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INTRODUCERE

ResurecŃia instituŃiei ecleziale greco-catolice presupune,
între  altele,  valorificarea  trecutului  ei  glorios.  Aceasta
constituie un argument pentru cei care nu ştiu sau nu vor să ştie
că ea se leagă, prin tot ceea ce Ńine de devenirea ei în spaŃiu şi
timp, de însăşi existenŃa poporului român, de emanciparea sa
generală,  săvârşită  în  spaŃiul  Transilvaniei  şi  apoi  de
reverberarea culturalizatoare pe întreg pământul românesc. 

În  anii  comunismului  ea  a  continuat  să  existe  în
ilegalitate, avându-şi eroii săi dintre clerici şi laici, suportând
represaliile unui  regim de exterminare.  Cei  mai  mulŃi  dintre
aceştia  au dispărut,  trecând  în  eternitate,  iar  aceia  dintre  ei,
foarte puŃini desigur, care trăiesc sau au trăit până aproape de
zilele noastre, asemenea Arhiepiscopului Ioan Ploscaru, trebuie
să  fie reabilitaŃi,  să li  se studieze viaŃa şi  opera.  Aşadar,  din
aceste motive am considerat  că  este oportun să  ne oprim în
această lucrare asupra unui subiect generos, adică să prezentăm
viaŃa şi activitatea unui Ierarh, erou al Bisericii Greco-Catolice
româneşti, Arhiepiscopul Ioan Ploscaru. 

Numai  un recurs  la  istorie,  cu toată  seriozitatea unei
abordări  ştiinŃifice,  dublat  de  câmpul  vast  al  unei  literaturi
memorialistice  a  celor  care  s-au  postulat  în  condiŃia  de
mărturisitori  ai  credinŃei  şi  valorilor  creştine,  ai  Bisericii  lui
Cristos şi ai naŃiunii române, poate să ne purifice memoria şi să
ne  elibereze  de  ororile  unui  trecut  însângerat  şi  ruşinos.
Cunoscând  adevărul  vom  fi  liberi  şi  ne  vom  putea  ierta
„moştenirea”  unei  generaŃii  ciuntite  în  însăşi  umanitatea sa;
trăind adevărul  vom fi  părtaşi  jertfei  şi  valorilor,  în  numele
cărora  aceşti  „cuminŃi  şi  mari  anonimi  ai  Spiritului”  au
acŃionat.

Trebuie, de aceea, depuse eforturile necesare pentru a
îmbogăŃi documentaŃia privind  evenimentele care au avut loc
într-un  trecut  revolut,  încât  să  permită  vieŃii  şi  activităŃii
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Arhiepiscopului Ioan Ploscaru şi a Bisericii Greco-Catolice să-
şi  facă  cunoscută  istoria,  o istorie evaluată  critic şi  obiectiv.
Din această perspectivă se cuvine ca mărturia şi martiriul oferit
de Biserica Greco-Catolică să fie examinate într-un context mai
amplu al suferinŃelor şi persecuŃiilor îndurate în secolul al XX-
lea.
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LISTA ABREVIERILOR

Abrevieri tehnice:

Cf. Conform
D.H.    După Hristos
Dr. Doctor
Dos. Dosar
Ed. Editura
Edit. EdiŃia
Etc. Etcetera
Gr. Cat. Greco-catolic
Nr. Număr
Op. Cit. Operă citată
P. Pagina
Pp. Paginile
Prof. Profesor
Ş.a. Şi altele
Vol. Volum

Abrevieri personale

IPSS Înalt PreasfinŃia Sa
Pr. Preot

Alte Abrevieri:

CCEO Codex canonum Ecclesiarum orientalium 
OSBM Ordinul Bizantin al Sfântului Mormânt
NT Noul Testament
VT Vechiul Testament
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I. EPISCOPIA DE LUGOJ. SCURT ISTORIC .

Unirea cu Roma a românilor  din  Lugoj  s-a  făcut  de
către preotul Ştefan Berceanu la 1836. Acest fapt se constată

dintr-o  scrisoare a unui  grup  de locuitori  ai  Lugojului  către
episcopul unit de la Oradea, Samuil Vulcan, scrisoare datată la
11 februarie 1836:

„De vreme ce pronia cea dumnezeiască vrea ca neamul
cel  românesc, o dată  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)...”1

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 sub
jurisdicŃia  Episcopiei  Lugojului.  Pius  al  IX-lea  a  pontificat
între 21 iunie 1846 până în iunie 18782. 

Episcopul  romano-catolic  Nicolae  Stanislavici  cere
Împăratului, în 1741, înfiinŃarea unei Episcopii unite la Lugoj.
Una dintre  principalele  cauze era existenŃa Bisericii  sârbeşti
care se împotrivea 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,
jurisdicŃia peste Bisericile orientale de rit grecesc3. 

ReacŃia românilor ortodocşi împotriva sârbilor a început
cu dorinŃa de unire cu Biserica Romei care, încetul cu încetul, a
cuprins întreg Banatul.  Aşa se întâmplă  că  în 12 decembrie
1850, românii bănăŃeni cer Episcopi români şi înfiinŃarea unei

1 Ioan Boroş,  Unirea  românilor din Lugoj, ed. Dacia Europa Nova, Lugoj,
2001, p. 17;
2 Claudio Rendina, Papii istorie şi adevăr, ed. All, Bucureşti, 2003, p. 798;
3 Silvestru Aug. Prunduş, Clemente Plaianu, Catolicism şi ortodoxie
românească, ed. ViaŃa Creştină, Cluj-Napoca, 1994, p. 116;
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episcopii greco-catolice la Lugoj4. Când a fost dată Bula papală
din 26 noiembrie 1853, Episcopia Lugojului avea deja 21 de
parohii.  În  anul  formării  Episcopiei  populaŃia  oraşului
Timişoara  se  împărŃea  în  cinci  religii  importante:  romano-
catolici,  greco-catolici,  greco-orientali  (ortodocşi),  protestanŃi
şi evrei. Greco-catolicii, sau uniŃii, în oraşul Timişoara aveau o
singură parohie care număra 79 de credincioşi5. 

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  oficium” din  17
noiembrie  1854,  transmisă  împăratului  Francisc  Iosif,
Mitropolitului Alexandru Şterca ŞuluŃiu, clerului şi poporului
din  Eparhie6.  La  instalarea  episcopului  Alexandru  Dobra,
săvârşită în 21 septembrie 1856 în catedrala din Lugoj au fost
de  faŃă:  mitropolitul  unit  de  Alba-Iulia,  Alexandru  Şterca
ŞuluŃiu,  episcopul  unit  de  Oradea,  Vasile  Erdelyi,  episcopul
romano-catolic  transilvănean,  Ludovic  Hajnold,  episcopul
romano-catolic  al  Cenadului,  Alexandru  Csajaghy,  contele
Coronini v. Cronberg, guvernatorul sârbo-bănăŃean şi alŃi mulŃi
oficiali  dar  şi  foarte  mulŃi  credincioşi  Greco-Catolici  şi  nu
numai, din toate părŃile Banatului şi din Transilvania unde erau
Episcopi UniŃi7.
 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 FrenŃiu, Alexandru Nicolescu, Ioan Bălan, Ioan
Ploscaru şi Alexandru Mesian.

4 Gheorghe Popoviciu, Istoria românilor bănăŃeni, ed. Poporului Român,
Lugoj, 1904, p. 373;
5 Johann N. Preyer, Monografia oraşului liber crăiesc Timişoara, ed.
Amarcord, Timişoara, 1995, p. 239;
6 Nicolae Bocşan, Camelia Vulea, La începuturile Episcopiei de Lugoj, ed.
Presa Universitară Clujeană, Cluj-Napoca, 2003, p. 19;
7 Ioan Boroş, op cit, p. 96.
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1. Episcopul Alexandru Dobra (1853-1870)

El s-a născut în 15 februarie 1794 în comuna Şopteriu,
judeŃul 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 orientalis8. Întors la Oradea este numit Protopop şi
Canonic până în 1854 când este ales Episcop de Lugoj. 

După  consacrare s-a îngrijit  de terminarea interiorului
bisericii  parohiale  din  Lugoj,  devenită  mai  apoi  catedrală
episcopală, fiind 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 convertite de curând, unele chiar în
timpul păstoririi sale, primind la unire alte 26 de parohii din
Banat. 

