic din Republica Populară Română, ca cel mai vechi 
Episcop în funcţiune. În această calitate Vă rugăm să binevoiţi 
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a ne comunica, până cel mai târziu la 10 octombrie 1948, 
modul cum înţelegeţi să fie organizate provizoriu şi să se 
conducă din punct de vedere administrativ cele două Eparhii 
ale Cultului greco-catolic. 
  Deasemenea, Vă rugăm să ne arătaţi cum înţelegeţi să se 
administreze din punct de vedere economic, bunurile 
Eparhiale în cadrul celor două Eparhii astfel organizate. 
Rezolvarea acestor probleme comportând urgenţe, Vă rugăm 
să ne daţi răspunsul în termenul arătat mai sus, binevoind a 
cunoaşte că în lipsa acestui răspuns vom fi nevoiţi a aviza din 
oficiu. 
 
ss. Ministru 
Stanciu Stoian 
 
Document nr. 38 
Stoian, Stanciu, Cultele Religioase în Republica Populară Română, 
Bucureşti, ed. Ministerului Cultelor, 
 

Proces verbal 
  Luat în şedinţa de consfătuire a preoţilor greco-catolici 
din Ardeal, în ziua de 1 octombrie 1948, în sala Liceului Bariţiu 
din Cluj. 

I. Se propune alegerea unui preşedinte şi secretar. 
Ad. I. Se alege prin aclamaţii Belaşcu Traian ca 
preşedinte, Brumboiu Aurel ce secretar, 
Geangalău Nicolae şi Madincea Pavel ca 
membrii verificatori. 

II. Se dă citire delegaţiilor după alfabet. 
Ad. 2. Se citesc delegaţiile din 22 judeţe cu 430 
de adeziuni. 
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III. Ia cuvântul protopopul Belaşcu, mulţumind 
Cucernicilor Fraţi de felul însufleţit cu care au 
răspuns la chemarea pentru unirea Bisericilor, 
unire pornită din iniţiativa preoţilor. Arată 
importanţa culturală şi politică a actului de la 
1700 care a dus la înfăptuirea ideii naţionale . 

  Ia cuvântul Protopopul Sabin Truţă, care arată cum a fost 
împiedicată atingerea idealului creştin în urma certurilor 
dintre preoţi. Scoate în relief dorinţa poporului de a se uni cu 
Bisericile. 
  Părintele Geangalău, exprimă dorinţa fierbinte a 
preoţilor de a servi împreună. 
  Părintele Brumboiu mulţumeşte Guvernului pentru 
libertatea acordată, putându-şi pronunţa fiecare dorinţele fără 
a fi stânjenit. 
  Părintele Zagrai citeşte „Proclamaţia” şi „Apelul”, care 
sunt primite şi subscrise de fiecare în parte. 
  Preşedintele Belaşcu încheie şedinţa mulţumind tuturor 
pentru însufleţirea nespus de mare, cu care au participat la 
acest act epocal.  
 
Document nr. 39 
Fond, Episcopia Greco-catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 
 
Ministerul Cultelor Direcţiune Contabilitate 
Nr. 35563/948 
5 Octombrie 1948 
 
 În conformitate cu ordinul nr. 134471/948 a 
Ministerului Finanţelor, – Direcţia Generală a Mişcării 
Fondurilor, – vă invităm ca în termen de 5 zile de la primirea 
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prezentei să ni se înainteze un tablou de toate bunurile blocate 
în străinătate ale acelei instituţii. 
 Tabelul va cuprinde denumirea bunului, (felul, 
cantitatea, etc.) ţara în care se află şi valoarea. 
 pentru eventuala întârziere rămâneţi direct răspunzător 
faşă de Ministerul Finanţelor. 
 
Director. 
 
Document nr.40 
Fond, Episcopia Greco-catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 
 
Episcopia Română Unită 
Nr. 2846/1948 

 
 Aducem la cunoştinţă tuturor preoţilor şi credincioşilor 

noştri că pe preoţii care au participat la congresul de la Cluj 
ţinut la 1 Oct. 1948 şi care s-au lepădat de biserica unită cu 
Roma, i-am afurisit/excomunicat. De aceea, oprim pe toţi 
credincioşii noştri să le mai cară slujbe bisericeşti. Fraţii Preoţi 
nu-i vor mai lăsa să servească împreună cu ei nici în biserică 
nici înafară de biserică. 

În aceeaşi pedeapsă vor cădea toţi preoţii care se vor 
lepăda şi de aici înaine de biserica unită cu Roma. 

Credincioşii care s-ar lepăda de biserica unită cu Roma 
cad şi sub afurisenie/excomunicare, şi nu mai pot primi de la 
biserica noastră ss. Taine. 

Aceasta se va duce imedia la cunoştinţa tuturor preoţilor 
şi credincioşilor noştri, şi se va citi în toate bisericile. 

Lugoj, la 2 Octombrie 1948. 
Episcopul Lugojului 
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Document nr. 41 
Stoian, Stanciu, Cultele Religioase în Republica Populară Română, 
Bucureşti, ed. Ministerului Cultelor 
 

Proclamaţia de la Cluj 
 
  Noi subscrişii clerici ai Bisericii greco-catolice din 
Republica Populară Română, întruniţi în sobor duhovnicesc 
astăzi 1 octombrie 1948, în sala Liceului Gheorghe Bariţiu din 
Cluj, scrutându-ne conştiinţa în temere de Dumnezeu şi cu 
dragoste nemărginită faţă de poporul român, care în zilele 
noastre îşi uneşte toate forţele în lupta pentru pace, libertate şi 
progres, socotind că s-a împlinit vremea şi pentru refacerea 
unităţii spirituale a acestui popor, am hotărât: 

1. Să ne întoarcem în sânul Bisericii ortodoxe române, 
de la care strămoşii noştri de acum două veacuri şi 
jumătate s-au desprins datorită vitregiei 
vremurilor de atunci. 

2. Să ne străduim din toate puterile pentru a lămuri 
conştiinţele credincioşilor noştri, spre a ne urma 
cu încredere pilda şi a deveni împreună cu fraţii 
noştri ortodocşi una, după cuvântul Evangheliei, 
care zice: „toţi să fim una, precum El cu Tatăl una 
sunt”. 

  Am luat această sacră hotărâre, cunoscând că actul unirii 
de la 1700 a fost determinat nu de motive spirituale ci de 
împrejurări politice şi economice care apăsau greu asupra 
clerului şi poporului nostru din acele vremuri. Într-adevăr 
când sub jugul stăpânirii habsburgice poporul gemea sub 
lanţurile apăsătoare ale iobăgiei, unirea de la 1700 căreia 
condiţii politice, economice şi culturale mai favorabile pentru 
clerul şi poporul nostru obidit. În speranţa câştigării unor 
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privilegii de care se bucurau membrii Bisericii Catolice, 
strămoşii noştri au acceptat patru puncte de credinţă comune 
cu biserica apuseană, dar nu au renunţat nici un moment, nici 
la practica ritualului, nici la învăţătura legii româneşti, care era 
a Bisericii ortodoxe răsăritene. 
  Privilegiile promise de stăpânirea habsburgică au fost 
acordate în mult mai mică măsură şi mult mai târziu. 
  Motivele care au determinat actul unirii de la 1700, astăzi 
nu mai există. Constituţia şi legile Republicii Populare 
Române, asigură drepturi politice, economice, culturale şi 
religioase egale tuturor cetăţenilor ţării. 
  Astăzi, Biserica ortodoxă română, nu numai că nu se 
găseşte faţă de Stat în situaţia de la 1700, ci din contră – ca una 
care cuprinde majoritatea credincioşilor din ţara noastră – se 
află într-o situaţie deosebită, care îndreptăţeşte toate speranţele 
într-un viitor din ce în ce mai bun. 
  În aceste fericite condiţii, ruperea legăturilor cu Biserica 
Romei, străină de interesele poporului nostru, refacerea 
unităţii spirituale a neamului şi îndreptarea tuturor forţelor 
spre lupta pentru pace, democraţie şi progres este o datorie 
sfântă a întregului nostru popor.  
  În inima acestor fapte, proclamând revenirea în sânul 
Bisericii Ortodoxe Române, în numele nostru şi al celor ce ne-
au delegat în această adunare, noi hotărâm să rupem legăturile 
cu Vaticanul. 
  De astăzi înainte, nu vom mai da ascultare decât 
conducătorilor orânduiţi de forurile sfintei Biserici Ortodoxe 
Române. 
 
Document nr. 42 
Stoian, Stanciu, Cultele Religioase în Republica Populară Română, 
Bucureşti, ed. Ministerului Cultelor 
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Cuvântarea înalt Preafericitului Justinian, Patriarhul Bisericii 
Ortodoxe Române 

 
  Ziua de astăzi este o zi scumpă şi sfântă pentru Biserica 
noastră ortodoxă şi pentru întreaga suflare românească. Zi 
binecuvântată de Atotputernicul Dumnezeu, în care Sfântul 
Sinod al Bisericii Ortodoxe Române are nespusa bucurie 
sufletească de a lua cunoştinţă despre voinţa şi hotărârea Prea 
Cucernicilor Voastre, de a vă întoarce în sânul Bisericii noastre 
drept slăvitoare. 
  Cum vom putea să proslăvim după cuviinţă pe 
Milostivul Dumnezeu, care ne-a hărăzit nouă celor de astăzi să 
trăim laolaltă aceste clipe negrăit de scumpe pentru Biserica 
strămoşească şi poporul nostru? Şi cum vom putea tâlcui în 
cuvinte clocotul de simţăminte şi vii emoţii ce năpădesc inima 
noastră a tuturor, în această împrejurare de trăire 
duhovnicească? 
  Încercăm aici, cu adevărat, o avalanşă de sfinte emoţii 
ascultând proclamaţia şi declaraţia ce o faceţi de a vă 
reîntoarce la altarul şi strana Bisericii noastre ortodoxe şi 
mărturisim că trăim cea mai frumoasă şi sfântă zi din viaţa 
noastră şi a Bisericii noastre strămoşeşti. 
  Timp de două sute cinzeci de ani am stat despărţiţi, dar 
n-am încetat nici o clipă de a ne ruga pentru unirea într-o 
credinţă şi într-un duh cu fraţii noştri cei de un sânge. Şi astăzi, 
când privesc faţa voastră luminată, strânşi în jurul scaunului 
patriarhicesc al Bisericii noastre ortodoxe, exprim cuvintele 
Scripturi care spune: „Ce bine şi frumos este când sunt fraţii 
împreună”. De mult v-am aşteptat, de mult am năzuit cu 
inimile înfrigurate să trăim această zi istorică. 
  Câţi ierarhi, câţi preoţi şi câţi credincioşi ai Bisericii 
noastre strămoşeşti n-au dorit să vadă cu ochii lor o zi atât de 
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măreaţă şi atât de copleşitoare pentru inima şi cugetul nostru 
creştinesc şi românesc! Şi iată că Dumnezeu ne-a învrednicit să 
vibrăm în aceste clipe într-o singură simţire şi într-o inimă 
iubirea de fraţi şi de o lege întru Cristos Domnul Nostru. 
  Intuim astăzi înaltele idealuri de tărie duhovnicească, 
care nu se pot arăta prin cuvinte fie ele cât de Bisericile alese. 
  Căci prin revenirea voastră în sânul Bisericii drept-
slăvitoare, se pune o temelie nouă nu numai la întărirea 
ortodoxiei noastre, dar şi la întărirea scumpei noastre patrii. 
Când într-o familie sau într-un cămin nu este dezbinare, acolo 
aste pace şi mulţumire sufletească. Şi când marea noastră 
familie românească nu este tulburată de neînţelegeri şi 
dezbinări, se cimentează temeliile păcii şi ale mântuirii noastre 
ale tuturor. 
  Credinţa a fost pentru poporul nostru românesc o sfântă 
chezăşie a propăşirii şi întărire a vieţii noastre obşteşti. S-a 
putut verifica de-a lungul veacurilor că unirea noastră a fost 
tăria noastră. Această unire nu se poate săvârşi decât prin 
iubire, printr-o comuniune de dragoste izvorâtă din comoara 
cea nepieritoare a bisericii lui Cristos. Darurile Duhului Sfânt 
sunt un chip minunat inseparabil legate într-o unitate sfântă şi 
vie a unei singure credinţe şi o singură lege. 
  Legea noastră strămoşească a fost şi rămâne de-a pururi 
o bogăţie nesfârşită de învăţături sfinte, care trebuie să ne 
călăuzească pe toţi spre năzuinţele noastre sufleteşti şi spre 
propăşirea obştei noastre româneşti. 
  Fiinţa Biserici noastre ortodoxe rămâne o taină a 
credinţei, dar ea este în acelaşi timp şi un organism viu, 
dinamic pentru consolidarea naţională a credincioşilor unui 
neam şi pentru temeinicia unirii lor frăţeşti. Ea este un 
aşezământ de mântuire, dar în acelaşi timp este un aşezământ 
între pământ şi cer, care ne uneşte cu Cristos şi care 
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promovează unitatea şi fericirea tuturor credincioşilor. Isus 
Cristos – ieri şi azi şi în veci – este acelaşi, după cum spune 
marele Apostol al neamurilor. 
  La altarul Bisericii noastre ortodoxe ne înălţăm inimile 
spre Dumnezeul iubirii şi consfinţim totodată taina păcii şi a 
unităţii noastre sufleteşti. Legătura unităţii noastre cu 
Dumnezeu este Cristos. El ne uneşte cu Dumnezeu şi el este 
centrul unităţii şi al vieţuirii noastre paşnice şi fericite pe acest 
pământ. Cristos este în noi şi noi în El, ca viţa şi mlădiţele şi de 
la El luăm „har peste har”. Capul unic al Bisericii noastre este 
Cristos; iar conducerea văzută a Bisericii văzute trebuie să 
cuprindă tot o unitate-plurală şi aceasta este Sinodul, nu un 
singur om. 
  În aceste clipe de rară comuniune frăţească întru Cristos, 
avem viziunea clară că Biserica Ortodoxă este şi un simbol al 
unităţii naţionale între fiii aceluiaşi neam. De aceea socotesc 
vestea hotărârii voastre de revenire la Biserica mamă ca pe o 
trâmbiţă a bunei vestiri de întărire nu numai a ortodoxiei 
noastre, dar şi a consolidării şi propăşirii poporului nostru şi 
patriei noastre. 
  Voi sunteţi crainicii unui duh nou de viaţă, de pace şi de 
iubire în Biserica şi Statul nostru. 
  Văpaia dorului sfânt de înfăţişare a tuturor a mistuit 
destul sufletul nostru şi a copleşit de-a lungul celor două sute 
cinzeci de ani inima ce a sângerat de durere şi de suferinţe. 
  A sosit ceasul când trebuie să curmăm pentru totdeauna 
această dureroasă dezbinare şi să ne înfrăţim pentru veşnicie. 
  Sunt fericit să constat că chemarea noastră părintească ce 
v-am făcut-o cu prilejul înscăunării noastre, de a vă întoarce la 
izvoarele credinţei strămoşeşti, a găsit ecou în sufletele şi în 
inimile preoţilor din Ardeal. 
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  Nu puteam, ca odată cu întâlnirea noastră în scaunul 
patriarhicesc al Bisericii Ortodoxe Române, să nu reflectez 
adânc la marea răspundere ce o am faţă de Dumnezeu, care ne 
porunceşte prin glasul Evangheliei „să ne punem viaţa pentru oi” 
şi iarăşi să nu zbor cu gândul că mai am şi late oi, care nu sunt 
din staulul acesta şi pe care trebuie să le aduc şi să asculte 
glasul meu. 
  V-am pus atunci întrebarea: „Ce ne mai desparte? Nimic 
altceva decât credincioşii voastră”. Şi iată că această caldă 
chemare a început să aibă răsunet în sufletul vostru şi să 
răspundeţi cu această sfântă hotărâre de curajoasă bărbăţie 
românească, aşa că astăzi să ne înfrăţim şi să ne unim pentru 
totdeauna. 
  În numele sfântului Sinod al Bisericii Ortodoxe Române 
vă declar, că iau act cu mare bucurie sufletească de 
Proclamaţia şi hotărârea voastră şi vă primim cu braţe 
părinteşti şi cu inima caldă în staulul Sfânt şi în păşunea 
noastră duhovnicească. 
  Răspândiţi cu glas de alăută îngerească, iubirea 
părintească cu care vă îmbrăţişăm şi spuneţi tuturor 
Cucernicilor preoţi şi credincioşilor voştri că inima noastră şi a 
ierarhilor Bisericii Române dreptslăvitoare, va vibra neîncetat 
pentru mulţumirea şi fericirea voastră a tuturor şi a poporului 
dreptcredincios. 
  Taina evlaviei, a gândului şi a râvnei noastre va fi 
îndreptată mereu spre voi şi spre înfăptuirea năzuinţelor 
voastre de mântuire sufletească, de întărirea şi propăşirea 
întregii obşti creştineşti din ţara noastră. 
  Aureola acestui act istoric să fie sporită şi să fie din ce în ce 
mai strălucitoare prin ostenelile şi râvna voastră faţă de ideea 
sfântă a contopirii noastre a tuturor în flacăra iubirii sacre faţă 
de Biserica noastră strămoşească şi de poporul nostru. 
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  Binecuvântez cu binecuvântare patriarhicească gândul şi 
hotărârea voastră şi a credincioşilor voştri, harurile Sale bogate 
de pace şi înfrăţire pentru binele tuturor şi pentru întărirea 
patriei noastre scumpe. 
 