La 11 aprilie 1869 a participat la Blaj, ca delegat papal,
la instalarea mitropolitului Ioan Vancea. episcopul Alexandru
Dobra s-a stins din viaŃă la 13 aprilie 1870.

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

8 Pamfil CârnaŃiu, Eparhiile unite sufragane Mitropoliei de Blaj în Biserica
Română Unită, două sute cincizeci de ani de istorie, ed. ViaŃa Creştină,
Cluj-Napoca, 1998, p. 134;

 9



formarea preoŃilor. Îmbolnăvindu-se grav, boala l-a răpus la 29
noiembrie 1877, la numai 38 de ani, în reşedinŃa din Beiuş,
fiind înhumat în cripta catedralei episcopale din Oradea9. 

3. Episcopul Victor Mihaly de Apşa (1875-1895)

S-a născut la 19 martie 1841 în comuna Ieud, judeŃul
Maramureş.  Studiile  le-a  urmat  la  Liceul  Piarist  în  Sighetu
MarmaŃiei, apoi la Oradea, 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 a rămas 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, a prezidat două concilii provinciale. La 26 mai 1895 a
fost  instalat  cu  mare  solemnitate  la  Blaj  ca  mitropolit.  În
ianuarie 1918 a încetat din viaŃă  neajungând să se bucure de
unirea tuturor românilor într-un stat unitar, pentru care şi el a
luptat10.

4. Episcopul Demetriu Radu (1897-1903)

S-a născut  în  26  noiembrie  1862 în  Rădeşti,  judeŃul
Alba. Şi-a făcut studiile la Aiud, la călugării minoriŃi, 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.

9 Silvestru Aug. Prunduş, Clemente Plaianu, Catolicism şi Ortodoxie…,  p.
99;
10 Ibidem, p. 91;
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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 menŃiona grija
deosebită  pentru  învăŃământul  confesional  sătesc  şi
preocuparea pentru restaurarea catedralei, repararea reşedinŃei
episcopale,  construirea  de  biserici  şi  şcoli11.  În  anul  1903,
episcopul  Demetriu  Radu,  a  fost  transferat  la  Oradea.  A
participat şi prezidat Marea adunare naŃională de la Alba Iulia.
ActivităŃilor  sale  le-a  pus  capăt  atentatul  de  la  Senat  din  8
decembrie 1920.

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 reformaŃi în Târgu-Mureş,
Reghin,  iar mai târziu 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 menŃiona  că  a  stăruit  mult  pentru  educaŃia  morală  a
credincioşilor şi a deschis primul internat de băieŃi pentru elevii
români din Lugoj.

În  ziua  de  15  noiembrie  1911  a  fost  transferat  la
episcopia din Gherla, unde va activa doar câŃiva ani, deoarece
s-a  îmbolnăvit  şi  a  încetat  din  viaŃă  la  13 ianuarie  1916 în
Budapesta,  la  vârsta  de 50 de ani.  A fost  înhumat în  cripta
catedralei din Gherla12. 

6. Episcopul Valeriu Traian FrenŃiu (1913-1922)
11 Pamfil CârnaŃiu, op cit, p. 134;
12 Ibidem, p. 135;
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S-a născut la 25 aprilie 1875 la ReşiŃa, judeŃul 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
fost promovat doctor în teologie.

A fost numit episcop de Lugoj la vârsta de 37 de ani la
4  noiembrie  1912,  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
preoŃilor  pastorale  la  sărbătorile  mari,  a  înfiinŃat  Şcoala
Normală  de  fete,  prima şcoală  românească  de  acest  fel  din
Ungaria.

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  destituit din  scaun  prin  decret  guvernamental.  După

domiciliile  forŃate  de  la  Dragoslavele,  Căldăruşani  şi  la
penitenciarul din Sighetu MarmaŃiei unde s-a stins din viaŃă la
11 iunie 1952. A fost înhumat într-o groapă comună neştiindu-
se cu siguranŃă locul unde a fost pus, în cimitirul săracilor de
pe malul Izei13.

7. Episcopul Alexandru Nicolescu (1922-1935)

A fost unul dintre cei mai mari cărturari dintre arhiereii
Bisericii Unite. S-a născut la Tulgheş, judeŃul Mureş 1882. A
studiat la Reghin, Blaj şi la Roma unde a fost promovat doctor
în filozofie şi teologie. Revenit în Ńară a fost trimis misionar în
America de Nord.

După  transferul episcopului Valeriu Traian FrenŃiu de
la Lugoj la Oradea, în anul 1922 a fost numit episcop de Lugoj.
13 Silvestru Aug. Prunduş, Clemente Plăianu, Cei doisprezece episcopi
martiri, ed. ViaŃa Creştină, Cluj- Napoca, 1998, p. 24;
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În această calitate a demarat lucrările de pictare a catedralei din
Lugoj  care  le-a  încredinŃat  pictorului  Virgil  Simonescu14.
Episcopul Nicolescu a fondat Biblioteca pentru Casa Cultă care
cuprinde publicaŃii despre diverse teme religioase. Activitatea
pastorală a episcopului a continuat după anul 1936 pe teritorii
mai vaste fiind ales mitropolit. S-a stins din viaŃă la 5 iunie
1941.

Cardinalul  Iuliu  Hossu  îl  numeşte  pe  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 viaŃă  pentru credincioşii  grijei  şi  păstoririi  lui
încredinŃaŃi şi departe peste hotarele Eparhiei şi Mitropoliei,
suflet sacerdotal, suflet mare a cuprins în dragostea sa pe toŃi,
fără  deosebire,  plinind  Legea  supremă  a  Domnului  Isus
pentru care toŃi una sunt.”15

8. Episcopul Ioan Bălan (1935-1959)

Episcopia  de  Lugoj  după  plecarea  lui  Alexandru
Nicolescu ca mitropolit la Blaj a fost încredinŃată episcopului
Ioan Bălan. El s-a născut la Teiuş, judeŃul 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, care pe lângă
problemele Eparhiei,  s-a ocupat  de traduceri,  în special  VT,
deoarece NT l-a tradus şi tipărit în 1924. 

14 Alexandru Nicolescu, Pictura catedralei Române Unite din Lugoj, ed.
Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001, p. 6;
15 Silvestru Aug. Prunduş, Clemente Plaianu, Cei doisprezece episcopi
martiri…, p. 94;
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Din păcate  a fost  arestat  în octombrie 1948 şi  supus
încercărilor aceluiaşi calvar ca şi  ceilalŃi  episcopi ai Bisericii
Române Unite16.  A fost  dus împreună  cu ceilalŃi  episcopi  la
Dragoslavele,  Căldăruşani  iar  în  1950  la  Penitenciarul  din
Sighetul  MarmaŃiei.  În  urma şirului  nesfârşit  de  suferinŃe şi
izolări  a  fost  dus  la  mănăstirea  Cioroghârla.  Datorită
suferinŃelor  s-a îmbolnăvit  şi  la  4 august  1959 s-a stins din
viaŃă şi a fost înhumat la cimitirul Belu din Bucureşti.

16 Ioan Ploscaru, LanŃuri şi teroare, ed. Siganata, Timişoara, 1994, p. 47;
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III. ORIGINEA. STUDIILE.

Episcopul  Ioan  Ploscaru,  s-a  născut  la  11  noiembrie
1911 în  comuna Frata,  judeŃul  Cluj.  Fiul  lui  Vasile  şi  Ana
(Anica)  născută  Crişan,  mama episcopului  era  originară  din
satul  vecin  Vişinel.  PărinŃii  au fost  agricultori.  Pe tatăl  său,
Vasile Ploscaru, nu l-a cunoscut prea bine deoarece a luptat pe
front,  întorcându-se  acasă  abia  după  Unirea  din  anul  1918.
Necunoscându-l bine, a fost  reŃinut la început dar treptat  s-a
apropiat de el17.

Şcoala  primară  a  urmat-o  în  comuna  Sărmăşan.  Un
eveniment remarcabil din şcoala primară a fost în clasa a IV-a
când a plecat la Bucureşti, la “cursurile tinerimii române” (era
un fel de olimpiadă la care se dădeau teme în scris apoi acestea
se premiau)18.

Liceul  l-a făcut  la Blaj  la „Sfântul Vasile cel  Mare”
promovând Bacalaureatul în sesiunea iulie 1929. Bacalaureatul
se  dădea  din  toate  materiile,  rezultatul  obŃinut  a  fost
satisfăcător. În toamna anului 1929 a fost primit ca student în
anul  I  la  Academia  de  Teologie  română  Unită  din  Blaj.  A
absolvit studiile în anul 193319.

1. Preotul

După absolvire a cerut să fie hirotonit preot celibatar.
Hirotonirea a avut loc în catedrala din Blaj. A fost hirotonit de
episcopul Valeriu Traian FrenŃiu la data de 17 septembrie 1933
alături de alŃi cinci preoŃi.

După  hirotonire,  a  fost  numit  preot  de  gradul  II  şi
profesor  de religie  la  Braşov unde a  stat  până  în  1935.  Ca

17 Ioan Ploscaru, Bucurii şi speranŃe, ed Helicon, Timişoara, 1998, p. 82;
18 Ibidem, p. 18;
19 Silvestru Aug. Prunduş, Clemente Plăianu, Cei doisprezece episcopi
martiri…, p. 183;
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profesor  avea  catedră  la  Liceul  „Meşotă”,  dar  preda  şi  la
Şcolile Secundare şi la cele Primare, fiind profesor suplinitor
substituindu-l pe Parohul din Braşov,20.

În  anul  1935 a  fost  transferat  ca  preot  la  Crăciunel,
JudeŃul Odorhei (Harghita), care însă nefiind parohie bugetară,
a  primit  numirea  oficială  pentru  parohia  Bodogaia  cu
domiciliul la Ocland. A plecat de la Braşov deoarece venise un
profesor care era titular. Între anii 1933-1936, concomitent cu
pastoraŃia urma să se titularizeze profesor de religie. S-a înscris
la  Seminarul  Pedagogic  din  Cluj  unde  se  făcea  practică
pedagogică.  Cursurile  acestui  seminar  durau  un  semestru
pentru  specialitatea  Religiei  greco-catolică  în  învăŃământul
liceal.  Tot  în  această  perioadă  a  pregătit  şi  a  promovat
examenul de licenŃă în teologie la Academia din Blaj, singura
din Ńară autorizată să acorde titlul de licenŃă21.

În anul 1936 Canonicul Ioan Bălan este numit episcop
de  Lugoj.  Noul  episcop  îi  propune  lui  Ioan  Ploscaru să-şi
continue  studiile  la  Universitatea  din  Strasbourg,  iar
mitropolitul Alexandru Nicolescu este de acord cu trimiterea sa
la continuarea studiilor teologice în FranŃa. 

2. Studiile în străinătate

Strasbourgul  este  un  oraş  aşezat  pe  Rin,  capitală  a
Alsaciei, aproximativ la 450 kilometrii distanŃă de Paris. Din
FranŃa a trimis preoŃilor  materiale religioase pentru a facilita
pastoraŃia.

În  Paris l-a întâlnit  pe Monseniorul Ghica la biserica
acestuia construită din scânduri la marginea Parisului. Uneori
preotul  Ploscaru  celebra  liturghia  la  această  bisericuŃă.  În
toamna anului 1938 Ploscaru a primit o scrisoare din Blaj în
care  mitropolitul  îl  întreba dacă  nu ar  fi  dispus să  treacă  în

20 Ioan Ploscaru, op. cit., p. 172;
21 Silv. Aug. Prunduş, Clemente Plaianu, Catolicism  şi ortodoxie…, p. 178;
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Eparhia  de Lugoj,  fiindcă  Mitropolitul  Nicolescu i-a  propus
Episcopului  Bălan  al  Lugojului  săi  dea  dezlegare  preotului
Neda  pentru  a  fi  transferat  în  clerul  Arhieparhial, deoarece
preotul Dumitru Neda care aparŃinea de această  Eparhie,  era
profesor  la  Academia  Teologică  din  Blaj  şi  director  al
săptămânalului „Unirea”. Episcopul Bălan acceptând transferul
a cerut în schimb pe altcineva. Preotul Ioan Ploscaru a acceptat
în virtutea votului depus la hirotonire, conform căruia ordinul
superiorilor se executa fără comentarii22. Astfel a ajuns preotul
Ioan Ploscaru în Eparhia Lugojului.

După o nouă licenŃă, în primăvara anului 1939, luând
gradul de licenŃiat în teologie, pe care îl avea şi în Ńară, trebuia
să  facă  încă  un  an  pentru  a  fi  admis  la  doctorat.  În  anul
premergător doctoratului a pregătit lucrarea cu titlul Pedagogia
Divină în Educarea Neamului Omenesc după autorii secolelor
I-III.  Lucrarea  nu  a  mai  susŃinut-o  deoarece  în  septembrie
1939,  FranŃa  a  declarat  război  Germaniei.  Universitatea  din
Strasbourg  s-a  refugiat  pe  timpul  războiului  în  localitatea
Clairmont Ferrand. Ioan Ploscaru a decis să rămână la Paris la
Facultatea de Teologie din cadrul Institutului Catolic. Aici s-a
ocupat de teza de doctorat care era o lucrare biblico-patristică23.

În data de 6 iunie 1940 datorită începerii războiului a
părăsit FranŃa. Călătoria a făcut-o prin Yugoslavia ajungând la
Lugoj în 9 iunie 1940, ziua în care Parisul a căzut sub ocupaŃie
germană.  Din păcate teza de doctorat începută  la Paris nu a
finalizat-o niciodată.

3. La Lugoj

22 Ioan Ploscaru, Bucurii şi SperanŃe, p. 228;
23 Ibidem, p. 253;
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După sosirea la Lugoj, episcopul Ioan Bălan la numit
secretar episcopal. Aici la Episcopie era într-o bună înŃelegere
cu episcopul Bălan, locuind în Episcopie.

Activitatea la Episcopie era destul de dificilă deoarece
episcopul  pretindea  ca  toŃi  funcŃionarii  Episcopiei  să  fie
punctuali, chiar şi programul episcopului era respectat cu mare
precizie. În această perioadă serviciul secretariatului era foarte
greu, mai ales cât a durat boala de ochi a episcopului Bălan,
deoarece  Ploscaru  trebuia  să-i  citească  aproape  toate
documentele.

În  anul  1942 a  fost  ales  canonic24,  deoarece  în  anul
1941 apăruse o Lege ce impunea pensionarea la 62 de ani, iar
canonicii pensionaŃi trebuiau înlocuiŃi. Tot în această perioadă
Ploscaru  preda  religia  la  câteva  şcoli  din  Lugoj  pentru  că
această slujbă era considerată de el mai mult ca o delectare.

În anul 1945 a fost numit vicar general episcopal, adică
cel care îl înlocuieşte pe episcop în administrarea eparhială în
lipsa acestuia, Şi-a păstrat acest rang până în anul 1948 , anul
desfiinŃării  Bisericii Române Unite.

4. Starea Eparhiei Române Unite de Lugoj în anul
1948

Încă de la începutul anului 1948 atmosfera devenea tot
mai apăsătoare şi tensionată pentru întreaga Biserică Română
Unită.  În  ziare  au  apărut  articole  despre  situaŃia  Bisericii
Greco-Catolice  din  Ucraina,  făcând  aluzie  la  ceea  ce  se va
întâmpla, în mod inevitabil, şi  în România.  Ioan Ploscaru în
această  perioadă  a  făcut  exerciŃii  pentru  închisoare.  Îşi
programa  anumite  zile  în  care  să  nu  se  aşeze,  era  pregătit
pentru torturi, ba chiar şi pentru martiriu.
24 Sil. Aug. Prunduş, Clemente Plaianu, Cei doisprezece episcopi martiri, p.
184;
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Anul  1948  a  fost  decisiv  pentru  Biserica  Greco-
Catolică. În iulie a acestui an Statul român abrogă Concordatul
cu  Vaticanul.  Urmează  desfiinŃarea  Şcolilor  Confesionale  şi
Teologice şi se suprimă salariile preoŃilor.