Document nr. 43  
Stoian, Stanciu, Cultele Religioase în Republica Populară Română, 
Bucureşti, ed. Ministerului Cultelor 
 

Cuvântarea Înalt Preasfinţitului Nicolae Bălan, Mitropolitul 
Ardealului, 

urmaşul vechilor mitropoliţi ai Bălgradului. 
Cristos în mijlocul nostru 

 
   Înalt Preasfinţite Părinte Patriarh, 
   Înalt Preasfinţiţi, 
   Preasfinţiţi, 
   Prea Cucernici Părinţi şi Fraţi, 
  Am ascultat cu încordată atenţie şi cu negrăită bucurie şi 
mărturisesc, cu vie emoţie, proclamaţia prin care aduceţi la 
cunoştinţă hotărârea voastră a mai bine de 400 de preoţi până 
azi aparţinători Bisericii Unite de a se întoarce la sânul cald al 
Bisericii Ortodoxe. Mulţumesc bunului Dumnezeu că ne-a ajutat 
să ajungem această zi pe care a făcut-o El, ca să ne bucurăm şi să 
ne veselim întru-însa. 
  Poporul român s-a născut, a crescut şi a trăit de-a lungul 
veacurilor în sfânta Biserică ortodoxă. Ea a fost Mama cea bună 
a întregului popor român. Prin acelaşi poveţe şi îndemnuri, prin 
aceleaşi sfinte slujbe şi prin aceiaşi credinţă că a ajutat poporul 
nostru, de o parte şi a alta a Carpaţilor, să-şi închege acea 
admirabilă şi indestructibilă unitate sufletească. Această unitate 
sufletească a constituit temelia pe care s-a clădit la plinirea 
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vremii, unitatea politică naţională a poporului nostru, la care de 
asemenea a contribuit Biserica şi slujitorii ei. 
  Nici o singură dată nu şi-a manifestat poporul român 
nemulţumirea în Biserica sa. E o constatare ce se desprinde, din 
toată istoria noastră. De câte ori a încercat Biserica papistă să se 
aproprie în diferite chipuri de sufletul neamului nostru, ba prin 
înfiinţarea unor Episcopii  la Baia, la Argeş, ba prin mijlocirea 
unor domniţe care înlesneau emisarilor catolici pătrunderea în 
intimitatea curţilor domneşti! Totdeauna însă poporul nostru a 
respins aceste ademeniri şi încercări şi până la urmă nu s-a ales 
nimic de ele. 
  Dar argumentul cel mai puternic că sufletul poporului 
nostru a refuzat sistematic catolicismul apusean e tocmai 
această aşa zisă unire, care s-a iniţiat la anul 1700. vă întreb eu, 
pre iubiţi fraţi, şi întreb pe toţi aceia care ştim ce este 
catolicismul, care cunosc dogmele, slujbele şi spiritul lui: se 
găseşte ceva din el, în sufletul poporului nostru, după 250 ani de 
străduinţe de a se infiltra în el? e un fapt incontestabil că n-a 
reuşit să se introducă în sufletul poporului român. Nici măcar 
cele patru puncte n-au reuşit să se introducă în acest suflet. Oare 
aţi săvârşit prea cucerniciile voastre sfânta cuminecătură cu 
ostie? (Răspuns unanim: niciodată). 
  Dar filioque, s-a mărturisit în vre-o biserică unită? Eu ştiu 
că nici în Catedrala mitropolitană de la Blaj nu se rostea 
simbolul credinţei cu acest adaos, de frica poporului. Nici 
credinţa în purgatoriu n-a fost introdusă în sufletul poporului 
nostru. A rămas papismul sau supunerea faţă de scaunul papal. 
Dar în conştiinţa religioasă a poporului nostru, nici după 250 ani 
n-a putut să se închege un sentiment de legătură sufletească cu 
papa de la Roma. Poporul Român nu se simte fiu al Papei, nu-l 
simte pe Papa aproape de sine şi de viaţa sa. Poporul nostru 
întreg, chiar şi cel ce a aparţinut Bisericii unite, când vorbeşte de 
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catolici îi numeşte papistaşi, prin ceea ce se mărturiseşte pe sine 
deosebit de papistaşi într-o credinţă superioară, în credinţa 
nealterată, rămasă de la Domnul Cristos. Atunci ce piedici există 
în conştiinţa religioasă a poporului unit, în măsură să-l oprească 
de a se întoarce acasă? Nu există nici una. Poporul aparţinând 
Bisericii unite trăieşte astăzi în aceiaşi credinţă în care au trăit şi 
înaintaşii săi până la 1700 şi în care trăieşte majoritatea 
poporului nostru. Unde sunt atunci pretinsele piedici dogmatice 
pe care ar avea să le pună unii în calea pornirii dogmatice pe 
care ar avea să le pună unii în calea pornirii fireşti şi spontane a 
preoţimii şi a poporului unit de a se întoarce la sânul Bisericii 
Ortodoxe? 
  Dar chiar separaţia formală, care a existat până acum în 
sânul poporului român din Ardeal, cine a făurit-o? Poporul n-a 
voit-o pentru-că nici n-a fost întrebat. N-au voit-o nici măcar cei 
ce au semnat. Actul de unire de la 1700. Căci iată ce zic: „Toată 
legea stă pe loc. iar de n-ar sta, nici peceţile noastre să n-aibă nici o 
tărie”. Legea este întreg ansamblul învăţăturilor de credinţă ale 
Bisericii. 
  Numai duşmanii poporului nostru au făcut această 
dezbinare. Habsburgii ajunşi stăpâni peste Ardeal au voit să-şi 
creeze aici o aderenţă mai puternică. Saşii erau luterani. O bună 
parte din Secui şi Unguri erau reformaţi. Catolici, pe care să 
poată conta în mod singur în orice împrejurări rămăseseră 
puţini. Şi atunci s-au gândit să atragă, în partida pe care se pot 
bizui, masa poporului român, care era majoritate în Ardeal, 
trecând-o la catolicism. Acesta a fost interesul pe care l-au 
urmărit. Dar au mai urmărit ceva: să despartă pe românii din 
Ardeal de fraţii lor din principatele dunărene, pentru a nu se 
mai gândi la o eventuală unire politică cu ei, pentru a nu mai 
gravita spre un centru din afara imperiului austriac. Acest gând 
al lor l-au pus în gura lui Atanasie Anghel, care cu ocazia 
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jurământului ce a trebuit să-l facă la Viena, făgăduieşte să se 
lepede de legăturile cu schismaticii şi cu craiul Ţării Româneşti 
iar pe bucureşteanul (Mitropolit) să nu-l mai cunoască. Planul 
habsburgilor era să ridice pe lângă graniţa politică din vârful 
Carpaţilor, şi o graniţă sufletească între o parte şi alta a 
poporului român, să despartă ceea ce unise Dumnezeu. Dar 
ceea ce a făcut Dumnezeu nu poate fi stricat de uneltirile 
omeneşti. Sufletul neamului, una prin natura lui, a rămas una şi 
în mărturisirea lui Cristos, care este Unul şi El. au doară s-au 
împărţit Cristos vreodată în sânul poporului nostru? Niciodată. 
El a rămas unul şi acelaşi pentru toţi fiii neamului nostru, 
întărind unitatea dintre ei şi nu slăbind-o. 
  Chiar modul cum s-a înfăptuit unirea arată că ea n-a 
pătruns în suflete. Ea a fost impusă ca formă exterioară prin 
mijloace care nu pot pătrunde în sanctuarul sufletelor. A fost 
impusă prin făgăduieli nesincere cu teroare, prin gurile de foc 
ale tunarilor îndreptate spre satele care rezistau. Aproape un 
secol a durat războiul stăpânirii străine împotriva unui popor 
dezbrăcat de orice putere lumească, până a reuşit să câştige o 
parte din el, ca apoi un veac şi jumătate să continue o vrajbă 
necurmată între fraţii de aceeaşi limbă pentru iluzia unei 
deosebiri de credinţă, aruncată de străini între ei. 
  Refacerea unităţii bisericeşti trebuia să se facă în 1918. dar 
oamenii politici din trecut n-au sprijinit unirea sufletească a 
poporului. Dumnezeu ne-a dat această bucurie astăzi, 
încredinţându-ne să trăim în ţară democratică momentul mult 
aşteptat de a vedea fraţii reîntorcându-se de bună voie şi cu 
inima caldă în sânul Bisericii noastre. Actul acesta rezulta din 
suferinţele înaintaşilor noştri, din durerile mucenicilor care au 
îndurat chinuri şi moartea pentru credinţa lor, din rugăciunile 
părinţilor noştri, care au murit în dorul acestui ideal. Fericiţi 
suntem noi că ni s-a dat să trăim înfăptuirea acestui vis: să 
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vedem cum se strâng rândurile fiilor poporului nostru în jurul 
altarelor româneşti. Precum avem o limbă, aşa se cade să ne 
închinăm şi la aceleaşi altare, arătând cum credinţa noastră a 
rămas una ca şi cămaşa lui Cristos, neputând fi ruptă de 
duşmanii noştri. Saltă inimile noastre de bucurie când ne 
gândim la aportul ce-l veţi aduce, iubiţii noştri fraţi, la sporirea 
puterilor noastre naţionale. 
  Vă primim cu dragostea cea mai duioasă a sufletelor 
noastre. Să fiţi asiguraţi de toată calda noastră iubire frăţească şi 
să vă simţiţi în sânul Biserici Ortodoxe ca la voi acasă. Căci e tot 
aşa de mult şi a voastră şi a noastră. 
  Ca urmaş aş vechilor mitropoliţi din vremea unităţii 
noastre bisericeşti de la Alba-Iulia, nu pot să nu mă gândesc la ei 
acum, să nu le aduc omagiul de recunoştinţă, să nu pomenesc 
luptele şi jertfele lor pentru susţinerea unităţii de credinţă al 
neamului nostru din Ardeal şi să nu le făgăduiesc că vom relua 
firul de legătură cu marile tradiţii ce ne-au lăsat. Va sălta în 
mormânt şirul lung al înaintaşilor noştri, luând cunoştinţă de 
această înfrăţire a poporului nostru în credinţa, pe care ei au 
dorit-o atât de mult. Simţim cum ne binecuvântează şi cum ne 
îndeamnă să ne pătrundem cu adânca însemnătate istorică a 
zilei de azi şi să o facem să rodească îmbelşugat în viaţa de 
viitor a neamului. 
  Domnul să binecuvânteze neamul nostru înfrăţit pentru 
totdeauna în credinţa Lui cea una şi nedespărţită şi să ne ajute 
să răzbatem prin toate greutăţile vremurilor în veacurile 
nesfârşite, înălţând poporul nostru la o viaţă tot mai bună, tot 
mai fericită. Amin. 
 
Document nr. 44 
Stoian, Stanciu, Cultele Religioase în Republica Populară Română, 
Bucureşti, ed. Ministerului Cultelor 
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Actul sinodal prin care uniţii sunt primiţi în sânul Bisericii 
Ortodoxe 

 
  Astăzi, duminică 3 octombrie, anul Mântuirii una mie 
nouă sute patruzeci şi opt, noi Membrii Sinodului permanent 
al Bisericii Ortodoxe Române, prin vrerea lui Dumnezeu, cu 
ajutorul Mântuitorului nostru Isus Cristos şi cu săvârşirea 
Sfântului Duh, ne-am adunat în sala sinodală din palatul 
patriarhal, pentru ca în şedinţă solemnă să primim delegaţia 
celor 36 de protopopi şi preoţi ai Bisericii unite greco-catolice 
veniţi la Bucureşti. 
  Cititu-s-a mai întâi, în cazul tuturor, proclamaţia făcută 
la Cluj în ziua de 1 octombrie 1948, de către această delegaţie, 
în numele celor 430 de canonici, protopopi, şi preoţi greco-
catolici din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş şi prin care 
au hotărât revenirea la sânul Bisericii ortodoxe române şi 
ruperea legăturilor de orice fel cu Biserica Romei. 
  S-a săvârşit apoi, în biserica Sfântul Spiridon Nou, slujba 
Doxologiei de către smeritul Mitropolit Nicolae al Ardealului 
împreună cu soborul de protopopilor ortodocşi şi greco-
catolici, preamărind pe Dumnezeu că a ascultat rugăciunile 
slujitorilor Ardealului şi a ajutat sfintei noastre Biserici să 
vadă revenind la sânul său pe fiii răzleţiţi acum două veacuri 
şi jumătate prin vitregia vremurilor de apăsare şi de robire 
când au fost siliţi să primească cele patru puncte de credinţă 
comune ce Biserica Papală, după făgăduială şi în nădejdea 
dobândirii unor drepturi şi privilegii care să le uşureze şi să le 
îmbunătăţească traiul. 
  Dând urmare acestui măreţ act, menit să înlăture 
spărtura între fraţii de acelaşi neam şi sânge, să se refacă 
unitatea în credinţă a tuturor românilor din aceasta de 
Dumnezeu păzită ţară, luăm act cu negrăită bucurie de 



EPARHIA GRECO - CATOLICĂ DE LUGOJ ÎN ANUL 1948 

 237

înfăptuirea lui şi hotărâm să fie primit împreună cu toţi cei 
care vor declara că doresc să revină la sânul Bisericii Ortodoxe 
şi să rupă legăturile cu Biserica Romei. 
  Iar pentru adeverire şi întărire, decidem ca acest act, 
împreună cu proclamaţia ce ni s-a înfăţişat, să fie scrise în 
condica sfântă şi adeverite cu iscăliturile noastre şi ale 
delegaţiei celor 36 de protopopi şi preoţi greco-catolici. 