Ploscaru a început la Lugoj un program spiritual foarte
serios. A început treptat, cu răbdare, să se ocupe de spovedanii,
a  preluat  CongregaŃia  Mariană  înfiinŃată  de episcopul  Bălan
după sosirea refugiaŃilor ardeleni în Banat din 1940. Ploscaru a
preluat  această  CongregaŃie  deoarece  slăbise  în  activitate
pentru  că  episcopul  Bălan  nu  era  la  curent  cu  preocupările
tineretului  şi  astfel  a  hotărât  să  predea  conducerea  acestei
CongregaŃii. Aici Ploscaru treptat a implementat un program de
exerciŃii  spirituale  şi  rugăciuni  în  fiecare  duminică  după
amiază. Curând CongregaŃia se putea compara cu o mănăstire,
deşi  nu avea ziduri  şi  uniforme.  Exista un program riguros:
trezirea  la  oră  fixă,  Euharistie  zilnică,  meditaŃii  şi  lectură
spirituală, adoraŃie, devoŃiuni personale şi activitate caritabilă
după limite25. Ploscaru a răspândit rugăciunea Rozariului. Când
stătea  în  scaunul  de  spovedanie  oferea  un  rozariu  gratuit
arătând şi cum trebuie să se roage.

Au mai existat  anumite viziuni la Lugoj  privitoare la
evenimentele care vor urma, Ploscaru analizându-le cu foarte
mare prudenŃă. O credincioasă i-a cerut, în urma unei viziuni,
să-i explice rugăciunea  Tatăl  Nostru. O altă  cerere a fost să
tipărească CărŃi de Rugăciune afirmând că va veni timpul când
vor fi extrem de rare. Ploscaru a tipărit cărticica La micul Isus
în  care  era  Sfânta  Liturghie  şi  rugăciuni  comune  pentru
începători.  Mai târziu va regreta că  nu a reuşit  să tipărească
mult  mai  multe cărŃi.  Tot  atunci  a  mai  făcut  o  culegere de
rugăciuni şi cântări cu care a mers la Bucureşti pentru a obŃine
aprobarea autorităŃilor  comuniste.  Era aproape de a trece de
cenzură, când cenzorul a dat cu ochii de cântarea Creştin sunt
din leagăn oprindu-se la cuvintele “Al ei cap e Papa urmaşul

25 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p. 11;
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lui  Petru” .  Cenzorul,  fără  nici  o  explicaŃie,  a  restituit
manuscrisul cu hotărârea respins26.

Evenimentul cel mai răsunător din vara anului 1948 a
fost  cel  mai  mare pelerinaj  organizat  înainte  de desfiinŃarea
Bisericii Greco-Catolice. Atunci s-a hotărât ca icoana Fecioarei
Maria de la Scăiuş  să  fie adusă  la Lugoj şi  să  fie expusă în
catedrală  pe  întreaga  perioadă  a  postului  Adormirii  Maicii
Domnului. Icoana Fecioarei Maria cu Pruncul Isus în braŃe de
la Scăiuş era importantă deoarece a lăcrimat de două ori, la 30
septembrie şi la 15 octombrie 1934. 

În pelerinajul de la Scăiuş (25 kilometrii de Lugoj) din
1948, s-a plecat în data de 31 iulie. Grupul de pelerini care s-a
deplasat le Scăiuş era format din 500 credincioşi şi 12 preoŃi.
S-au făcut rugăciuni până noaptea târziu: Rozarul, Paraclisul şi
alte devoŃiuni27.  

A doua zi s-a înapoiat spre Lugoj icoana, iar pelerinii
au fost aşteptaŃi seara la marginea oraşului Lugoj de un număr
mare de credincioşi cu lumânări aprinse.

AutorităŃile în semn de nemulŃumire au trimis pe drum
un grup de sportivi cu fanfară să disloce mulŃimea dar nu au
reuşit căci convoiul se întindea pe o distanŃă de un kilometru. 

Când convoiul a ajuns în piaŃa catedralei s-au stins toate
luminile din centrul oraşului. Această măsură era în favoarea
procesiunii  căci  toŃi  aveau  lumânări  aprinse;  înconjurând
catedrala cu acest brâu de lumini s-a produs o lumină feerică28.

În  piaŃă  erau aproximativ 5000 de oameni,  nu numai
greco-catolici, ci şi romano-catolici şi ortodocşi. Timp de două
săptămâni  s-au  Ńinut  în  fiecare  seară  rugăciuni  şi  predici
însoŃite  de cântece  „mariane”.  În  zilele următoare  episcopul
Bălan a fost chemat la Prefectură,  unde Prefectul l-a întrebat
care  a  fost  semnificaŃia  acestei  “demonstraŃii”.  Episcopul  a
26 Ibidem, p. 19;
27 Ioan Ploscaru, Icoana Maicii Sfinte de la Scăiuş, ed. Helicon, Timisoara,
1998, p. 112;
28 Ibidem, p. 113;
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răspuns că a fost un pelerinaj şi nu ceea ce credeau autorităŃile
comuniste.

Icoana de la Scăiuş  era un motiv de nelinişte  pentru
autorităŃile comuniste fiindcă atrăgând pe credincioşi  susŃinea
într-o  formă  evidentă  rezistenŃa  credincioşilor  bănăŃeni
împotriva puterii comuniste. Deoarece Securitatea a voit să ia
icoana, aceasta a fost ascunsă la diferiŃi credincioşi şi nu a fost
niciodată confiscată de Securitate29.

Adversitatea autorităŃilor comuniste a creat tensiune şi
incertitudine cu privire la viitorul Bisericii Greco-Catolice atât
la  Lugoj  cât  şi  pe  teritoriul  Eparhiei,  mai  ales  acolo  unde
preoŃii erau singuri.

5. Suprimarea Bisericii Române Unite

Regimul comunist a început prin a se arăta binevoitor
faŃă  de  Biserică.  Această  atitudine  aparent  binevoitoare  o
întâlnim pe parcursul anului 1945, dar încă de pe atunci încep
tentativele de a atrage Biserica română Unită în cadrul mişcării
progresiste.

Primele încercări se fac prin intermediul AsociaŃilor de
legături  dintre  România  şi  Uniunea Sovietică.  Se  afirma  că
aceste  AsociaŃii  nu  urmăresc  scopuri  politice  şi  se  dorea
aderarea oficială a Bisericii Unite căreia i se rezervase un loc în
cadrul  Comitetului  Central30.  Biserica  Română  Unită  Greco-
Catolică nu a aderat la această mişcare şi nici la o altă mişcare
de tip comunist.

Ierarhia  Bisericii  Ortodoxe  se  arată  dispusă  să
colaboreze cu regimul comunist, iar ierarhia Bisericii Catolice,
atât Unită cât şi  Latină,  se menŃinea într-o profundă  rezervă,
lucru pentru care ea va fi acuzată de a fi împiedicat încadrarea
29 Ibidem, p. 116;
30 Alexandru Mircea, Calvarul Bisericii Unite în Biserica Română Unită,
două sute cincizeci de ani de istorie, ed. ViaŃa Creştină, Cluj-Napoca, 1998,
p. 227;
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populaŃiei  Romano  şi  Greco-Catolice  în  organizaŃiile  de
democraŃie  populară  ca  urmare  a  refuzului  categoric  de  a
acorda  vreun  sprijin  „AsociaŃiei  PreoŃilor  Ortodocşi
DemocraŃi” 31.

Guvernul  lui  Petru  Groza  a  încercat  să  atragă  clerul
greco-catolic la ortodoxism promiŃând anumite funcŃii. Există
afirmaŃii  că,  Guvernul nu a renunŃat la ideea de al atrage pe
episcopul, viitorul cardinal, Iuliu Hossu în opera de reîntregire
a Bisericii  Româneşti.  Rămâne desigur  în picioare faptul  că
episcopul  Iuliu  Hossu  şi  Petru  Groza  fuseseră  colegi  de
şcoală32.

La sfârşitul lunii ianuarie 1948 episcopul Iuliu Hossu a
fost chemat la Bucureşti unde i s-a propus să fie mitropolitul
Moldovei,  iar  mai  apoi  să  fie  numit  Patriarh  al  Bisericii
Ortodoxe  Române,  bineînŃeles,  cu  condiŃia  de  a  trece  la
ortodoxie.  Ierarhul  Iuliu Hossu a refuzat  cu indignare,  iar la
puŃin timp a primit vizita Episcopului ortodox de Cluj, Nicolae
Colan, care se pare că i-a făcut unele propuneri cu privire la
poziŃia sa în viitoarea ierarhie a Bisericii Ortodoxe33.