 
Document nr. 45 
Stoian, Stanciu, Cultele Religioase în Republica Populară Română, 
Bucureşti, ed. Ministerului Cultelor 
 

Discursul protopopului Traian Belaşcu 
 

Prea Cucernici părinţi şi iubiţi fraţi, 
 
  Mă simt deosebit de onorat pentru încrederea pe care mi-
o arătaţi, acordându-mi privilegiul de a prezida această 
istorică adunare, menită să realizeze mult dorita reîntregire a 
Bisericii româneşti din Ardeal. 
  Prezenţa frăţiilor voastre în această bătrână cetate a 
Clujului, ca mandatari ai celor peste 400 de clerici de pe tot 
întinsul Ardealului, Banatului, Crişanei şi Maramureşului, 
este pentru mine o dovadă grăitoare că apelul Înalt 
Preafericitului Justinian, Patriarhul tuturor Românilor drept 
credincioşi şi chemarea de pe câmpia libertăţii a I. P. S. 
Mitropolit Nicolae al Ardealului, au rodit bogat în sufletele 
noastre, arătându-ne că binecuvântarea Cerului este cu noi, în 
acţiunea sfântă de refacere a unităţii spirituale a poporului 
transilvănean. 
  Ce a fost „Unirea” – pe care au făcut-o strămoşii noştri – 
la 1700, noi o ştim cu toţii şi o mărturisim aici fără înconjur. 
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  A fost un act, dictat in mod exclusiv de motivele politice, 
economice, culturale şi religioase ale veacului aceluia.  
  Clerul şi poporul român ardelean se zbăteau acum două 
veacuri şi jumătate în crâncene suferinţe şi muşcau amar din 
fructul multor dureri. 
  Ţăranii erau cu toţii iobagi pe nesfârşitele latifundii ale 
casei nobiliare şi exploatatoare ale vremii aceleia. 
  Preoţii erau şi ei iobagi. 
  Drepturile şi libertăţile politice nu existau pentru 
poporul nostru naţiunea română fiind socotită de către 
imperiul habsburgic numai ca o naţiune tolerată pe pământul 
Ardealului. 
  Religia ortodoxă, singura religie a poporului 
transilvănean, până acum două veacuri şi jumătate, fiind 
religia unei naţiuni tolerate, era şi ea numai tolerată. 
  Stăpânirea, prin graiul autorizat al împăratului de la 
Viena, Leopold I, a promis privilegii egale cu catolici, pentru 
toţi cei ce vor trece la catolicism. 
  Că promisiunile amăgitoare ale împăratului nu au fost 
traduse în fapte niciodată, acest lucru îl ştim cu toţii. Dar ele 
stau la temelia dezbinării noastre religioase de Biserica 
Ortodoxă şi pe ele s-a zidit Biserica greco-catolică. 
Iată dar, în lumina adevărului istoric, împrejurările vitrege în 
care s-a născut „Unirea” cu Vaticanul şi cu Roma papală. 
  Şi cum, iubiţii mei fraţi, o întrebare se impune: 
  De-a lungul celor două veacuri şi jumătate de dezbinare 
de la sânul Bisericii Ortodoxe, ne-am înstrăinat noi oare de 
datinile străbune ale acestei biserici, de credinţa ei şi de 
slujbele şi ritualul ei? 
  Citesc răspunsul pe feţele luminate ale frăţiilor voastre: 
niciodată. 
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  În acest caz, întrucât condiţiile şi stările care au 
determinat dezbinarea noastră de la 1700, azi nu mai există, 
atunci peceţile sunt rupte şi întoarcerea noastră acasă, de unde 
am plecat acum 250 de ani, este un act de înţelepciune pe care 
conştiinţa noastră ni-l impune. 
  Căci, scrie în Sfânta Carte: „bine este fraţilor împreună”. A 
rămâne mai departe sub tutela Vaticanului, care este 
împotriva principiilor evanghelice s-a angajat în frontul 
imperialismului agresiv şi aţâţător la noi războaie, ar însemna 
să dezertăm din rândurile strânse ale poporului nostru, care 
împreună cu celelalte puteri democratice din lume, luptă cu 
dârzenia pentru pace, independenţă naţională şi libertate. 
  Noi astăzi nu mai vrem să primim comenzi de la Roma. 
Singurele comandamente care vor dirija de acum înainte 
vrerile noastre, vor fi poruncile de viaţă ale poporului nostru, 
pe care Dumnezeu ni l-a dat să-l păstorim cu credinţă, 
loialitate şi devotament. 
  Înfăptuind prin întoarcerea noastră în sânul Bisericii 
Ortodoxe Române, Unitatea spirituală a poporului nostru, 
suntem încredinţaţi că Patria ne va fi recunoscătoare, iar 
Mântuitorul care pe toţi ne vrea să fim una – precum şi El cu 
Tatăl ceresc una sunt – ne va binecuvânta. 

 
Document nr. 46 
Stoian, Stanciu, Cultele Religioase în Republica Populară Română, 
Bucureşti, ed. Ministerului Cultelor 
 

Cuvântarea preotului Sabin Truţă 
 

Prea Onorate Părinte Preşedinte şi iubiţi Fraţi 
 
  Una din cele mai mari dorinţe, care a frământat sufletul 
poporului român a fost contopirea lui într-o singură credinţă. 
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  Datorită vitregiei vremurilor, la anul 1700, o parte a 
românilor din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş, a făcut 
„Unirea” cu Biserica Romei, nădăjduind că prin această unire, 
oropsitul popor român, va putea frânge lanţul iobăgiei în care 
era ţinut de către magnaţii spoliatori. Vis amăgitor, căci 
roadele şi folosul acestei uniri cu Roma papală au servit mai 
mult casei domnitoare de Habsburg, decât românilor dezbinaţi 
acum şi în cele spirituale. „Divide et impera”, vechiul 
principiu al tuturor exploatatorilor de peste veacuri a fost 
realizat şi în tristul destin al poporului român ardelean. 
  Câte lacrimi şi zbuciumări a pricinuit neamul nostru 
blajin această dezbinare spirituală, nu mai e nevoie să 
subliniem aici. Ele sunt îndeajuns cunoscute tuturor. 
  Deceniile se depănau mereu în negura vremii, dar în 
sufletul poporului românesc stăruia mereu nădejdea înfăptuirii 
unui vis: unificarea Bisericii dezbinate. Cu ocazia instalării Sale 
în scaunul de întâi Patriarh din Republica Populară Română, 
Înalt Preafericitul Justinian, cu dragoste de părinte al tuturor 
românilor, a chemat în sânul Bisericii Ortodoxe pe toţi fraţii 
despărţiţi de această Biserică prin actul de la 1700. 
  Poate oare preoţimea greco-catolică să stea impasibilă în 
faţa acestui gest izvorât din cea mai cruntă iubire? Desigur, că nu. 
  Înţelegând imperativul vremii şi întemeiaţi pe îndemnul 
izvorât din inima Mântuitorului Isus Cristos: „Să vă iubiţi unii 
pe alţii”, delegaţii preoţimii greco-catolice, din Ardeal, Banat, 
Crişana şi Maramureş, ne-am întrunit astăzi, 1 octombrie 1948 
în Capitala Ardealului, pentru a hotărî ruperea legăturilor cu 
Biserica Romei şi revenirea în sânul Bisericii Ortodoxe 
autocefale române. 
  Refăcând astfel unitatea spirituală a poporului nostru, 
suntem încredinţaţi că servim şi cauza lui Dumnezeu – care pe 
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toţi ne vrea să fim una – şi interesele majore ale poporului şi 
Republicii noastre populare. 
  Trăiască Biserica Ortodoxă a tuturor românilor! 
  Trăiască şi înflorească Republica Populară Română! 
 
Document nr. 47 
Stoian, Stanciu, Cultele Religioase în Republica Populară Română, 
Bucureşti, ed. Ministerului Cultelor 
 

Cuvântarea preotului Nicolae Geangalău 
 
  De două veacuri şi jumătate poporul român ardelean, nu din 
vrerea lui, este împărţit în două tabere: ortodocşi şi greco-catolici. 
  Această stare nefirească pentru fraţii de aceiaşi obârşie, 
cu aceleaşi datini străbune, cu aceiaşi credinţă şi cu aceleaşi 
slujbe religioase, trebuie să înceteze.  Şi vom avea grijă să 
înceteze pentru că de ceea suntem aici. 
  Adevărul istoric în legătură cu împrejurările care au dus 
la „unirea” de la 1700, le-au subliniat îndeajuns înainte 
vorbitorii mei.  
  Eu mă voi mărgini să descriu stările dureroase dintr-o 
comună în care există două biserici a două confesiuni: 
ortodoxă şi greco-catolică. 
  În duminici şi sărbători asişti la un spectacol şi trist, şi 
dureros. Membrii ai aceleiaşi familii, pornesc spre Biserică: de 
pildă soţul cu băiatul la cea ortodoxă, iar soţia cu fata la cea 
greco-catolică. Uniţi toată viaţa în acelaşi cămin, în aceiaşi 
muncă şi în acelaşi destin, se despart numai atunci când vor să 
se închine lui Dumnezeu. 
  La catehizare, fraţi din aceeaşi părinţi, dacă e băiat şi 
tatăl este ortodox, merge la preotul ortodox, iar sora lui greco-
catolică după mamă, merge la preotul greco-catolic. 
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  Toate acestea sunt stări nefireşti care jignesc însăşi 
majestatea lui Dumnezeu, care este Unul pentru toţi 
credincioşii. 
  La sărbătorile naţionale, deşii eroii statului au un singur 
monument comun, preoţii serveau pe rând: unul într-un an, iar 
celălalt într-altul, atunci când ei sunt în raporturi amicale. 
Astfel, fie că serveşte numai preotul ortodox, fie numai cel 
greco-catolic. 
  În cazuri foarte rare, deosebirile confesionale nu sunt 
luate în considerare şi preoţii slujesc împreună, dar atunci cu 
teamă de a nu auzi Blajul care pentru asemenea greşeli 
pedepseşte foarte greu pe preotul său. 
  Astăzi sunt fericit că pentru hotărârea noastră, se va 
înfăptui reîntregirea Bisericii noastre ardelene şi se va termina 
cu stările inadmisibile pe care vi le-am descris. 
  Unirea noastră de azi cu Biserica Ortodoxă Română 
autocefală este o realizare nu numai religioasă, ci şi profund 
democratică. Căci se porneşte de jos în sus, de la popor, aşa 
cum totul se înfăptuieşte în Republica Populară Română. 
  Noi ne angajăm, prin actul istoric de astăzi, să punem 
capăt peste privirile peste frontiere, şi să ne înregimentăm în 
uriaşul şantier al munci naţionale pentru reconstrucţia Ţării şi 
pentru fericirea şi bunăstarea întregului popor. 
  Trăiască Biserica cea una, a tuturor românilor, în frunte 
cu Preafericitul Patriarh Justinian! 
  Trăiască Republica Populară Română. 
 
Document nr. 48 
Stoian, Stanciu, Cultele Religioase în Republica Populară Română, 
Bucureşti, ed. Ministerului Cultelor 
 

Cuvântarea preotului Virgil Moldoveanu 
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  Este un lucru cunoscut că dezbinarea religioasă de la 
1700, a fost determinată de greaua situaţie economică, politică, 
religioasă şi culturală a românilor din Ardeal în secolul al 
XVII-lea. 
  Unirea aceasta nu a avut un substrat dogmatic,ci s-a 
făcut pentru motive cu totul străine de preocupările religioase. 
Deci din punct de vedere al credinţei, nimic nu desparte 
Biserica greco-catolică de Biserica Ortodoxă Română. 
  Atitudinea Papei de la Roma a fost în primul moment 
incorectă faţă de românii uniţi, atunci când a admis, că noua 
Mitropolie greco-catolică să fie pusă sub controlul Episcopului 
din Strigoniu (Estergom), iar în cursul anilor a dus o politică 
contrară intereselor românilor din Ardeal. Pe aceşti români, 
după ce i-a despărţit de ortodoxie,i-a învrăjbit cu naţiunile 
conlocuitoare, incitând la manifestări şovine, care au dăunat 
mult bunei convieţuiri a popoarelor conlocuitoare din Ardeal. 
  Prin întoarcerea noastră la ortodoxie scăpăm odată 
pentru totdeauna de tutela Vaticanului. 
  Pentru viitor, însă Biserica trebuie să devină un organ 
viu şi activ în cadru vieţii de Stat, iar preoţii să fie stâlpi pe care 
Guvernul să se poată rezema în munca pentru progresul 
democraţiei noastre populare şi pentru buna stare a maselor 
muncitoare. 
  În spiritul celor spuse mai sus, propun să se hotărască 
deschis şi sincer, fără a se preta la răstălmăciri teologice, unirea 
fără condiţii, pe veci, cu Biserica Ortodoxă Română, de care 
prin rânduiala credinţei noastre nu ne-am înstrăinat niciodată! 
 
Document nr. 49 
Stoian, Stanciu, Cultele Religioase în Republica Populară Română, 
Bucureşti, ed. Ministerului Cultelor 
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Cuvântarea preotului George Zagrai 
 

Veneraţi preoţi 
 
  Ne-am adunat astăzi aici, în Capitala Ardealului, în sala 
Liceului Gheorghe Bariţiu ca să ne spunem liberi cuvântul într-o 
ţară liberă şi democratică. Mă uit la feţele frăţiilor voastre şi văd 
atâta mulţumire izvorâtă din convingerea fermă, că înfăptuirea 
unităţii spirituale a poporului român, prin revenirea noastră la 
sânul maicii noastre Biserici Ortodoxe Române, este un act care 
vă va înscrie numele cu litere de aur pe răbojul istoriei, spre a 
ştii posteritatea că voi aţi fost stegarii înfrăţirii tuturor românilor 
în aceiaşi credinţă şi într-o unică Biserică. 
  Antevorbitorii mei ne-au arătat grelele împrejurări, care 
au creat unirea de la 1700. să rupem peceţile acestei uniri 
despărţitoare de fraţi şi să revenim la Biserica mamă ortodoxă. 
Căci împărăţia lui Dumnezeu este formată din suflete curate şi 
alese, nu din dezbinări care nu au alt scop decât distrugerea 
unităţii poporului român, care astăzi mai mult ca oricând, are 
nevoie de munca solidară a tuturor pentru reconstrucţie şi 
pentru pace. 
  Noi de aceea am venit aici, ca să ne proclamăm una cu 
poporul. Şi aşa vom fi! 
  Pentru consfinţirea actului istoric de azi, câţiva delegaţi 
am pregătit o „Proclamaţie” şi un „Apel”, pe care le vom citi şi 
pe care vă rugăm să le aprobaţi şi să le semnaţi. 
  După sărbătoreasca aprobare a celor două acte istorice 
pot spune că în ziua de 1 octombrie 1948, va intra în istorie ca o 
zi de cotitură în viaţa religioasă a poporului nostru. 
  Aşteptată 250 de ani, această reîntregire a Bisericii 
ardelene a fost posibilă numai datorită deplinelor libertăţi şi 
drepturi politice, economice, culturale şi religioase, pe care 
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Republica noastră populară le garantează, prin Constituţie, 
tuturor cetăţenilor ţării. 
   De aceea strig în toată inima:  
   Trăiască Biserica Ortodoxă Română, 
   Trăiască şi înflorească scumpa noastră Republică 

Populară. 
 
Document nr. 50 
Stoian Stanciu, Cultele Religioase în Republica Populară Română, 
Bucureşti, ed. Ministerului Cultelor 
 
Rugăciunea rostită la Te Deum de Mitropolitul Nicolae Bălan 

 
  Doamne Isuse Cristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul 
îndurărilor şi a toată milostivirea, a căruia milă este 
nemăsurată şi iubirea de oameni adânc ne-ajunsă; la a Ta 
mărire căzând cu frică şi cu cutremur, ca nişte robi netrebnici, 
cu umilinţă aducem acum mulţumire bunătăţii Tale, pentru 
binefacerile ce s-au revărsat asupra robilor Tăi. 
  Cu osârdie îţi mulţumim, Stăpâne, că ai întors cu darul 
Tău inimile acestor fraţi ai noştri, ai căror înaintaţi s-au dezlipit 
oarecând-va de Sfânta Ta Biserică strămoşească apăsaţi de 
urgia vremurilor, din nou la altarul Ei, ca să te slăvească pe 
Tine cu nu glas şi cu o inimă acum, toţi fiii poporului 
românesc, în aceeaşi credinţă şi cu aceiaşi dragoste de 
orânduirile neştirbite de la Sfinţii Apostoli şi păstrate prin 
urmaşii lor neschimbată în sfânta noastră Biserică. 
  Binecuvântează hotărârea lor şi fă-o neschimbată în toţii 
urmaşii lor, ca rodiri bogate să izvorască dintr-însa pentru 
binele neamului nostru şi al Sfintei Sale Biserici. Iar pe noi ne 
învredniceşte pe toţi întotdeauna mulţumire a aduce, cele bune 
a grăi şi a cânta Ţie şi celui fără de început al Tău Părinte, şi 
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preasfântului şi de viaţă făcătorului Tău Duh, Dumnezeului 
celui slăvit întru o fiinţă. 
  Slavă ţie Dumnezeului nostru, dătătorului nostru de 
bine, în veci vecilor. 
 
Document nr. 51 
Fond, Episcopia Greco-catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 
 

   În numele Prea Sfintei, Celei de o fiinţă, de viaţă 
Făcătoarei şi nedespărţitei Treimi, a Tatălui şi a Fiului şi a 

Spiritului Sfânt, 
 

Noi 
Iuliu Hossu 

 
  Din mila lui Dumnezeu şi graţie Sfântului Scaun Apostolic 
al Romei, Episcop greco-catolic român de Cluj-Gherla, 
  Facem cunoscut tuturor celor se cuvine din prezent şi 
viitor, că luând la cunoştinţă că azi 1 octombrie s-au adunat la 
Cluj, în oraşul nostru de Reşedinţă, o seamă de preoţi din 
sânul Clerului Eparhiilor Provinciei noastre Mitropolitane, 
pentru a hotărî precum din nefericire au şi hotărât dezlipirea 
lor, prin apostazie, de la Biserica noastră, cea una,sfântă, 
catolică şi apostolică, cârmuită după dumnezeiasca aşezare a 
Mântuitorului Isus, de urmaşul lui Petru, Vârhovnicul 
Apostolilor şi temelia Bisericii Sale, am hotărât întru domnul 
de a emite următorul: 

 
Decret 

 
  În virtutea căruia, cu puterea pe care o deţinem ca 
episcop al locului, aplicăm pedeapsa excomunicării tuturor 
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preoţilor care au luat parte la adunarea mai sus pomenită şi 
ţinută sub prezidiul Preotului Traian Belaşcu, protopop de 
Tihindeal, cu toate urmările statorite în sfintele canoane. 
  Acest decret al nostru este a se publica în toate bisericile 
eparhiei noastre de Dumnezeu păzite, în prima duminică după 
primire, la toate slujbele, credincioşilor, iar Prea Veneratele 
Ordinariate ale Provinciei noastre Mitropolitane sunt Rugate  
a-i da Canonica urmare, dat la Cluj, din Reşedinţa noastră 
episcopească, la 1 octombrie anul Mântuirii 1948, al 
Episcopatului nostru al XXXI-lea. 
 
Document nr. 52 
Fond, Episcopia Greco-catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 
 
Notă verbală a Nunţiaturii Apostolice 
 
  Nunţiatura Apostolică, prezentând complimentele sale, 
Ministerului Afacerilor străine al Republicii Populare Române, 
are onoarea de a-i aduce la cunoştinţă următoarele: 
  Prin Tratatul de Pace semnat de Statul Român la Paris în 
ziua de 10 februarie 1947. România şi-a luat angajamentul de a 
lua toate măsurile necesare pentru a asigura libertatea cultului 
tuturor persoanelor care cad sub jurisdicţia sa (art. 3, aliniatul 
1). De asemenea, în Constituţia Republicii Populare Române 
(art. 27) libertatea de conştiinţă şi libertatea religioasă sunt 
garantate de Stat. Pe lângă acestea, noua Lege a Cultelor din 4 
august 1948 (art. 1 şi 2) prevede de asemenea deplina libertate 
religioasă a cetăţenilor prezicând că nimeni nu poate fi urmărit 
pentru credinţa sa religioasă. 
  Aceste angajamente solemne însă au fost violate printr-o 
întreagă serie de fapte, pregătite cu multă grijă şi coordonate 
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foarte abil, săvârşite în ultima vreme în diferitele provincii ale 
Transilvaniei împotriva Bisericii greco-catolice. 
  Nunţiatura Apostolică se referă la acţiunea întreprinsă 
nu de elemente iresponsabile, ci de însăşi autorităţile civile 
pentru a sili clerul greco-catolic să-şi părăsească credinţa. 
Aceste autorităţi au pus în circulaţie în diferitele judeţe ale 
Transilvaniei un formular pe care clerul greco-catolic trebuia 
să-l semneze în favoarea a lor doi preoţi din fiecare judeţ, care 
preoţi, rămânând necunoscuţi semnatarilor, trebuiau totuşi să-i 
reprezinte la o adunare organizată de guvern în oraşul Cluj la 
1 octombrie anul curent, al cărei scop era ceea ce documentul 
menţionat mai sus numea „întoarcerea Bisericii greco-catolice la 
Biserica ortodoxă”. 
  Această iniţiativă a puterii civile, care prin ea însăşi e în 
evidentă contradicţie cu principiile de libertate şi egalitate a 
tuturor cultelor din România, a dezvăluit, mai ales prin 
mijloacele folosite pentru a obţine semnăturile, adevăratul său 
caracter de persecuţie religioasă. Preoţii au fost duşi, adesea, 
cu forţa, pe la prefecturi, în localurile Siguranţei, intimidaţi, 
ameninţaţi cu temniţa, cu despărţirea de familii, cu deportarea 
sau moartea. Cei care au rezistat primelor acte de violenţă au 
fost aruncaţi în celulele subterane, chinuiţi, supuşi unor 
interogatorii extenuante şi eliberaţi numai după ce, înfrânţi de 
aceste procedee inumane ale călăilor, acceptau să semneze. 
  Aceste delicte a căror ştire n-a întârziat să se 
răspândească în ţară şi care în mod inevitabil vor alarma în 
curând opinia publică mondială, au fost confirmate de 
funcţionari de la Patriarhia din Bucureşti şi de membrii ai aşa 
zisei Adunări de la Cluj pentru unirea cu Biserica ortodoxă, 
dintre care unii purtau ei înşişi în mod vizibil semnele 
constrângerii suferite. 
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  În faţa acestei incalificabile atitudini a Guvernului 
Român, care în nenumărate rânduri a afirmat şi afirmă că vrea 
să respecte şi să facă să fie respectate în România drepturile 
libertăţii religioase, Nunţiatura Apostolică, în numele Sfântului 
Scaun şi în numele întregii lumi creştine, protestează cu toată 
energia pe care împrejurările o cer, împotriva acestor procedee 
nedemne de un stat civilizat. 
Bucureşti, 2 octombrie 1948.                               Nunţiul apostolic 

Mgr. Gerard Patrik O’Hara 
Arhiepiscop de Savannah 

 
Document nr. 53 
Fond, Episcopia Greco-catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 
Scrisoarea de protest a Episcopilor uniţi: 
 

Excelenţa Voastră, Domnule Preşedinte 
 
  Subsemnaţii Episcopi ai Bisericii Române Unite au 
onoarea de a Vă aduce la cunoştinţă următoarele: 
  De câteva luni organele administrative şi autorităţile 
Siguranţei Statului au întreprins o anchetă printre preoţii 
Biserici Române Unite cu scopul de a afla care-i părerea lor în 
legătură cu trecerea la Biserica ortodoxă. În acelaşi timp, unele 
organizaţii politice au încercat pe alocurea să înlocuiască, în 
mod abuziv şi ilegal, membrii consiliilor parohiale cu persoane 
ce aparţineau partidelor politice guvernamentale, căutând în 
felul acesta să înlăture pe preoţii de la administrarea bunurilor 
Bisericii. 
  Între timp s-a început a se da o tot mai mare publicitate 
apelurilor de revenire la ortodoxie, lansate de Înalt 
Preasfinţitul Patriarh şi de IPS Mitropolit ortodox al 
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Ardealului, însoţite chiar de ameninţări la adresa ierarhiei 
Bisericii române unite, căreia i s-a refuzat orice mijloc şi orice 
posibilitate de a răspunde acestor apeluri sau de a aduce la 
cunoştinţa credincioşilor care-i gândul ei cu privire la această 
problemă de natură religioasă. Cum această agitaţie, pe care 
nimic nu o oprea, începuse să ia proporţii, hotărâsem să 
trimitem o scrisoare pastorală colectivă credincioşilor noştri 
pentru a-i întări în credinţă. Cenzura însă a oprit ei, deşi nu 
avea conţinut polemic şi cu atât mai puţin politic. Tot în acest 
interval de timp, organele Siguranţei au răpit în drumul mare 
pe Episcopul Ioan Suciu care îşi cerceta credincioşii într-o 
vizită canonică obişnuită, împiedicându-l de aşi îndeplini 
misiunea religioasă. 
  În această atmosferă de tulburare şi împotrivire faţă de 
activităţile noastre religioase şi administrative, tocmai când 
lucram la îndeplinirea cerinţelor decretului nr. 178 pentru 
regimul Cultelor, simţindu-ne liniştiţi sub protecţia legilor care 
garantau libertatea de credinţă şi libertatea religioasă, ne-am 
găsit dintr-o dată în mijlocul unei campanii pornite şi susţinute 
de organele administrative şi ale Siguranţei, care prin 
ameninţări şi intimidare, prin violenţă şi mistificare, sileau pe 
preoţii uniţi să treacă la Biserica ortodoxă. 
  Domnul Preşedinte, agenţii imediaţi ai acestei campanii, 
care a stârnit indignarea întregului popor credincios, nu s-au 
sfiit să declare că acţiunea aceasta era pornită din partea 
Guvernului cu scopul de a desfiinţa Biserica Unită. Lucrul 
acesta ar fi părut de necrezut, dacă ei înşişi, deputaţi, 
inspectori ai Siguranţei etc., nu ar fi dovedit-o atât prin 
măsurile coercitive pe care le-au luat, cât şi prin imunitatea de 
care s-au bucurat în mijlocul nenumăratelor ilegalităţi săvârşite 
pentru a duce la capăt acţiunea. Probele pe care le avem la 
îndemână dovedesc deplin aceasta. 
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  În timpul acestei campanii care a durat din 26 septembrie 
până în 4 octombrie, IPS Iuliu Hossu, Episcopul Clujului, a fost 
ţinut în domiciliu forţat din ziua de 30 septembrie până în 4 
octombrie pentru ca să nu poată lua contact cu clerul şi 
împiedica acţiunea pornită împotriva Bisericii. Toţi preoţii şi 
credincioşii care, necunoscând măsurile ce se luaseră 
împotriva Arhiereului, au încercat să intre în palatul episcopal, 
au fost arestaţi. La fel au fost arestate persoanele care, găsindu-
se în palat când s-au luat măsurile, au voit să iasă. În dimineaţa 
zilei de 27 septembrie, Episcopul Ioan Suciu, găsindu-se în 
vizitaţie canonică după târnosirea bisericii din Copăcel (judeţul 
Făgăraş), a fost ridicat de organele Siguranţei, dus în loc 
necunoscut şi ţinut două zile întru beci ca să nu poată avea 
legături cu preoţii şi credincioşii. 
  Uşor ne putem imagina mijloacele folosite împotriva 
preoţilor dacă faţă de Arhierei s-a procedat cu atâta lipsă de 
scrupul şi fără nici o consideraţie, nici faţă de legile care-i 
ocroteau, nici faţă de persoanele lor. Împrejurările în care a fost 
arestat PS Ioan Suciu dovedesc cu prisosinţa aceasta. Nu 
socotim potrivit, din motive de prudenţă, să înşirăm toate 
abuzurile şi violenţele săvârşite asupra protopopilor şi 
preoţilor pentru a obţine de la ei semnătura, abuzuri care au 
mers, ca în cazul Episcopului Suciu însuşi, până a le impune, 
prin ameninţări, tăcerea asupra celor întâmplate. 
  Aducând cu durere la cunoştinţa Excelenţei Voastre 
aceste fapte, ne îngăduim să ne exprimăm toată indignarea în 
faţa unei astfel de prigoane pornite împotriva preoţimii şi a 
Bisericii unite. Ea s-a săvârşit prin violarea Constituţiei 
Republicii Populare Române, în ciuda garanţiilor pe care 
Guvernul e obligat să facă să fie respectate, şi prin nesocotirea 
Legii Cultelor care în art. 23 condamnă ura şi învrăjbirea 
confesională. Dar Guvernul – împrejurările ne obligă să 
spunem – nu numai că a tolerat, ci a patronat chiar delictul 
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împotriva cultului. De aceea, Domnule Preşedinte, ne 
exprimăm dorinţa de a vedea pe Excelenţa Voastră intervenind 
hotărât, sau mijlocind o asemenea intervenţie, pentru ca să 
pună capăt campaniei dezlănţuite, iar preoţii şi credincioşii să 
se poată întoarce liniştiţi la Biserica şi misiunea lor. 
  Ţinem să declarăm, în sfârşit, în mod solemn şi hotărât, 
că Biserica Română Unită nu s-a făcut vinovată niciodată, nici 
în trecut, nici în prezent, de vre3o faptă dăunătoare neamului, 
ţării, sau ordinei publice. Paginile istoriei sale sunt un moment 
de mândrie pentru ţara şi poporul român. De aceea nu putem 
pricepe de ce acest puhoi de ură şi vrăjmăşire prin care se 
urmăreşte desfiinţarea ei. Ne place să credem deci şi să sperăm 
că Excelenţa Voastră va şti lua măsurile necesare pentru 
încetarea acestei campanii. 
  Iar cu acest prilej, noi Episcopii Bisericii Române Unite, 
în numele preoţilor şi al credincioşilor strânşi în jurul nostru, 
ţinem să declarăm că suntem ferm hotărâţi să rămânem 
păstorii şi fiii aceleiaşi Biserici a lui Cristos, nedespărţiţi de 
unitatea catolică, urmând orânduirea lui Dumnezeu care a 
statorit universul şi ne-a încredinţat această misiune, pe deplin 
convinşi că în sânul acestei Biserici Catolice, în slujba căreia 
suntem pe viaţă şi pe moarte, slujim poporului şi ţării, aşa cum 
dezminţit am făcut-o până astăzi. 
  Primiţi Vă rugăm, Domnule Preşedinte, asigurarea 
deosebitei noastre consideraţiuni. 
  Bucureşti, 7 octombrie 1948. 
 

ss Valeriu Traian Frenţiu, Episcop de Oradea  
ss Dr. Alexandru Rusu, Episcop deMaramureş  
ss Dr. Iuliu Hossu, Episcop de Cluj-Gherla   
ss Ioan Bălan, Episcop de Lugoj       
ss Ioan Suciu, Administrator Apostolic de Blaj  
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Document nr. 54 
 