Astfel  de  tentative  de  atragere  la  ortodoxie  au  fost
exercitate  şi  asupra  episcopului  Vasile  Aftemie,  vicar  de
Bucureşti,  de  către  însuşi  primul  ministru  Petru  Groza.  În
schimbul  semnării  actului  de  unire  religioasă,  Episcopului
Vasile Aftemie i s-a propus scaunul mitropolitan al Ardealului
şi  chiar  cel  patriarhal.  Refuzul  vicarului  de Bucureşti  a fost
foarte  ferm:  „Nu  mă  voi  lepăda  în  nici  un  chip  de  Legea
Străbună, de Christos şi de Roma”34.

31 Ibidem, p. 228;
32 Ioan Opriş, Cercuri culturale dizidente, ed. Enciclopedică, Bucureşti,
2001, p. 65;
33 Cristian Vasile, Între Kremlin şi Vatican, ed. Curtea Veche, Bucureşti,
2003, p. 123;

34 Vasile Marcu, Drama Bisericii române unite cu Roma, ed. Crater,
Bucureşti, 1997, p. 74;
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În faŃa acestor eşecuri repetate de a atrage pe episcopii
greco-catolici de partea unei unificări a Bisericii, autorităŃile au
încercat să corupă clericii. Împotriva acestor presiuni, la care
era supusă Biserica Unită şi care deveneau tot mai accentuate,
episcopul greco-catolic de Lugoj, Ioan Bălan, a dat dispoziŃie
preoŃilor şi credincioşilor să încerce să se susŃină unii pe alŃii.
Ioan  Ploscaru  prezintă  o  imagine  mai  nuanŃată  a  situaŃiei
Bisericii Greco-Catolice, în general, şi a Eparhiei de Lugoj, în
special: „Cunoscând tratamentul la care a fost supusă Biserica
din URSS, chiar şi cea Ortodoxă, nu ne rămâne decât o tenace
pregătire pentru martiriu. În conversaŃiile mele cu Episcopul
Ioan Bălan îi împărtăşeam temerile şi preocupările mele. Dar,
Episcopul Bălan nu credea că situaŃia ce va veni îl va afecta
prea mult, sperând să-l apere demnitatea de episcop”35.

5.1. Actele împotriva Bisericii Catolice

1. Legea pentru Reforma ÎnvăŃământului. Un domeniu
important în care ateismul comunist şi-a făcut simŃită prezenŃa,
începând  în  special  din  anul  1948,  a  fost  învăŃământul.
Decretul  Lege  numărul  175,  din  3  august  1948,  privitor  la
reforma şi la noua organizare a învăŃământului din Republica
Populară România însemna o lovitură îndreptată către Biserica
Catolică  de  ambele  rituri.  Articolul  I  al  acestei  Legi  a
ÎnvăŃământului ilustrează spiritul care stă la baza acesteia:

„Înv ăŃământul  public constituie în România un drept
egal  pentru  toŃi  cetăŃenii  Republicii  Populare  din  România,
fără  deosebire de sex,  naŃionalitate sau de Religie.   El este
organizat exclusiv de Stat, pe temeiul unităŃii de structură şi
este aşezat pe baze democratice, populare şi realism ştiinŃific.
ÎnvăŃământul public este laic.”36

Articolul II enunŃă scopul învăŃământului:

35 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p. 10;
36 Alexandru Mircea, op. cit., p. 242;
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„Educarea tineretului în spiritul democraŃiei populare;
prevede folosirea timpului liber al  elevilor  prin organizarea
unei activităŃi extraşcolare care să lege şcoala de familie şi de
viaŃa  socială  a  mediului;  tinde  să  pregătească  pe  baze
ştiinŃifice pentru cadrele medii şi superioare specialişti care să
corespundă trebuinŃelor de întărire a democraŃie populare şi
construire a societăŃii comuniste.”37

Biserica nu a putut accepta aşa ceva şi nici nu a putut să
colaboreze cu Statul  în asemenea condiŃii.  Colaborarea ar  fi
însemnat  că  Biserica  renunŃă  să  mai  fie  Biserică.  Episcopii
catolici din România au protestat împotriva acestor încălcări de
drepturi  ale  Bisericii,  revendicând  cu  tărie  dreptul  de  a
deschide şi  susŃine Şcoli  Confesionale,  ca şi  dreptul  de a-şi
forma clerul conform tradiŃiei şi al canoanelor.

Măsurile adoptate de autorităŃile comuniste în domeniul
educaŃiei vor slăbi capacitatea de rezistenŃă a Bisericii Greco-
Catolice. În toamna anului 1948, când procesul de lichidare a
cultului unit începuse, teologii şi profesorii nu se vor mai afla
într-un contact foarte strâns. Elevii vor avea pedagogi numiŃi
de Ministerul  ÎnvăŃământului,  iar  pedagogii  vor  fi  mai puŃin
dispuşi să insufle celor tineri ataşament pentru Biserică38.

2. Decretul de denunŃare a Concordatului cu Vaticanul.
Abrogat la 4 august 1948, reprezintă ultima etapă de înlănŃuire
a Bisericii  prin Lege  şi  a  încadrării  ei  definitive în  regimul
popular.

Concordatul încheiat între Regatul Român şi Vatican la
10 mai 1927 a fost ultima piedică în făurirea unirii spirituale a
românilor.  Concordatul  a fost  privit  întotdeauna  de Biserica
Ortodoxă Română ca un instrument de ingerinŃă a Vaticanului
în România şi ca o nedreptate istorico-politică faŃă de Biserica
Ortodoxă dominantă care se considera pusă în inferioritate39. 
37 Ibidem;
38 Cristian Vasile, op. cit., p. 130;
39 Alexandru RaŃiu, PersecuŃia Bisericii Române Unite, ed. Imprimeria de
Vest, Oradea, 1994, p. 37;
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Concordatul, de fapt, prevedea statutul de organizare şi
funcŃionare a Bisericii  Catolice de ambele rituri în episcopii,
protopopiate,  parohii,  dreptul  de a  avea  Şcoli  Confesionale,
presă, AsociaŃii, legături cu Sfântul Scaun etc. Acest Concordat
nu  leza  prestigiul  sau  structura  Bisericii  Ortodoxe şi  nici
suveranitatea  Satului  român.  Guvernul  comunist  de  la
Bucureşti  nu  vroia  ca  Sfântul  Părinte  Papa  să-şi  exercite
autoritatea  asupra  clerului  şi  a  credincioşilor  catolici  din
România deoarece Guvernul nu putea să se amestece în viaŃa
Bisericii.

DenunŃarea  Concordatului  a  fost  pregătită  de  presa
comunistă  cu  obişnuitele  acuze şi  calomnii  la  adresa  Papei.
Patriarhul Iustinian Marina, care era la Moscova la Congresul
Panortodox  a  triumfat  de  bucurie  şi  a  salutat  cu  satisfacŃie
Legea  ca  pe  o  măsură  justă  de  înlăturare  definitivă  a
amestecului papalităŃii în treburile interne ale României40.

3. Decretul 358 din 1 decembrie 1948. Prin acest decret
s-a  trecut  la  desfiinŃarea  oficială  a  Bisericii  Române Unite.
Decretul  a  fost  un  act  politic  anticonstituŃional,  abuziv  şi
anticreştin, realizat de Partidul Comunist Român şi  Guvernul
Comunist  care  s-au  folosit  de  ierarhia  Bisericii  Ortodoxe
Române ca de o unealtă docilă şi ca atare, aşa-zisa revenire a
unor  credincioşi  şi  a  unor  clerici  greco-catolici  este  nulă  şi
neavenită41.