Decretul de desfiinţare a Bisericii Române Unite 
 

Prezidiul Marii Adunări Naţionale a Republicii Populare 
Române 

 
   În temeiul art. 44 pct. 2 şi art. 45 din Constituţia 
Republicii Populare Române, Văzând decizia Consiliului de 
Miniştri cu nr. 1614 din 1948, 
   Emite următorul 
 

DECRET NR. 358 
 

Pentru stabilizarea situaţiei de drept a fostului cult greco-catolic 
 

  Art. 1 – În urma revenirii comunităţilor locale (parohii) 
ale cultului greco-catolic la cultul ortodox român şi în 
conformitate cu art. 13 din decretul nr. 177 din 1948, 
organizaţiile centrale şi statutare ale acestui cult, ca: 
Mitropolia, Episcopiile, capitulurile, ordinile, congregaţiunile, 
protopopiatele, mănăstirile, fundaţiunile, asociaţiunile, cum şi 
orice alte instituţii şi organizaţiuni, sub orice denumire, 
încetează de a mai exista. 
  Art. 2 – Averea mobilă şi imobilă aparţinând 
organizaţiilor şi instituţiilor arătate la art. 1 din prezentul 
decret, cu excepţia expresă a averii fostelor parohii revine 
Statului Român, care le va lua în primire imediat. 
  O comisiune interdepartamentală compusă din delegaţi 
ai Ministerelor: Cultelor, Finanţelor, Afacerilor Interne, 
Agriculturii şi Domeniilor şi Învăţământului Public, va hotărî 
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destinaţia acestor averi, putând atribui o parte din ele Bisericii 
Ortodoxe Române sau diferitelor ei părţi componente. 
  Dat în Bucureşti la 1 decembrie 1948 
Ministrul cultelor                                                 Ministrul justiţiei 
Stanciu Stoian                                                          Avram Bunaciu 
(Monitorul Oficial, anul CXVI, Partea I-A, nr. 281, joi, 2 decembrie 
1948, p. 9563)c.v. p.80 
 
Document nr. 55 
Stoian Stanciu, Cultele Religioase în Republica Populară Română, 
Bucureşti, ed. Ministerului Cultelor 

 
Lista protopopilor şi preoţilor greco-catolici care au trecut la 

ortodoxie213 
 

Judeţul Caraş 
  Valer Ncola (Protopop) Oraviţa; Eugen Poşiaru – 
Ticvanul Mic; Ion Matei – Ramna; Iosif Caiman – Ticvanul 
Mare; Ion Bot – Vărdia; Ioan Covrig – Ilidia; Traian Linţa – 
Secheşeni; Septimiu Barbu – Cârnecea; Cornel Vucu – 
Zorlenţul Mare; Mindea Ioan – Ocna de Fier; Cornel Cernescu 
– Bocşa. 

Judeţul Hunedoara 
  Ioan Traian – Aninoasa; Ioan Miclea – Petroşani; Ioan 
Butnariu – Bărbăteni; Lucian Baciat – Uricani; Petru Berinde 
(Protopop Onorific) – Lupeni; Alimpiu Suciu – Coroeşti; 
Eugeniu Suciu (Doctor) – Vulcani; Aurel Grozescu – Paroşeni; 
Vasile Berinde – Iscroni; Nicolae Teban – Petroşani; Ieronim 
Hangea – Petrila; Iuliu Pop – Lonea; Iosif Baciu – Barul Mare; 
Francisc Stoicuţa – Ponor; Emil Vladislav – Livada; Alecu 
                                                      
213 Cf. Reîntregirea Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal, Broşură, ed. 
Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1948, pp. 197 – 204 
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Pavel – Răubărbat; Nicolae Stoica – Pui; Ioan Olteanu – 
Bonţarul de Jos; Leon Iubaş – Ostrovechi Râu de mori; 
Alexandru Nistor – Ostrov; Victor Stoica – Clopotiva; Ioan 
Petcanu – Bonţarul de Sus; Avram Glidan – Păucineşti; Silviu 
Simoneti – Peşteana; Nicolae Raţiu – Densus; Sigismund 
Blenţea – Hâţâgel; Cornel Mihuţ – Răchitova; Corescu Gavril – 
Sălaşul de Jos; Barbu Aurel – Berthelot; Stoica Romulus (Vicar) 
– Vicariatul Haţegului; Poşiar Dumitru – Râul Alb; Sofronie 
Mihail – Sântamaria Orlea; Ioan Sedor – Spini; Viorel 
Munteanu – Turdaş; Petru Macru – Hunedoara; Ioan Boş – 
Simeria; Madan Ioan – Baina Mare; Fugaciu Silviu – Veţel; 
Alexandru Ghelner – Părul (judeţul Severin); Berinde Andrei – 
Romoşel; Sebastian Bănăţean – Vaidei; Balomir Octavian – 
Balomirul de Câmp; Aurel Jilavu – Cugir; Septimiu Avram – 
Cugir; Alexandru Crişan – Geoagiu; Virgil Bărbuleţiu – 
Sărăscău; Pleşig Vasile – Romos; Iosif Nistor (Protopop) – 
Deva;Valeriu Paveloni – Orăştie; Ioan Pop (Protopop) – 
Lupeni. 
 

Judeţul Timiş – Torontal 
  Mădincea Paul – Gătaia; Luminosu Ioan – Timişoara; 
Garan Augustin – Liebling; Delea Grigore – Folia; Dan Trifu – 
Ghilad; Patache Enea – Petroman; Ungureanu Virgil – Ohaba; 
Suciu Eugen – Hitiaş; Lepădat Ioan – Grivobara; Răsădean 
Dimitrie – Icloda; Bulia Ioan – Lăţunaş; Cruceanu Teodor – 
Gherman. 

Judeţul Arad 
   Petru Bancu – Baocsig; Mihail Ciul – Sintea Mare; 
Nicolae Pop – Arad-Sega; Octavian Suciu – Chisindia; Sever 
Lupu – Ineu. 
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Document nr. 56 
Fond, Episcopia Greco-catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 

Episcopia Română Unită 
Nr. 2859/1948 
 
Prea Onoratul Oficiu Vicarial Protopopesc Român Unit 
 
Avizaţi imediat pe toţi preoţii cari au semnat adeziuni şi 

încă nu au retractat, să trimită retractarea: 
1. La Comitetul de iniţiativă din judeţ, cu indicarea ca 

aceasta să avizeze forurile bisericii ortodoxe. 
2. La Eparhia ortodoxă pe raza căreia se află, cu aceeaşi 

indicare şi să nu-i socotească între preoţii ortodocşi. 
3. La Sf. Sinod al Bisericii Ortodoxe române Bucureşti. 
4. La On. Ministerul Cultelor, ca să-i menţină tot pe 

statele Eparhiilor romăne unite. 
Totodată avizaţi pe toată lumea să nu creadă insinuărilor orice 

ar spune. Episcopia noastră e în funcţiune, precum şi catedrala şi 
aici nici un preot nu a trecut şi nu va trece cu riscul vieţii. 

Toţi cei ce au făcut adeziuni, faţă de noi au retractat 
urmează să întocmească retractările de mia sus. Unde ar lua 
Bisericile cu forţa, preoţii au facultatea să facă liturghia în case 
particulare, pe antimis. 

Credincioşii care au dat adeziuni să retracteze în faţa 
preoţilor cu martori, şi să retracteze şi în faţa celor ce le-au luat 
adeziunea şi apoi pot fi admişi la ss. Taine. 

Lugoj din şed. cons. de la 11 Oct. 1948 
Episcopul Lugojul 
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Document nr. 57 
Grafic privind situaţia memoriilor şi cererilor 
 

Anii 1964 1965 1969 1970 1971 1973 1974 
Total 

memorii 
trimise 

1 1 1 1 1 13 3 

Semnate 
numai de 

I.P.S.S. 
Al. Todea 

1 1 1 1 - 13 2 

Semnate de 
toţi 

episcopii 

- - - - 1 - 3 

Semnate de 
episcopi şi 

vicari 

- - - - - - - 

 
Anii 1975 1976 1977 1982 1988 1989 
Total 

memorii 
trimise 

3 1 1 1 1 1 

Semnate 
numai de 

I.P.S.S. 
Al. Todea 

2 1 - - - - 

Semnate de 
toţi 

episcopii 

1 - 1 - 1 - 

Semnate de 
episcopi şi 

vicari 

- - - 1 - 1 
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Document nr. 58 
Fond, Episcopia Greco-catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 

 
Episcopia Română Unită Lugoj 
 
Nr. 2889/1948 
Aflând noi, că se vorbeşte de iminenta preluare a bisericii 

noastre din Lugoj şi predarea ei în seama cultului ortodox, 
subsemnaţii, în numele Episcopiei, al Cultului Catedral şi al 
Parohiei române unite din Lugoj, cu onoare Vă rugăm ca, la 
luarea ori punerea în aplicarea a unei asemenea măsuri, să 
binevoiţi a avea în vedere următoarele: 

După actualele Legi în vigoare, imobilele comunităţilor 
religioaserămân în proprietatea comunităţii, până când nu se 
adevereşte că au trecut la alt cult peste 50 % din membrii 
comunităţii. 

Trecerea trebuie să se verifice ca făcută personal, fără nici 
o constrângere, de respectivii membri ai comunităţii. Nu 
contează că membri ai comunităţii persoane care niciodată nu 
şi-au îndeplinit îndatoririle faţă de comunitate necontribuind 
cu nimic la necesităţile materiale ale ei, ori s-a exculs pe sine 
din comunitate prin o viaţă neconformă cu principiile morale 
şi canonice ale Bisericii. Nu se paote considera că declaraţia 
liberă de părăsire cultului, semnarea unei liste sub presiune 
morală a inconvenientelor, ce se pun în vedere legătură în cu 
serviciul în cazul nesubscrierii. Cu atât mai puţin se paote 
considera ca exprimarea voinţei, de trecere simpla scriere pe 
listă a membrului, din partea altei persoane, după întrebarea 
pusă respectivului: Eşti Român? – Eşti contra Guvernului? 

De aceea, noi insistăm ca verificarea trecerilor să se facă în 
mod documentar, cu asistenţa delegatului nostru. 
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Chiar pentru cazul, că – Doamne fereşte! – parohiei 
noastre Lugoj i s-ar putea lua biserica, în cazul actualei Legi, 
lăcaşul cultului unit din Piaţa Republicii nu e numai biserică 
parohială, ci şi catedrală, iar această calitate şi-o menţine până 
la formala desfiinţare a Episcopiei, ceea ce încă nu e cazul. 

Deci, până există în Ţară cultul român unit, şi până când 
Episcopia noastră nu e desfiinţată, catedrala e a noastră. 

Fără a mai insista asupra durerii ce se produce la toată 
populaţia oraşului ameninţarea cu luarea biericii noastre, 
cerem respectarea punctului de vedere cu luarea bisericii 
noastre, cerem respectarea punctului de vedere pur legal, pe 
care stăm noi în această chestiune. 

 
Lugoj 15 Decembrie 1948. 

Parohul român unit al Lugojului          Prepozit Calitlului 
Catedral 

                          Vicar General Episcopesc 
 
Documentul nr. 59 
Fond, Episcopia Greco-catolică Lugoj, 1948, nr. 2000 – 2499, 
Sinoade Protopopiale 
 
Cum a fost preluată catedrala unită din Lugoj 
 
  În anul 1945 războiul s-a terminat, dar pentru Biserica 
Unită abia a început. Treptat poporul român a făcut cunoştinţă 
cu metodele de lucru ale unui stat totalitar şi ateu, U.R.S.S. 
  În luna septembrie 1948, era aniversarea de 100 de ani de 
la Revoluţia din 1948 care s-a ţinut la Blaj. De data aceasta 
Câmpia Libertăţii era acoperită de chipurile lui Marx, Engels, 
Lenin, şi Stalin. La această adunare a luat cuvântul 
Mitropolitul Nicolae Bălan de la Sibiu, în care invita pe 
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credincioşii uniţi să treacă la Biserica Ortodoxă. A voit să-i 
răspundă Episcopul de la Blaj, Ioan Suciu, dar nu afost lăsat de 
Gheorghe Gheorghiu-Dej şi de Dr. Petru Groza. (Al. C. 
Rădulescu şi D.V. Sădeanu: Reîntoarcerea Bisericii ortodoxe din 
Ardeal, Bucreşti, Tipografia Cărţilor Bisericeşti, 1948). 
  În 24 mai 1948 este ales Patriarh Ortodox Iustinian 
Marina. În cuvântul de mulţumire, adresat guvernului, între 
altele declară: „Timp de două milenii Biserica lui Cristos nu a avut 
ocazie mai bună de a pune în practică învăţăturile Evangheliei”… Se 
putea vedea care este atitudinea Bisericii Ortodoxe. 
  În 18 iulie se abrogă Concordatul cu Vaticanul. În 3 
august 1948 se desfiinţează şcolile confesionale, prin decretul – 
lege 175-176. la 4 august, decretul – lege 177 aduce o Lege prin 
care se fixează numărul credincioşilor într-o dieceză. La 3 
septembrie 1948 este depus Episcopul Ioan Suciu de la blaj şi 
se suprimă salariile preoţilor uniţi. La 18 septembrie 1948 sunt 
depuşi ceilalţi episcopi uniţi: Valeriu Frenţiu de la Oradea, 
Alexandru Rusu de la Baia Mare, Ioan Bălan de la Lugoj, dar 
rămân în funcţie Episcopii Iuliu Hossu de la Cluj şi Vasile 
Aftenie de la Bucureşti, sperând că aceştia vor fi mai 
consecvenţi. 
  Biserica ortodoxă organizează a adunare a clerului unit 
la Cluj. În vederea acestei adunări se trimit formulare de 
adeziune prin parohii, în care preoţii trebuiau să semneze 
trecerea la Biserica ortodoxă. Adunarea s-a ţinut la 1 octombrie 
1948. a fost prezidată de Mitropolitul ortodox Nicolae Bălan de 
la Sibiu. S-a plănuit să fie 38 de delegaţi, câţi protopopi au 
semnat unirea cu Roma, dar doi au putut fugi, aşa că au rămas 
numai 36. în acest timp Episcopii uniţi au fost consemnaţi la 
reşedinţele lor. 
  În ziua 28 octombrie 1948, am auzit paşi pe coridor, apoi 
voci în stradă. M-am uitat pe fereastră să văd ce este? Am 
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văzut pe Episcopul Ioan Bălan însoţit de maiorul Securităţii 
Kling. Din loc în loc erau postaţi, de-a lungul trotuarului, 
agenţi în civil. Am ieşit să întreb unde se duce Episcopul? 
Tufescu mi-a spus că este chemat la Securitate, unde îl aşteaptă 
doi domni de la Bucureşti. La Securitate sosiseră două maşini 
de la Timişoara, care au adus pe Iuliu Raţiu, Ladislau Teglaşiu 
şi pe Ion Deliman de la Arad. Din Lugoj au mai ridicat pe 
Prepozitul Nicolae Brînzeu şi pe canonicul Iosif Vezoc. Încă în 
aceeaşi seară au plecat pe drumul Făgetului spre Ardeal. Mai 
târziu am aflat că l-au dus la Bucureşti cu ceilalţi episcopi. Iar 
pe preoţi în lagăr la Mănăstirea Neamţ. 
  Când a fost arestat Episcopul, era o zi de vineri. Sâmbătă 
în 29 octombrie s-a prezentat la Episcopie Secretarul Miliţiei 
Popescu, preoţii ortodocşi Mihăilescu, Jigorea şi Sintescu, 
însoţiţi de câţiva profesori care formau o comisie pentru 
preluarea Episcopiei. Era cam la ora trei după amiază. 
Birourile erau închise. Cineva m-a chemat din cameră, de la 
etaj. Secretarul Miliţiei mi-a declarat că au venit să preia 
Episcopia şi m-a invitat să predau cheile. Eu am refuzat 
spunându-le că la noi cheile sunt simbolul puterii; a preda 
cheile înseamnă a te învoi la actul samavolnic ce se comite. 
Deşi refuz, Dumneavoastră care veniţi cu forţa, spargeţi uşile 
şi intraţi, dar eu cheile nu le predau. După aceste cuvinte am 
plecat. Ei s-au dus la omul de serviciu, Constantin Maghina, şi 
le-au luat, începând inventarierea prin birouri. Refuzul de a 
preda cheile, a fost o simplă opoziţie la folosirea forţei din 
partea lor. 
  Episcopii arestaţi au fost duşi la Bucureşti. Patriarhul 
ortodox Iustinian Marina a cerut guvernului să-i predea lui 
„căci scoate el credinţa catolică din ei”. Guvernul i-a predat aşa 
că au devenit prizonieri personal ai patriarhului. Acesta i-a 
trimis la Dragosloavele, vilă a Patriarhiei, acum dărăpănată şi 
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pustie, care se află în judeţul Muscel, nu departe de 
Câmpulung (muncitoresc). Vila a fost înconjurată cu sârmă 
ghimpată, păzită de soldaţi, tot pază era şi la interior, ca 
Episcopii izolaţi să nu poată lua legătură unii cu alţii pentru a 
se influenţa reciproc. 
  Aici au răbdat frig, izolare şi singurătate 4 luni, 
(noiembrie şi decembrie 1948 şi ianuarie-februarie 1949). Raţia 
alimentară trebuia să o cumpere la preţ oficial, însă conducerea 
o cumpăra de pe piaţă, la liber, aşa că nu le revenea aproape 
nimic. În luna februarie 1949 avenit Patriarhul Marina la ei, 
crezând că detenţia în condiţiile acestea îi va determina să-şi 
dea semnătura. Atunci Episcopul Ioan Bălan de la Lugoj i-a 
răspuns: „Preafericite, dacă noi Episcopii Uniţi, am crede că 
Biserica adevărată lui Isus este cea ortodoxă, în acest moment 
ne-am da semnătura de trecere. Dar Dumneavoastră n-aţi venit 
la noi nici cu argumente teologice, nici cu virtuţile creştineşti, 
ci ne-aţi arestat şi ne-aţi întemniţat. Hotărât acestea nu sunt 
metodele lui Isus Cristos. Dacă nouă, Episcopilor Uniţi, ne-ar 
promite cineva că ne dă toată Biserica orodoxă, cu condiţia să 
arestăm pe ierarhii ei, ori numai pe unul din ei, noi ne-am da 
viaţa dar nu am accepta. Deci viaţa ne-o puteţi lua, dar 
credinţa nu!”. 
  De la Dragosloavele Episcopii au fost duşi în lagăr la 
Mănăstirea ortodoxă Căldăruşani. Ei spuneau: „Atâta timp cât 
suntem în edificiile Bisericii ortodoxe, suntem prizonieri ai 
Bisericii ortodoxe”. 
  De la Căldăruşani, Episcopul Vasile Aftenie a fost dus la 
Bucureşti la Ministerul de Interne, unde a murit în 10 mai 1950. 
ceilalţi au fost duşi la Sighet, în închisoare, unde a murit 
Episcopul Valeriu Traian Frenţiu de la Oradea, în 11 iulie 1952, 
apoi Ioan Suciu, la 27 iunie 1953, şi Tit Liviu Chinezu, la 15 
ianuarie 1955. Episcopul Alexandru Rusu a murit în închisoarea 
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din Gherla, la 9 mai 1963. Ioan Bălan şi Iuliu Hossu au murit cu 
domiciliu obligatoriu (exil intern) în mănăstirile ortodoxe. 
  Prefectul Moangă ne-a anunţat prin comisia că ne-a 
ocupat Episcopia că va prelua şi biserica. De aceea am trimis 
pe Vasile Tiut, care a luat Sfântul Sacrament din biserică şi a 
închis-o. când au venit credincioşii, după masă, au aflat 
biserica încuiată. Au crezut că a fost ocupată şi au plâns în 
jurul bisericii. Prefectul mi-a dat un telefon întrebând de ce nu 
ne ducem la biserică? Am afirmat că ne-a fost luată. Dânsul a 
spus că nu-i adevărat. Deci în seara aceea ne-am dus din nou. 
Prefectul ne-a anunţat că numai duminică, în 30 octombrie va 
fi ocupată biserica. Noi preoţii am decis ca predarea catedralei 
să o facem în mod solemn, refuzând public cedarea ei. 
  Cum am mai spus că aveam rugăciuni (adoraţie) 
perpetuă. Între orele 23-24 noaptea, comisiunea care aştepta la 
Prefectură a aflat că în biserică sunt cei mai puţini credincioşi; 
deci era momentul de a intra. Aceasta era agoniei lui Cristos în 
grădina Ghetsimani. În genunghi, în faţa altarului era Victor 
Daciu. În altar au intrat preoţii ortodocşi Jigorea şi Sintescu, 
după o discuţie cu dânşii, a venit un credincios şi ne-a spus că 
domnul Prefect mă cheamă. 
  Atunci m-am dus în biserică şi m-am adresat comisiei: 
„Onorată Comisie, aţi venit să preluaţi biserica”. Noi am 
primit această misiune de la Dumnezeu şi numai Lui o 
predăm. Noi refuzăm să o predăm! Dar opoziţie fizică nu 
facem cum nu a făcut Cristos când a fost arestat. Noi vă 
opunem dreptul nostru care este conform cu Legea 
Dumnezeiască şi cu Constituţia ţării, însă din biserică nu luăm 
decât sf. Sacrament. După aceste vorbe, fără să mai vorbesc cu 
Prefectul, am intrat în altar, am luat sf. Cuminecătură din 
chivot şi am ieşit. În intervalul care era între bănci am aflat pe 
preotul D. Daicovici. Acesta a venit la mine şi mi-a spus: 
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„Părinte Vicar, am primit ordin de la Episcopul Veniamin, 
care, prin telefon m-a chemat şi mi-a dat ordin să preiau 
biserica unită. Eu am refuzat, spunând că nu au trecut 
credincioşii. Aşa că mi-am dat demisia din protopopiat iar în 
locul meu a fost numit Jigorea. Eu i-am întins mâna şi l-am 
felicitat din tot sufletul. Dânsul era din cei ce nu şi-au închinat 
genunchiul la Baal”. În zilele ce au urmat, i-am făcut de câteva 
ori vizită. 
  După un timp, toţi am fost arestaţi, duşi prin închisori şi 
lagăre. Eu am făcut 15 ani de închisoare pentru credinţă. În 
Biserica ortodoxă sunt mulţi care nu s-au închinat teroarei. 
Cinste lor. (Rom. 11,4). 
 
Foaie Volantă                                              Episcop, Ioan Polscaru 
 
Document nr. 60 
Se reîntroc fraţii214 
 

Acţiunea isotrică pentru împletirea firului unităţii spirituale 
a tuturor Românilor din Ardeal, Banat, Crişana şi Maramureş a 
găsit o adâncă înţelegere în sufletul poporului nostru. 

Românii de acelaşi sânge şi lege, care până ieri erau 
despărţiţi şi învrăjbiţi, astăzi la glasul duios al clopotelor se 
întâlnesc cu toţii laolaltă îngenunchiază şi în pioasă rugăciune 
în faţa aceluia şi altar creştinesc şi românesc a asculta Sf. 
Liturghie a iubirii dintre fraţi. 

Sărbătorirea regăsirii în dragostea aceleiaşi legi 
strămoşeşti şi ortodoxe a tuturor Românilor s-a făcut în toate 

                                                      
214 Arhiva Ortodoxă a Mitropoliei Banatului, Foaia Diecezană, Organul 
oficial al eparhiei ortodoxe române a Caransebeșului, Anul 53, Nr. 49 – 50, 
Caransebeș, 5 Decembrie 1948 
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oraşele şi satele noastre de dincoace de munţi, cu impresionantă 
solemnitate. 

În cetatea mitropolitană a greco-catolicismului Blaj, în 
mică Romă, astăzi, toate bisericile sunt înfrăţite, preoţii slujesc şi 
poporul laolaltă se închină în faţa altarelor legii străbune. 

Duminică 31 Octombrie a.c. I.P.S. Mitropolitul Nicolae al 
Ardealului, a slujit înconjurat de un impunător sobor de 
protopopi, preoţi şi diaconi, cea dintâi Liturghie ortodoxă în 
catedrala mitropolitană a Blajului revenit la ortodoxie. 

La sfârşitul Sf. Liturghii, I.P.S. Mitropolit Nicolae a vorbit 
poporului din scaunul mitropoliţilor Blajului. Pentru prima oară 
cuvântul dreptei credinţe a răsunat senin, duios şi plin de 
dragoste părintească sub arcadele catedralei blăjene. 

Poporul într-o pioasă reculegere şi cu ochii umezi şi de 
bucurie a ascultat cuvintele Păstorului lor adevărat. 

Păr. I Cistean, în numele preoţilor şi credincioşilor trecuţi 
la ortodoxie a arătat că mişcarea pentru refacerea unităţii 
sufleteşti a fost atât de puternică în popor încât 95 % din 
credincioşii Bisericii Greco-catolice au semnat declaraţia de 
revenire la legea strămoşească. Această unitate – a încheiat C. Sa 
– va rămâne ca o piatră de hotar în viaţa poporului român. 

În ziua de 10 Octombrie a.c., I.P.S. Mitropolit Nicolae al 
Ardealului, a slujit Sf. Liturghie în biserica din Făgăraş, zidită de 
martirul Voevod Constantin Brâncoveanu (1697 – 1698) pe seama 
Românilor ortodocşi dar luată de uniţi. La acest înălţător praznic 
al iubirii frăţeşti, Înaltul ierarh a adresat cuvinte părinteşti 
poporului care a găsit calea cea bună a întoarcerii acasă. 

„Mare e Dumnezeu – a spus I.P.S. Sa - şi ne ajută să 
vindecăm rana desbinării bisericeşti din mijlocul nostru, ca să fim 
iarăşi cu toţi una, cum e voia Mântuitorului. Numai astfel puterile 
noastre vor sporii şi ne vom putea împlinii misiunea de creştin”. 

Duminică 31 Oct. a. c., a avut loc la Oradea, în fosta 
catedrală greco-catolică sărbătorirea reîntregirii spirituale a 
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Românilor din Bihor. După câteva sute de ani de ură şi blestem 
care a slăbit unitatea poporului – aducând folos altora – acum 
fraţii de acelaşi sânge, pecetluiesc înfrăţirea lor sub aceeaşi boltă 
şi în faţa aceleiaşi cruci. 

P.S. Sa Episcopul Nicolae al Oradiei, în mijlocul unui 
impunător sobor a slujit la acelaşi altar pentru prima oară 
Liturghia legii româneşti. La sfârşit P.S. Sa copleşit de 
însemnătatea momentului, a rostit o predică plină de iubire şi 
frăţească înţelegere.  

„Ziua de astăzi – a spus P.S. Sa – este o zi de răscruce în 
viaţa spirituală a poporului român din Bihor. Este ziua de 
înfrăţire în cugete şi-n simţiri în credinţa dumnezeiască a 
tuturor credincioşilor din Bihor”. 

În aceiaşi zi (31 Oct. a. c.) a vut loc la Beiuş cu mare 
solemnitate pecetluirea pentru vecie a reîntregirii Bisericii 
Ortodoxe – Române. Sf. Liturghie a fost oficiată de I.P.C. Sa 
Arhimandrit Ioan Dinu, vicarul episcopiei din Oradea, 
înconjurat de un sobor de preoţi. După Sf. Liturghie s-a slujit un 
Te-Deum de mulţumire în cadrul căruia I.P.C. Sa într-o 
cuvântare de adânc înţeles pentru toţi fii bisericii, care se 
reîntorc în sânul ei, arată că lui Dumnezeu îi place „ca toţi fraţii 
să fie împreună”, ca toţi ceice sunt de acelaşi sânge, aceiaşi 
inimă şi aceleiaşi năzuinţi, deci acelaşi suflet românesc, se 
cuvine să aibă şi aceiaşi credinţă străbună ortodoxă. 

În ziua de 1 Noiembrie a.c. a avut loc în citadela uniaţiei 
bănăţene, Lugoj solemnitatea revenirii la aceiaşi credinţă 
străbună a fraţilor uniţi. Clopotele bisericii din piaţă,vesteau 
lugojenilor ceasul bucuriei celei mult aşteptate, care a adus cel 
din urmă act de reparaţie a nedreptăţii istorice de acum două 
veacuri şi jumătate.  

După serviciul religios, la care au luat parte autorităţiile 
locale şi o mare mulţime de credincioşi strânşi acum în jurul 
aceluiaşi altar creştinesc, a vorbit delegatul P.S. Sa Episcopul 
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Veniamin, păr. Prof. I Bulea, arătând în cuvinte pline de elan 
însemnătatea actului istoric dela 21 Oct. 1948, prin care s-a făcut 
unitatea sufletească a poporului român. 

A vorbit deasemenea Păr. M Jigorea adm. Protopopesc, 
subliniind cu emoţie că desbinarea de atâtea veacuri acum ia 
sfârşit, iar vrajba între fraţi va trebui să rămână o dureroasă 
amintire a trecutului nostru. 

Asemenea sărăbători, a revenirii la ortodoxie, au mai avut 
loc la Cluj, Alba-Iulia şi alte oraşe din Ardeal şi Banat. Bucuria 
inimilor care se văd una în credinţă a fost pretutindeni de 
nedescris. Mii de credincioşi au pecetluit cu lacrimi momentul 
sublim al întregirii spirituale a neamului. După douăsute 
cincizeci de ani de învrăjbire şi destrămare, astăzi Românii sunt 
una în credinţă: 

O lume nouă s-a plămădit din sufletele învrăjbite, o lume a 
iubirii şi unirii frăţeşti. 
 

Pr. Prof. Virgil Turcan. 
 
Document nr. 61 
 

Pastorala Naşterii Domnului 
 a Episcopului Caransebeşului Veniamin215 

 
VENIAMIN, 

din îndurarea lui Dumnezeu dreptcredinciosului Episcop al 
Eparhiei Caransebeşului 

 
Iubitului Cler şi popor din această de Dumnezeu păzită 

Eparhie: Har, milă şi pace de la Dumnezeu Tatăl şi dela 
                                                      
215Arhiva Ortodoxă a Mitropoliei Banatului, Foaia Diecezană, Organul oficial al eparhiei 

ortodoxe române a Caransebeșului, Anul LXIII, Nr. 51 – 52, Caransebeş, 25 Decembrie 1948 
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Domnul nostru Isus Hristos, iar dele Noi arhiereşti 
binecuvântări. 

 
„Naşterea Ta, Hristoase, Dumnezeul nostru, 

 răsărit-a lumii Lumina cunoştinţei, 
 că întru dânsa cei ce slujeau stelelor 

 de la stea s-au învăţat: să se închine ţie, 
Soarelui Dreptăţii, şi să Te cunoască pe Tine, 

 Răsăritul cel de sus. Doamne, mărire ţie”. 
 