Lucrările Adunării  de la Cluj au decurs foarte repede
fiind  pregătite  cu  mult  timp  înainte.  A  urmat  trecerea  la
recrutarea unor preoŃi uniŃi imorali şi a unora slabi de înger, pe
care i-au declarat delegaŃi  ai credincioşilor uniŃi la Adunarea
care a avut loc la data de 1 octombrie 1948 în sala de sport a
Liceului  Gheorghe BariŃiu din  Cluj.  La  Adunare  s-a  citit  o
proclamaŃie în care delegaŃii proclamau reîntoarcerea în sânul

40 Ibidem, p. 38;
41 Ioan M. Bota, Istoria Bisericii Universale şi a Bisericii Româneşti de la
origini până astăzi, ed. ViaŃa Creştină, Cluj-Napoca, 2003, p. 485;
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ortodoxiei  şi  un  apel  adresat  credincioşilor  uniŃi  care  erau
îndemnaŃi  să urmeze exemplul preoŃilor apostaŃi.  Adunarea a
mai hotărât ca toŃi clericii care au aderat la ortodoxie să plece
imediat  la Bucureşti  pentru a se prezenta Sfântului Sinod al
Bisericii Ortodoxe Române şi Patriarhului Marina42. 

La această  Adunare ar fi  trebuit, conform tradiŃiei,  să
fie 38 de delegaŃi ai preoŃimii ardelene. Comuniştii au ales tot
38 de preoŃi pentru că atâŃi protopopi au semnat actul Unirii de
la 1698. În realitate la Adunarea de la Cluj au fost numai 37 de
preoŃi. Tot din documentele oficiale reiese că la Bucureşti s-au
prezentat 36 de preoŃi, chiar actul sinodal de primire a uniŃilor
în sânul Bisericii Ortodoxe vorbeşte de delegaŃia celor 36 de
protopopi şi preoŃi ai Bisericii Române Unite43.

Chiar  dacă  cei  36  de preoŃi  ar  fi  adoptat  decizia  de
revenire  fără  să  fie  supuşi  vreunei  constrângeri  fizice  sau
morale,  ei  nu  aveau  calitatea  oficială  de  reprezentanŃi  sau
delegaŃi ai Bisericii Române Unite. Semnând actele de unire în
calitatea lor  de particulari,  revenirea lor  nu implica întreaga
Biserică Română  Unită.  Astfel,  din punct de vedere canonic,
Congresul de la Cluj este nul, căci nu a fost prezent nici un
episcop acolo. Şi tot din punct de vedere al Dreptului Canonic,
un act făcut (semnat) sub influenŃa unei violenŃe exercitate din
exterior asupra unei persoane, faŃă de care aceasta nu a putut
nicidecum  să  reziste  este  considerat  nul44.  După  această
Adunare (1 dec) au început să circule tot felul liste de a trece la
Biserica Ortodoxă printre preoŃii uniŃi dar şi printre unii laici. 

La Lugoj starea de spirit a clerului şi a credincioşilor
devine  tot  mai  tensionată.  Vicarul  General  Ioan  Ploscaru
introduce un program special la catedrala episcopală ce consta
în adoraŃie perpetuă la care credincioşii participau şi în timpul

42 Cristian Vasile, op. cit., p. 143;
43 Alexandru Mircea, op. cit., p. 253;
44 Cf. Codul Canoanelor Bisericilor Orientale, ed. Presa Universitară, Cluj-
Napoca, 2001, p. 485;
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nopŃii. Credincioşii greco-catolici erau timoraŃi şi înspăimântaŃi
de represaliile puse în aplicare de către autorităŃile comuniste45.

5.2. Începutul terorii

După  aceste  evenimente  şi  chiar  înainte  de  ele  au
început arestările. În Ńară şi la Lugoj atmosfera devenea tot mai
încărcată,  mai  tensionată  şi  mai  apăsătoare,  însă  cu  aceeaşi
gravitate ea se manifesta şi la sate în parohiile unde preotul era
de obicei singur şi fără ajutorul autorităŃilor bisericeşti46.

Arestările  la  început  au  fost  sporadice,  invocându-se
diverse motive, niciodată adevărul. Unii au fost arestaŃi pentru
că ar fi fost înscrişi cândva în vreun partid politic, alŃii pentru
aşa-zisul sabotaj economic pentru că nu au reuşit să-şi are la
timp pământul.  ÎnvinovăŃit  putea fi şi  dacă  a adăpostit vreun
fugar care ar fi încercat să se sustragă justiŃiei comuniste, sau
pur şi simplu pentru că aveau vreo rudenie în străinătate care ar
fi fost implicată într-o contravenŃie sau vreun proces de orice
natură. Comuniştii erau maeştrii când era vorba să-Ńi afle vreo
vină  şi  prea  puŃin  îi  interesa  dacă  aceasta  era  în  totalitate
credibilă, atât timp cât instanŃele de judecată erau tot ale lor47.

Au fost foarte puŃine cazuri când cei arestaŃi erau puşi
în faŃa unui proces normal de judecată. Cei mai mulŃi dintre ei
erau reŃinuŃi la Mili Ńie sau Securitate chiar şi luni întregi pentru
a-i intimida. Erau acuzaŃi de fapte de neimaginat, de delicte de
drept comun sau administrative, nicidecum de acuzaŃii politice
care ar fi reflectat starea din Ńară.

Atât  de  departe  s-a  ajuns  încât  panica  se  dezlănŃuia
chiar şi  numai la auzul unui zgomot de motor, deoarece cei
care  umblau cu  autoturismele  noaptea  erau  autorităŃile,  mai
ales Securitatea. Aşa că, la auzul motoarelor, indiferent că era
45 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p. 46;
46 Ibidem, p. 32;
47 Sil. Aug. Prunduş, Clemete Plaianu, Cei doisprezece episcopi martiri, p.
184;
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ziua sau noaptea,  oamenii  căutau să  se îndepărteze de locul
respectiv48.

Aceleaşi  sentimente le trăiau şi  preoŃii  greco-catolici.
HărŃuiŃi  fizic  şi  psihic,  ajunseseră  să-şi  piardă  odihna  fiind
mereu  gata  de  fugă.  Noaptea,  mai  ales,  când  cineva  dădea
semnalul prin bătăi în geam, preotul fugea prin uşa din dos sau
prin geamul dinspre curte, dinainte pregătit. Putea fi sigur că nu
era alarmă falsă căci pericolul era iminent. 

Arestările  se  făceau  în  majoritatea  cazurilor  noaptea,
după ideile ruseşti experimentate îndelung49: noaptea amplifică
sentimentele,  întăreşte  convingerea  inutilităŃii,  rezistenŃei,
deprimă  individul.  Tot  noaptea  îi  apără  pe  cei  care  fac
arestările (anchetatori,  agenŃi,  activişti,  Mili Ńia şi  Securitatea)
să nu fie recunoscuŃi şi acuzaŃi cândva de faptele comise. Tot
noaptea le dă acestora, mai sus amintiŃi, curajul atacului50. 

5.3. RezistenŃa credincioşilor

Era nevoie de mult eroism ca să poŃi rezista fiindcă nu
îŃi este tot una când îŃi laşi o familie (soŃie şi copii) abandonată 
fără nici un sprijin, în mâinile comuniştilor.

O  problemă  importantă  era  trecerea  credincioşilor
greco-catolici  la  ortodoxism.  AutorităŃile  comuniste,  MiliŃia,
AdministraŃia, Comitetele locale şi preoŃii apostaŃi au încercat
prin  minciună,  diversionism  şi  înşelăciune  să  obŃină
semnăturile. FuncŃionarii au fost ameninŃaŃi cu destituirea din
funcŃii. Sătenii cu măsuri de represalii, cu închisoarea, sau au
fost trecuŃi  oficial  ca ortodocşi  de către notari51. Când nu au
reuşit cu aceste metode, s-a trecut la ameninŃări şi arestări. 

48 Ibidem, p. 185;
49 Cornel Onaca, Martori şi martiri , ed. Imprimeria de Vest, Oradea, 2000,
p. 47;
50 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p. 33;
51 Alexandru RaŃiu, op. cit., p. 62,; 
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Biserica Ortodoxă  a  fost  de acord  cu acest  procedeu
astfel  că,  de  exemplu,  Episcopul  Nicolae  Popovici  de  la
Oradea, într-o scrisoare circulară adresată protopopilor spune:
„C ă până la 15 octombrie 1948, Ministerul Cultelor cere să fie
terminat procesul de trecere al credincioşilor greco-catolici la
Biserica Ortodoxă  Română.” .  Episcopul  îndeamnă  pe preoŃi
să-şi facă datoria altfel vor fi socotiŃi de rea-credinŃă şi trataŃi
ca  atare.  În  măsura  posibilităŃilor  preoŃii  vor  recurge  şi  la
concursul organelor administrative locale52.