(Troparul Crăciunului) 
  Iubiţii mei fii sufleteşti, 
 

Întreaga creştinătate este astăzi în sărbătoare. Cu toţii, 
ţărani şi muncitori, cu palma sau cu mintea, sărac şi bogat, 
tânăr şi bătrân, prăznuiesc astăzi cu nemărginită bucurie 
sufletească marele preznic al Naşterii după trup din Fecioara 
Maria la plinirea vremii a însuşi Fiului lui Dumnezeu, a 
Domnului şi Mântuitorului nostru Iisus Hristos. Să dăm slavă 
lui Dumnezeu, că ne-a învrednicit să ajungem în pace şi 
sănătate luminatul praznic şi să aducem mulţumiri bunului 
Dumnezeu pentru nemărginitele daruri izbăvitoare ce se 
revarsă în lume prin Naşterea Fiului său, spre binele şi 
mântuirea noastră. Să ne plecăm smeriţi genunchii în faţa ieslei 
din peştera dela Vifleem, ca odinioară magii dela Răsărit, 
aducând ca daruri aurul sufletelor noastre, ca să ne împărtăşim 
de „lumina cunoştinţei” adevărului şi să ne încălzim sufletele 
la „Soarele dreptăţii”, care a răsărit lumii odată cu naşterea 
Messiei, profeţit cu mulţi ani în urmă. Numai pregătiţi 
creştineşte, cu post şi rugăciune şi împărtăşiţi cu Sf. Taină a 
Cuminecăturei, după ce ne-am curăţit de păcate în Sf. Taină a 
Spovedaniei, vom putea să înţelegem cu adevărat măreţia şi 
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însemnătatea creştinească a praznicului de astăzi, spre binele şi 
mântuirea sufletului nostru. Numai aşa vom putea auzi glasul 
îngerilor în noaptea sfântă şi ne vom putea bucura împreună 
cu ei de solia: „Mărire întru cei de sus lui Dumnezeu şi pe 
pământ pace, între oameni bunăvoire” (Luca, 2.14). 
 Acelaş glas îngeresc ne aduce porunca dumnezeiască: 
„Acesta este Fiul meu cel iubit, pe Acesta să-l ascultaţi”. (Mat. 
17,5). Această solie ne-o binevestesc glasurile nevinovate ale 
copilaşilor cu tradiţionalele colinde creştineşti şi româneşti în 
ajun de Crăciun. Nu este suflet de creştin adevărat care în 
noaptea sfântă să nu simtă o nespusă bucurie duhovnicească şi 
mângâiere în sufletul său şi o nesdruncinată nădejde în 
ajutorul Celui ce s-a născut pentru noi şi a noastră mântuire, ca 
să ne împace cu Dumnezeu Tatăl, ca astfel să refacă legătura 
întreruptă prin păcat. 
 Astăzi Cuvântul trup s-a făcut şi s-a pogorât pe pământ 
ca să ridice pe om la Cer şi să-i arate calea spre Dumnezeu, 
spre adevărata fericire, făcându-l moştenitor al darurilor Lui. 
El vine în sărăcie şi smerenie, ca să ne fie pildă nouă 
oamenilor, de aceeaş purtare în viaţă. Astăzi toţi bunii creştini 
cu toată casa, cu cântări de laudă şi preamărire iau parte la 
bucuria păstorilor şi se grăbesc să I-se închine şi să-l aducă cele 
mai de preţ daruri ale inimilor lor, căutând „să-L cunoască pe 
Iisus Domnul, Răsăritul cel de sus”, luând întărire cu Duhul, ca 
să poată slujii Lui cu tot sufletul. 
 Naşterea Domnului este hotar între două lumi. Hristos 
este liman de mântuire pentru toţi cei ce aleargă la El cu 
credinţă şi iubire, pentru toţi, deopotrivă. El întinde mâna Sa 
celor ce-şi îndreaptă nădejdea către el El şi-i mântue din 
mijlocul valurilor păcatelor în marea învolburată a vieţii. Lui 
Vă încredinţaţi deci, iubiţii mei, toate gândurile şi necazurile, 
toată viaţa voastră. Mântuire nu puteţi afla decât în Biserica sa 
cea sfântă, care e „stâlp şi întărire adevărului”. În ea aflăm 
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leacul necesar pentru orice boală sau necaz. În ea ne 
împărtăşim de darurile ce se pogoară prin Sf. Taine dela 
naştere până la moarte, în ea ascultăm învăţăturile mântuitoare 
ale Evangheliei, propovăduite de la amvoanele bisericilor în 
duminici şi sărbători de slujitorii altarelor. De aceea Vă 
sfătuiesc cu părintească purtare de grije şi răspundere ce o 
avem pentru mântuirea sufletului vostru, să staţi strânşi uniţi 
în jurul Sf. Altare şi a slujitorilor lor, şi să ascultaţi de porunca 
Bisericii noastre strămoşeşti ortodoxe, mama cea bună a 
poporului, care s-a bucurat şi a suferit cu el, şi în bine şi în rău, 
care l-a mângâiat şi întărit în necazuri şi i-a ţinut trează 
credinţa şi nădejdea într-un viitor mai bun şi i-a luminat calea 
vieţii spre bine şi progres. Ea e singură corabie mântuitoare 
din valurile păcatelor pentru toţi creştinii şi-i duce la limanul 
mântuirii, căci la cârma ei stă Însuşi Fiul lui Dumnezeu. 
Alergaţi la chmemarea clopotelor în Duminici şi sărbători 
împreună cu membrii familiei înaintea Sf. Altar, ca după şase 
zile de lucru şi trudă, să închinaţi câteva clipe în rugăciune 
către bunul Dumnezeu, pentru a cere ajutorul lui şi mântuirea 
sufletului vostru. În fiecare sărbătoare să ia parte la slujbă cel 
puţin un membru al familiei. 
 Creşteţi-Vă copiii în iubirea de Dumnezeu, şi de 
oameni, făcând din ei buni creştini şi buni cetăţeni ai ţării 
noastre. Duceţi-i regulat la biserică spre a se împărtăşii de 
lumina Evangheliei şi a poveţelor bisericeşti, ca primind o 
creştere aleasă creştinească să devină oameni de omenie. 
Libertatea de credinţă fiind garantată de Constituţie şi de 
Legea Cultelor nimeni nu ne poate împiedica a ne creşte copiii 
în credinţa noastră ortodoxă. 
 
             Iubiţii mei fii sufleteşti, 
 Bucuria praznicului de astăzi de astădată se măreşte 
prin reîntregirea Bisericii noastre strămoşeşti cu reîntoarcerea 
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la sânul ei de mamă iubitoare a fraţilor nostrii de-un sânge şi o 
lege cu noi, care prin promisiuni deşarte şi uneltiri papistaşe au 
fost rupţi înainte cu 250 de ani din trupul Bisericii. Tresaltă 
sufletele tuturor românilor putându-se îmbrăţişa cu toată 
dragostea de frate la sânul Bisericii ortodoxe, această mamă bună, 
care scăpare s-a făcut nouă din neam în neam, împlinîndu-se 
cuvintele psalmistului: „Iată acum ce este bun sau ce este frumos, 
fără numai a locui fraţii împreună”. (Ps. 132, 1). 
 Astăzi s-a topit toată vrajba şi neînţelegerea pe care 
duşmanii au semănat-o în mijlocul poporului din Ardeal, ca 
să-l poată folosi spre scopurile străine de interesele şi binele 
poporului şi al ţării. Unitatea credinţei noastre s-a refăcut prin 
actul istoric de la Octombrie a. c. din Alba-Iulia, când 
reprezentanţii clrerului şi poporului revenit la Ortodoxie au 
rupt peceţiile Uniaţiei şi au îndepărtat firma străină aşezată la 
1700 de Habsburgii catolici, contra voinţei poporului, pe 
păretele Bisericei, ca astăzi „toţi să fim una, după voia 
Tatătului ceresc” (Ioan, 17. 11). Este natural ca cu toţii să fim 
iarăş una, ca mai înainte, ca să lucrăm în dragoste şi frăţietate 
sub aripile binecuvântate ale Bisericii strămoşeşti spre binele şi 
prosperitatea poporului şi spre slava lui Dumnezeu. Căci, 
iubiţilor mei, Unirea dela 1700 s-a făcut fără ca poporul să fie 
întrebat, numai de interesele politice şi materiale şi cu amăgiri 
deşarte, cu teroare, prigoană şi temniţă, cu închiderea şi 
dărâmarea bisericilor şi mănăstirilor. 
 În actul Unirii s-a spus, că „toată legea noastră, slujba 
bisericii, liturgia şi posturile să stea pe loc iar de n-ar sta pe loc 
acelea, nici aceste peceţi să n-aibă nici o tărie asupra noastră”. 
şi de fapt poporul trecut în astfel de împrejurări la unire au 
rămas să trăiască în vechea credinţă ortodoxă până astăzi 
neprimind cele patru puncte catolice. Nici când poporul unit 
nu s-a împărtăşit cu „ostia” catolică, ci cu cuminecătura 
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ortodoxă; credul s-a spus şi în bisericile dela centrele 
episcopale unite ca la noi, iar de purgator n-a ştiut nimeni ce 
este. Pe Papa l-au pomenit numai preoţii, dar El n-a pătruns în 
inima nimănui. 
 În măreaţa adunare dela Alba-Iulia la 21 Octombrie a. 
c. s-a făcut de reprezentanţii celor reveniţi. în număr de câteva 
zeci de mii, legământul de credinţă faţă de Biserica 
strămoşească, declarând: „Ne legăm şi juruim aici în cetatea 
Bălgradului să rupem odată pentru totdeauna legăturile 
noastre cu Roma papală impusă prin silnicie la 1700, ne legăm 
şi jurăm să ne întoarcem la altarul Bisericii ort. Străbune, să 
dăm ascultate întru toate Sf. Sinod al Bis. Ort. Rom. şi tuturor 
învăţăturilor de credinţă şi canoanelor Bisericii răsăritene. Cu 
toată râvna şi statornicia vom lupta pentru pacea a toată lumea 
şi pentru înfrăţirea noroadelor pământului. Cu cugetul 
împăcat şi mulţumire aducând celui Atotputernic facem acest 
legământ; fiind convinşi, că servim şi cauza lui Dumnezeu în 
lume şi interesele vitale ale poporului nostru dreptcredincios. 
Rugăm Cerul să binecuvânteze fapta noastră şi să ne 
ocrotească credinţa noastră”. 
 Suntem recunoscători conducătorilor Republicii 
Populare Române că prin aşezările cele noi şi eliberarea 
poporului a făcut posibilă astăzi înfăptuirea mult aşteptatei 
unităţi religioase a poporului nostru şi mulţumitori 
întâistătătorilor Bisericii noastre, - I.P. Sf. Sale Patriarhul 
Justinian şi I. P. Sf. Sale Mitropolitul Nicolae al Ardealului, 
care înţelegând chemarea vremii au iniţiat şi strălucit la 
realizarea măreţei opere de astăzi, pe care istoria o va scrie cu 
litere de aur în cartea sa. 
 Noi suntem un popor credincios şi cu dragostea 
frăţească de toţi locuitorii ţării, fără considerare la limbă, rasă 
sau religie şi în tot trecutul ei Biserica noastră a propovăduit 
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pacea şi bunăvoia între oameni şi în decursul istoriei nu se află 
nici un act de intoleranţă religioasă sau rasială. 
 Ea a fost totdeauna în contra celor ce atâţau învăţătura 
între popoare spre război şi a condamnat manoperele lor. 
Când a fost însă să-şi apare „credinţa, sărăcia, nevoile şi 
Neamul” contra cotropitorilor, ea şi-a îndemnat fiii săi să se 
scoale cu mic cu mare. 

De aceea propovădueşte Biserica atât de mult pacea şi 
bunăvoinţa între oameni şi popoare, convinsă că fără acestea 
nu se poate face nici un lucru bun. Nu este nici un prilej ca ea 
să nu se roage pentru „pacea a toată lumea” şi „pentru unirea 
tuturor”, „pentru vremi cu pace”, „cealaltă vreme a vieţii în 
pace şi pocăină a o petrece” etc.  

Acum, mai mult ca oricând, când voim să ne făurim o 
viaţă mai bună şi cum mai multă dreptate socială, trebuie să ne 
dăm seama, că numai scoţând din suflete ura, răutatea şi 
păcatul şi trainică pace, pacea ce ni-o dă viaţa în Hristos, 
Domnul şi stăpânul vieţii noastre, care: „Pacea mea las vouă, 
nu precum dă lumea, dau vouă” (Ioan, 14, 27). 

Pentru promovarea păcii s-a făcut şi întâlnirea la 
Moscova a întâi stătătorilor Bisericilor ortodoxe surorii în Iulie 
a. c. fiind o oacazie binecuvântată de a se cunoaşte şi a lucra în 
spiritul înţelegerii şi iubirii frăţeşti, pentru binele şi 
prosperarea omenirei şi înfrăţirei generale în Duhul lui 
Hristos, căci El zideşte pacea trainică în lume. Cu acea ocazie s-
a lansat un apel, îndemnând conducătorii popoarelor la 
bunăînţelegere şi pace, condamnând pe toţi care aţâţă la un 
nou război. 
 
 Iubiţii mei 

Naşterea Domnului trebuie să însemneze pentru noi 
toţi o renaştere la o viaţă nouă, în Hristos, să ducă o înviorare a 
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credinţei şi dragostei faţă de Dumnezeu şi de aproapele, o cât 
mai strânsă alipire faţă de Biserica noastră ortodoxă. Această 
dragoste trebuie să rodească în faptele milosteniei faţă de cei în 
suferinţă şi faţă de cei lipsiţi, faţă de văduve ţi orfani, invalizi 
şi urmaşii eroilor, căzuţi în război, ca şi ei să poată serba 
creştineşte acest luminos praznic. 

Ca să Vă puteţi câştiga cu cinste pâinea cea de toate 
zilele şi să puteţi ajuta pe cei în suferinţă şi să vă puteţi da ce se 
cuvine Statului trebuie să munciţi cu râvnă şi să fiţi cumpătaţi 
în toate, căci munca şi cumpătarea sunt cel mai buni paznici 
contra ispitelor şi sprijin contra păcatelor. Munca nu trebuie 
considerată ca o sarcină, ci ca o rugăciune închinată Tatălui 
ceresc, care ne trimite darurile sale binecuvântate. Întreceţi-vă 
în munca pentru reconstrucţia ţării şi mărirea producţiei, 
învăţându-Vă să Vă subordonaţi interesele proprii celor ale 
poporului, în slujba căruia trebuie să stăm cu toţii, spre a-i 
asigura o viaţă mai fericită. Daţi sprijin Conducătorilor şi 
autorităţilor ca să poată înlătura greutăţile cu care luptă ţara şi 
poporul şi ca să ne poată asigura un trai mai bun şi mai liniştit 
în Republica Populară Română. 

Vă îndemn cu părintească iubire „să creşteţi în harul şi 
cunoştinţa Mântuitorului Hristos” (II Petru 3, 17), căci aşa 
„Domnul păcii Vă va da pace pururea întru toate” (II Tesal. 3, 16). 

Cu aceste gânduri şi părinteşti îndemnuri Vă urez tuturor 
din toată inima ca luminatul praznic al Naşterii Domnului, 
Împreună cu cel al Anului nou şi al Bobotezei să le petreceţi în 
pace, sănătate şi mulţumire, cu duhovnicească bucurie şi 
frăţească dragoste şi să le ajungeţi mulţi şi fericiţi ani. 