În  asemenea  condiŃii  de  teroare,  de  renunŃare  la
libertate, de permanentă hărŃuire comunistă, când şi încrederea
unor oameni a început să se clatine, Episcopul Ioan Bălan în
septembrie 1948, a convocat  un Consistoriu Plenar  unde i-a
invitat pe protopopi. Aici a expus primejdia care ameninŃă şi şi-
a desemnat succesorii pe timpul arestării sale. LocŃiitorul său
era Vicarul General, Ioan Ploscaru, urmând după el canonicii
în ordinea gradului şi apoi protopopii în ordinea vechimii53.

5.4. Arestarea Episcopului Ioan Bălan

Prigoana provocată  de Guvernul  comunist  a pricinuit
mari dureri episcopilor şi clerului unit. Ierarhia şi clerul greco-
catolic au trebuit  să  privească,  aproape neputincioşi,  cum se
destramă  Biserica Greco-Catolică.  Guvernul Petru Groza ştia
foarte  bine  că  pentru  a  distruge  creştinismul  trebuia  să
desfiinŃeze  Biserica,  iar  pentru  a  nimici  Biserica  trebuia  să
lovească în conducători: „Voi bate păstorul şi oile turmei vor fi
risipite” 54.

Ioan Bălan este arestat în ziua de 28 octombrie 1948. În
noaptea de 28-29 octombrie alături de Episcopul Ioan Bălan, au
mai fost arestaŃi Episcopii: Valeriu Traian FrenŃiu de Oradea,

52 Ibidem, p. 63;
53 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p. 34;
54 Matei, 26, 31;
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Alexandru  Rusu  de  Baia  Mare,  Vasile  Aftemie,  vicar  de
Bucureşti şi Iuliu Hossu de Cluj. 

Episcopul  Ioan  Bălan  a  fost  dus  la  Securitatea  din
Lugoj, iar tot atunci au mai fost arestaŃi la Lugoj canonicul dr.
Nicolae Brânzeu, Iosif Vezoc, Protopopul Iuliu RaŃiu, dr. Ioan 
Deliman şi preotul Ladislau Teglaş55.

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 Bălan a suportat chinuri
pentru  credinŃa  sa  catolică;  dăruirea  totală  pentru  binele
sufletesc a celor  pe care i-a păstorit  l-a  caracterizat  până  la
moarte. Aflat la închisoarea din Dej la data morŃii Episcopului
Ioan Bălan, episcopul Ioan Ploscaru le-a spus preoŃilor de lângă
el:  „Dumnezeu  îi  va  da  Episcopului  Ioan  Bălan  tripla
coroană: de dascăl, de feciorelnic şi de martir pentru munca
de evanghelizare, pentru viaŃa curată şi pentru suferinŃele ce
le-a îndurat în închisoare”56. Episcopul Ioan Bălan a murit la
închisoarea Jilava la data de 4 august 1959 şi a fost înhumat la
Cimitirul Belu din Bucureşti.

A  doua  zi  după  arestarea  episcopului  Bălan,  în  29
octombrie 1948, s-a prezentat la Episcopia din Lugoj o comisie
compusă din reprezentantul MiliŃiei, preoŃii ortodocşi Jigoria şi
Sintescu şi  Protopopul Mihăiescu, precum şi  câŃiva profesori
care formau comitetul de preluare a Episcopiei Greco-Catolice
de Lugoj cu toate bunurile sale.

În  sediul Episcopiei  a fost  Ioan Ploscaru căruia i  s-a
cerut să predea cheile Episcopiei57. A refuzat să predea cheile,
dar până la urmă Episcopia a fost preluată de către Comisie.
După  ce Comisia a preluat  Episcopia a început inventarierea
bunurilor şi sigilarea uşilor. CărŃile din Biblioteca Episcopiei,
având şi exemplare de mare valoare, au fost împărŃite în trei
55 Alexandru RaŃiu, op. cit., p. 70;
56 Ioan Bota, Cicerone IoniŃoiu, Martiri şi mărturisitori ai Bisericii din
România, vol. II, ed. Patmos, Cluj-Napoca, 1998, p. 24;
57 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p. 48;
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mari  grupe: unele au fost transportate pe malul râului  Timiş
unde au fost incinerate;  altele încărcate cu furcile şi  duse la
Fabrica de Cărămidă arzând în cuptoarele de cărămidă; o parte
a fost transportată la Mitropolia Ortodoxă din Timişoara58.

AcŃiunea comunistă de arestare a persoanelor, ocuparea
şi preluarea tuturor bunurilor care au aparŃinut greco-catolicilor
nu  s-a  oprit  aici.  A  continuat  prin  noi  arestări,  preluarea
catedralelor  şi  desfiinŃarea  ordinelor  călugăreşti,  deoarece
trebuiau  reduse  la  tăcere,  iar  averile  lor  agonisite  cu  multă

trudă, trebuiau să fie trecute în patrimoniul statului comunist
sau, eventual, în patrimoniul Bisericii Ortodoxe Române, care
era biserica oficială.

5.5. Ocuparea catedralei din Lugoj

După actele politico-religioase de desfiinŃare a Bisericii
Române Unite  autorităŃile  civile  şi  cele  bisericeşti  ortodoxe
dirijate  şi  protejate  de  MiliŃie  şi  Securitate,  au  procedat  la
ocuparea  cu  forŃa  a  bisericilor  greco-catolice,  catedralelor,
caselor parohiale şi a mănăstirilor, deoarece după 1848, greco-
catolicii au fost consideraŃi trecuŃi (reveniŃi) la ortodoxie.

În  octombrie 1948 Guvernul  i-a ordonat protopopului
ortodox  de  Lugoj  să  ocupe  catedrala  greco-catolică,  acesta
refuzând. Atunci, agenŃii SecurităŃii au dispus vicarului 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 catedralei59.

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, preoŃii

58 Ibidem;
59 Alexandru RaŃiu, Biserica furată, ed. Imprimeria de Vest, Oradea, 1998,
p. 173;
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au  rămas  în  biserică.  Spre  miezul  nopŃii  şi-a  făcut  apariŃia
Comisia  formată  din:  Prefectul  judeŃului,  şeful  Mili Ńiei,
funcŃionari  de  la  Prefectură  şi  preoŃii  ortodocşi  Jigoria  şi
Sintescu. În aceste momente grele canonicul Ioan Ploscaru a
vorbit  în  biserică:  „Onorată  Comisie,  aŃi  venit  să  preluaŃi
biserica.  Noi  am primit  această  misiune de la Dumnezeu şi
numai Lui i-o predăm. Însă nu facem opoziŃie fizică; noi vă
opunem dreptul nostru care este conform ConstituŃiei Ńării şi
dreptul  lui  Dumnezeu!  Din  biserică  nu  luăm  decât  Sfânta
Taină care ne-a fost încredinŃată la hirotonire.”60

După aceste cuvinte, canonicul Ploscaru , luând Sfânta
Taină,  a  dus-o în  Biserica  Romano-Catolică  din  Lugoj.  Din
ziua de 31 octombrie 1948 nu s-a celebrat de către clerul greco-
catolic cultul divin în catedrală. Totuşi, s-a mai oficiat  Sfânta
Liturghie  la  capela  din  cimitir.  Programul  de  la  capela
cimitirului a durat până în 5 noiembrie 1948 când uşa capelei a
fost încuiată de şeful SecurităŃii care a luat cheile de la paznicul
cimitirului. Aflând aceste lucruri Ploscaru a spus credincioşilor
să nu forŃeze uşile61.

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  preoŃilor  greco-catolici  oficierea în  biserica lor.  De
acum înainte Ioan Ploscaru şi ceilalŃi preoŃi greco-catolici vor
sta doar în scaunul de spovedanie în biserica romano-catolică. 