Împărtăşindu-Vă arhiereşti binecuvântări, am rămas 
Al vostru, al tuturor, de tot binele voitor: 

VENIAMIN 
EPISCOP 
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Document nr 62 
 

Circulara Episcopului Augustin Pacha din 4 Iunie 1950216 
 

Laudetur Jesus Christus! 
Lăudat să fie Isus Hristos! 

 
 Bătrânul vorstu părinte şi păstor, socoate ca o datorie 
de conştiinţă a sa, ca în aceste veacuri de restrişte pentru 
Biserica Catolică, să vă adreseze câteva cuvinte. 

Cu toate că statul nu mă mai recunoaşte de episcop, cu 
toate acestea, trebuie să-mi expun cuvântul, şi aceasta şi în 
numele episcopilor confraţi, care fără excepţie, nu se mai pot 
bucura de libertatea lor personală. De asemenea, trebuie să vă 
daţi seama despre adevărata situaţie a Bisericii noastre, şi să ştiţi, 
că nu din a noastră vină a ajuns Biserica în această situaţie. 
 

Iubiţi credincioşi, 
 În 1948, după denunţarea Concordatului, am simţit 
nevoia unei reglementări a situaţiei Bisericii Catolice pe 
întinsul Republicii Populare Române. 
 Noi, episcopii, în unire cu confraţii noştri, episcopii 
Greco-catolici, - care deja de atâta vreme sunt închişi – am 
alcătuit un statut pentru reglementarea activităţii Bisericii, 
urmând a-l supune Onoratului Guvern, cu rugămintea de a ne 
ajuta la înlăturarea piedicilor existente. 
 Dar înainte de a fi putut termina statutul nostru, pentru 
data fixată, majorităţii episcopilor catolici li s-a interzis 
exercitarea pe mai departe a funcţiunii lor de episcopi. 
                                                      
216 Archivum DiocesarumTimisoarensis, Fond Episcopi, Episcop Augustin 
Pacha 1923 – 1954, Dosar: Proces – Închisoare – Reabilitare, nenumerotat, 
Circulara Episcopală din 4 Iunie 1950 
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 Cei trei episcopi care au mai rămas şi pe mai departe în 
funcţiune ca recunoscuţi de stat, au prezentat statutul, 
Onoratului Guvern. 
 Ziua următoare am primit trista veste despre arestarea 
episcopilor Greco-catolici. Cât despre soarta ce a urmat pentru 
Biserica Greco-catolică, lucrurile vă sunt bine cunoscute. 
 Dar nici aceste lovituri n-au reuşit să paralizeze 
străduinţele neobosite ale episcopilor. 
 După ce am primit răspuns din partea Ministerului la 
statutul nostru, adică din cele 46 de articole, numai trei au fost 
acceptate, am putut constata, că în afară celor câteva mici 
puncte de divergenţă, refuzul Ministerului provenea din 
chestiunea „Jurisdicţiei Papei”, și din urmările dogmatice, 
juridece și disciplinare care decurg din acesta. 
 La aceasta am răspuns printr-un memoriu, socotind de 
cuviinţă să explicăm Onoratului Minister, importanţa 
fundamentală a Primatului Papal. 
 Zadarnic am explicat importanţa Primatului Papal. 
 Zadarnic am arătat că Primatul Papal nu este o ciuntare 
nici a suveranităţii statului și nici ale dreptului cetăţeanului de 
rând. 
 Zadarnică a fost rugămintea noastră, ca Onoratul 
Guvern să se adreseze în chestiunea aceasta direct Sf. Scaun. 
 Lucrul care a rănit mai adânc inima credincioşilor, sunt 
calomniile cele mai ordinare apărute în presă, în care Sf. Părinte e 
numit criminal de războiu şi tiran capitalist, toate acestea cu 
scopul al îndepărta pe Sfântul Părinte din sufletul lor. 
 În mijlocul tuturor acestor calomnieri a Sf. Părinte, am 
căutat mereu să ajungem la o înţelegere. Dar în timp ce cei doi 
episcopi recunoscuţi de stat, adică, episcopul de Alba-Iulia şi 
episcopul de Iaşi, duceau tratative alte noi dureri s-au adăugat 
bisericii noastre. 



EPARHIA GRECO - CATOLICĂ DE LUGOJ ÎN ANUL 1948 

 277

 Am pierdut şcolile, institutele, spitale şi organizaţiunile 
noastre sociale. Aproape toate ordinele călugăreşti cu o 
activitate aşa de rodnică au fost suspendate; instrucţiei 
religioase a tineretului cât şi participării lui la serviciile 
religioasei se puneau piedici tot mai mari. 
 În primele luni ale anului 1949 am observat că 
acceptarea salarului pentru cler, ar însemna o acceptare tacită a 
reducerii numărului eparahiilor, am hotărât o renunţare – 
pentru moment – la acest salar. Cea mai mare parte a preoţilor 
noştri au înţeles adevăratul motiv al acestei măsuri, şi aproape 
un an, adică până la revocarea acestei măsuri, au adus această 
jertfă cu mult curaj. 
 O nouă şi grea lovitură pentru Biserica Catolică a urmat 
prin arestarea celor doi episcopi ce mai rămăseseră recunoscuţi de 
stat. În felul acesta, practic, noi n-am avut reprezentanţi, care ar fi 
putut trata cu guvernul despre soara Bisericii, noastre. 
 Dar nici de data aceasta n-am încetat de a căuta noi 
posibilităţi de înţelegere, voind să continuăm ducerea 
tratativelor prin vicarii generali episcopali. 
 Cu durere, dar şi ei s-au văzut puşi în faţa aceloraşi 
piedici, peste care nu se putea trece. 
 În fine venim să vă vorbim despre ultimele evenimente 
care au fost pregătite de multă vreme şi cu multă grije şi care 
erau menite să samene între preoţi şi credincioşi confuzie şi 
rătăcire, ca apoi să-i ducă pe neobservate pe drumul dezbinării 
şi a ruperii lor dela aceea care este: Una, Sfântă, Catolică şi 
Apostolică Biserică. 
 De oarece se vedea că distrugerea acestui ataşament 
neclintit al preoţilor şi al credincioşilor nu se putea obţine direct, 
s-a căutat să se obţină aceasta prin mişcarea pentru pace. 
 Puteţi voi oare crede, că episcopii şi preoţii voştri 
vorbesc şi se roagă pentru pace, şi în sufletul lor să dorească 



SERGIU SOICA 

 278

războiul? Dacă rugăciunilor şi predicilor preoţilor voştrii nu li 
se dă crezare, se va da mai multă crezare semnăturii lor? 
 S-a spus că nu e îndeajuns ca preotul să se roage numai 
pentru pace, ci el trebuie să lupte! 
 În ceea ce priveşte această problemă, autorităţile 
bisericeşti au înaintat în mod oficial Onoratului Ministru al 
Cultelor în ziua de 19 Aprilie crt. o scrisoare, exprimându-şi 
hotărârea şi voinţa lor neclintită, că se vor ruga şi vor lucra 
pentru pace, dar o pace bazată pe DRAGOSTE şi pe 
DREPTATE. 
 1.- Pe DRAGOSTE, care exclude ura şi duşmănia şi care 
în loc de a dezbina popoarele, le uneşte la o colaborare şi la 
ajutor reciproc. 
 2.- Pe DREPTATE, care recunoaşte egalitatea 
drepturilor la toate popoarele; care nu atentează la libertatea, 
integritatea şi siguranţa celorlalte naţiuni şi care consideră 
drept crimă orice persecuţie religioasă. 
 Ca urmare la aceste declaraţii, declaraţii care au fost 
făcute şi în numele tuturor preoţilor noştri, s-a voit ca sub 
masca „Păcii” să-l facă pe cler şi pe credincioşii Catolici, ca să 
se lapede. 
 Ne vom fi înţelând poate, dar noi vedem în acet lucru, 
precum şi în tot procesul de dezvoltare, şi mai ales felul cum a 
fost dat publicităţii, o dovadă clară, că Onoratul Guvern nu 
numai că nu vrea să vadă reprezentată Biserica Catolică prin 
adevăraţii ei conducători, ci sprijină, şi încurajează pe aceea, 
care nu numai că n-au nici un drept ca s-o prezinte, ci singuri 
şi-au dat seama că au părăsit-o. 

Dacă Onoratul Guvern are intenţiunea sinceră de a 
respecta deplin religia noastră, având grije întru toate ca ea să 
fie respectată şi de alţii,conform „învăţăturilor, canoanelor şi 
tradiţiilor sale”. (Legea culelor, art. 7), rugăm insistent 
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Onoratul Guvern, să renunţe la drumul pe care a apucat, dând 
posibilitatea, ca toţi să-l poată sluji pe Dumnezeu şi Patria, 
unul fiecare după conştiinţa lui. 

Pe voi însă, dragilor mei, vă îndemnăm să nu vă lăsaţi 
descurajaţi şi nici seduşi la o atitudine ce ar fi în contrazicere 
cu loialitatea şi respectul ce-l datorăm superiorilor lumeşti. 
Loialitatea şi recpectul pentru un catolic nu sunt numai nişte 
obligaţii cetăţeneşti, ci o poruncă Dumnezeiască. Sf. Apostol 
Petru zice „Supuneţi-vă pentru Domnul, oricărei întocmiri 
omeneşti”; dar în dragoste care ne este ca o sarcină, vă rugăm 
rămâneţi credincioşi mamei noastre: Bisericii Catolice. 

Nu vă despărţiţi de episcopii voştrii adevăraţi şi de 
Păstorul Suprem: Papa. 

Nu vă lăsaţi seduţi, asociindu-vă la mişcarea de la 
Târgu-Mureş: aceasta ar însemna părăsirea Bisericii Catolice. 

Imediat ce observaţi, că un preot nu stă pe Stânca lui 
Petru, refuzaţi-l. Părăsiţi biserica în care el predică, chiar dacă 
ar trebuii ca să rămâneţi fără slujba religioasă sau fără Sfintele 
Taine. Acolo unde e Petru şi urmaşii săi, acolo e şi Biserica. 

Nu uitaţi că „Ajutorul nostru e-n numele Domnului”! 
Aduceţi-vă aminte de promisiunea: „... iată, că eu sunt 

cu voi în toate zilele, până la sfârţitul veacului”. 
Tocmai în ceasuri de încercare Biserica se ştie unită cu acela 

care a zis: „Dacă pe voi lumea vă urăşte, gândiţi-vă că m-a urât mai 
întâiu pe mine. ... nu se poate slugă mai mare decât stăpânul său. 
Dacă m-au prigonit pe mine şi pe voi vă vor prigonii”. 

Dacă Dumnezeu e cu noi, cine atunci ar putea fi contra 
noastră. „Cine ne va despărţii pe noi de iubirea lui Hristos? Oare 
necazul? Ori strâmtoarea, ori prigoana, ori foamea, ori golălatea, 
ori primejdia, ori sabia? ... Nu! Nici moartea, nici viaţa, nici 
îngerii, nici stăpânirile, nici ce este acum, nici ce va să fie ... ne va 
putea să ne despartă pe noi de dragosetea lui Dumnezeu”. 
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Domnul Nostru Isus Hristos a zis „ ... voi veţi fi în 
întristare, dar întristarea voastră se va preface în bucurie”. „ ... 
în lume aveţi turburare; ci îndrăzniţi. Eu am învins lumea”. 

Acestea să vă fie cuvântul nostru de încheiere, 
preaiubiţilor, şi binecuvântarea celui Atotputernic, a Tatălui, a 
Fiului şi a Sfântului Spirit să coboare şi să rămână de-apururi cu 
noi.  

Amin 
Timişoara, 4 iunie 1950 

De sărbătoarea Preasfintei Treimi 
 

Augustin 
Episcop 

 
Document nr. 63 
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De la Ordinariatul Diecezei [Romano-Catolice] de Timisoara 
 

Către toate oficiile parohiale217 
 
  Acest ordinariat [episcopal] a permis în multe cazuri – 
aşa s-a împământenit de multe decenii – ca preotul greco-
catolic să slujească cultul divin conform ritului grec în biserica 
noastră. Şi invers: se permitea adesea ca un preot romano-
catolic să celebreze în biserică greco-catolică. 
  Acest ordinariat [episcopal], până la dispoziţiile 
ulterioare, autorizează parohul să ofere biserica sa, eventual şi 
potirul şi preasfintele paramente [ornate liturgice], dacă ar fi 
necesar, pentru a celebra cultul divin greco-catolic. 
  În general, aşa a fost mereu: cu bunăvoinţa să îi ajutaţi pe 
fraţii noştri păstori, preoţii greco-catolici. 
 
Timişoara, 2 Octombrie, 1948218. 
 

JOSEPHUS PLESZ 
Vicar general 

                                                      
217 Archivum Dioecesanum Timisoarensis, Fond "De Unione", Dosar 
"1948", nenumerotat. 
218 Traducere din latină Aurelia Ihnatiuc 
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ABSTRACT 

 

 
The oppression beginning in 1948 had as pretext a so-

called „religious unification”. In fact, a plan aiming to destroy 
the Romanian Greek Catholicism, less accepted by the 
communist authorities and the administration of the sister 
Orthodox Church, existed. On one hand, the new political 
régime of the Popular Republic had nothing to do with a 
Church having its head outside the country (and, 
consequently, could not be controlled) and, on the other hand, 
the Orthodox Church could see its „dream”, the religious 
unification,  come true, even through force. Historiography is 
responsible for pointing out the role of the State and of the 
autochthonous Orthodox hierarchy in the fake action of 
„reintegrating the ancestral Church”, based on more and more 
available archives. But, the first step is made by the illustration 
of the events prior to the Decree 358 from 1948, seeing the 
attitude of the local and central State authorities, of the Greek 
and Roman Catholic ecclesiastic institutions and that of the 
Orthodoxy. 

The Greek-Catholic Eparchy of Lugoj is one of the five 
dioceses on the canonical territory of this Romanian Church 
that suffered as much as some others during the 41 years, 
when the communist régime and the Orthodox hierarchy tried 
to erase the torch of faith and culture, lighten by the 
Mitropolits Teofil Şeremi and Atanasie Anghel, from the map 
of the Romanian soul, at the end of the XVIIth century.      

The present study does not intend to be a thoroughgoing 
work, only trying to bring a small contribution to the 
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historiography related to the beginning of the oppression of 
the Greek-Catholic Church from 1948. Starting from an 
historical résumé of the Greek Catholicism from this part of the 
country (Banat and a small part of Ardeal), this work wants to 
analyze the relations of the State with the Episcopacy of Lugoj, 
during the dramatic year 1948, and to picture the so-called 
„reintegration of the Romanian Church” on the territory under 
the canonical jurisdiction of this Eparchy.     

This theme of ecclesiastic history had many times been 
approached especially in some publications of the Eparchy or in 
official syntheses of ecclesiastic history. During the communism, 
the Romanian historiography avoided or censored the allusions 
to the abolition of the Greek-Catholic Church.   

The removal and fate of the clerics not “coming back” to 
the Orthodoxy were mainly approached in the confessional 
publications where, ignoring the implication of the repressive 
apparatus of the communist State, was asserted that the most 
Greek-Catholic priests and believers have willingly adhered to 
the religious reintegration. 

The context of the forced reintegration 61 years ago still 
troubles those dedicated to the investigation of history. In the 
Romanian history, 1948 is the first year of integral 
communism. Now, the Romanian government changes 
direction: the Soviet model replaces the traditional Occidental 
one, the only model admitted (or better said the forcedly 
imposed one); an expansive and omnipresent imitation 
ferments the society: what happens in USSR becomes an 
obligatory subject of political information and the Soviet 
reality becomes “guide and beacon”.   
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