5.6. Consacrarea ca Episcop

Într-o  astfel  de  teroare,  când  la  Lugoj  catedrala  şi
Episcopia au fost preluate de stat şi de către Biserica Ortodoxă,
Vicarul  General,  părintele canonic Ioan Ploscaru care a fost
evacuat de la Episcopie şi care  a locuit timp de un an de zile

60 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p. 54;
61 Ibidem, p. 55;

 3



pe  la  credincioşii  binevoitori,  a  primit  propunerea  de  a  fi
consacrat Episcop.

După mai multe propuneri în acest sens, Ioan Ploscaru
îi refuză categoric pe preotul iezuit Rafael Haag şi pe fratele
şcolar Ioan RaŃă (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  crezând că  aşa este mai
bine62. 

Refuzând propunerile  anterioare  Ioan  Ploscaru  a  fost
vizitat în data de 17 noiembrie 1948 de Monseniorul Guido Del
Mestri venit de la NunŃiatura Apostolică din Bucureşti. Acesta
îl  găseşte  pe  Ploscaru  în  confesionalul  Bisericii  Romano-
Catolice şi îi aduce la cunoştinŃă 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 primească, a
răspuns  cu  umilinŃă  că  primeşte:  „în  numele  Domnului,
deoarece  ştiu  că  rugămintea  unui  superior  este  de  fapt  un
ordin” 63. 

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  NunŃiaturii
Apostolice, de către NunŃiul Apostolic Gerard Patrick O’Hara,
asistat  de  Arhiepiscopul  Romano-Catolic  de  Bucureşti
Alexandru Cisar, iar ca diaconi au servit Monseniorul Guido
Del  Mestri,  secretarul  NunŃiaturii  şi  Monseniorul  John Kirk,
secretarul personal al NunŃiaturii (NunŃiului)64.

62 Ibidem, p. 61;
63 Silvestru Aug. Prunduş, Clemante Plaianu, Cei doisprezece episcopi
martiri, p. 186;
64 CodruŃa Maria Ştirban, Marcel Ştirban, Din Istoria Bisericii Române
Unite, ed. Muzeului Sătmărean, Satu-Mare, 2000,  p. 290;

 3



Terminându-se consacrarea Monseniorul Del Mestri  a
căutat  în  Orologhionul  Greco-catolic  văzând  că  ziua  de  30
noiembrie se face pomenirea „Sfântului Andrei”65 a exclamat
că  este  cel  dintâi  chemat.  De  fapt,  din  noua  generaŃie  de
Episcopi Catolici, Ploscaru era cel dintâi Episcop consacrat în
ambele rituri din Ńară.

Înainte de a pleca de la NunŃiatură, NunŃiul i-a cerut lui
Ioan Ploscaru să reorganizeze întreaga provincie greco-catolică

din Ńară. NunŃiul a consacrat patru Episcopi clandestini înainte
de a fi expulzat din Ńară de către comunişti. Cei patru episcopi
consacraŃi  au fost: Alexandru Todea de Blaj,  Iuliu HirŃea 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 celorlalŃi episcopi ai Bisericii
Române Unite decât mult mai târziu66.

Episcopul Ioan Ploscaru putem spune, că la început nu
a putut avea o activitate intensă, deoarece el a fost 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 NunŃiul Apostolic67.

Tot  în  această  perioadă  a  mers  la  NunŃiatura  din
Bucureşti  asistându-l  pe  NunŃiul  O’Hara  la  consacrarea
Episcopului  Ioan  Dragomir  ca  auxiliar  pentru  Eparhia  de
Maramureş la data de 6 martie 1949, revenind la Lugoj.

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 ceilalŃi  preoŃi  din
Lugoj şi toŃi şi-au făcut bagaje (serviete şi paltoane) pe care la
purtau tot timpul cu ei pentru cazul în care vor fi arestaŃi.

65 Cf. Orologhion, Blaj, ed. Seminarul Arhidiecezan, 1934, p. 351;
66 Alexandru RaŃiu, Biserica furată, p. 193;
67 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p.73;
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5.7. Arestarea Episcopului Ioan Ploscaru

În  timpul  acestor tulburări  mulŃi  preoŃi  Greco-catolici
au  fost  arestaŃi.  Episcopul  Ioan  Ploscaru  se  aştepta  să  fie
arestat,  deoarece  trebuiau  găsiŃi  cei  care  opuneau  rezistenŃă
comunismului. Episcopul Ploscaru a fost arestat la data de 29
august 1949 împreună cu un grup de preoŃi greco-catolici din
Lugoj: Pr. Ştefan Bălan, Pr. Ştefan Turcu, Pr. Patriciu Tufescu,
şi Pr. Vasile Albu. 

Ploscaru  a  fost  arestat  după-amiază  când  a  ieşit  din
Biserica Romano-Catolică din Lugoj, fiind invitat să meargă la
securitate  unde se afla Maiorul  Kling care  era  comandantul
securităŃii din Lugoj68. Acolo a fost arestat şi începând cu 29
august 1949 vor urma pentru Episcopul Ioan Ploscaru 14 ani
petrecuŃi prin închisorile comuniste.

68 Ibidem, p. 80;
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IV. DETENłIA

Guvernul din România după primul act public din 23
august 1944 a emis prin Ministerul Afacerilor Interne al doilea
act  public:  Regulamentul  pentru  înfiinŃarea  şi funcŃionarea
centrelor  de  internare în  6  noiembrie  1947,  prin  care
oficializează lagărele din România69.

1. Cauzele ce duceau la închisoare

După o scurtă perioadă, în România au apărut lagăre de
internare cu o concentrare a acestora în Transilvania, Banat şi
Crişana. Guvernul a trecut la înfiinŃarea unei întregi reŃele de
lagăre  în  care  urmau  să  fie  internate  persoanele  care:
primejduiau  regimul  de  democraŃie  populară;  săvârşeau
infracŃiuni  contra  SecurităŃii  Republicii  Populare  România;
lansau  sau  răspândeau  zvonuri  duşmănoase;  aduceau  injurii
conducătorilor;  întreŃineau  legături  cu  LegaŃiile  Imperialiste;
frecventau  bibliotecile,  concertele;  instigau  la  manifestări
sociale şi şovine; precum şi toŃi cei care sub masca religioasă
făceau prozelitism. MotivaŃia acestei măsuri era duşmanul de
clasă  din  Ńară  care  cauta  prin  diferite  mijloace  să  creeze
agitaŃie, să alarmeze populaŃia, să îndemne le nesupunere şi să
împiedice construirea socialismului70.

Această bază a sistemului legislativ a fost completată în
funcŃie  de interesele de moment a regimului  comunist  şi  de
evoluŃia situaŃiei internaŃionale. Au fost reînnoite dispoziŃiile,
mai  ales din cauza procesului  de colectivizare forŃată.  Noile
dispoziŃii  erau  îndreptate  împotriva  chiaburilor  care  sabotau
dispoziŃiile  guvernamentale,  a  rudelor  trădătorilor  de  patrie.

69 CodruŃa Maria Ştirban, Marcel Ştirban, op. cit., p. 242
70 Ioan Bălan, Regimul concentraŃional din România, ed. FundaŃia
Academia Civică, Bucureşti, 2000, p. 78
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Mai  târziu  s-a  introdus  un  regim  sever  de  colectare a
produselor vegetale, a laptelui şi a cărnii.

În majoritatea cazurilor nerespectarea legilor în vigoare
se pedepsea  cu  închisoare  corecŃională,  cu  muncă  silnică  şi
degradare civică.  Caracterul ilegal şi  neconstituŃional al unor
acte  normative  care  au  vizat  înfiinŃarea  şi  funcŃionarea
unităŃilor,  coloniilor,  locurilor  de  muncă  obligatorii,  fixarea
domiciliului  obligatoriu,  a fost sesizat  încă  din primii  ani  ai
regimului comunist. 

Modul în care au fost concepute deciziile şi hotărârile
prin conŃinutul lor larg şi general, fără stabilirea unor criterii de
limitare precisă a persoanelor ce constituiau un pericol pentru
stat,  oferea  un  spaŃiu  larg  de  manevră  pentru  autorităŃile
comuniste.

Caracterul ilegal al unora dintre actele normative, care
au vizat internările administrative, rezultă şi din faptul că multe
dintre acestea nu au numărul şi data emiterii, de unde rezultă că
nu urmau o cale legală de elaborare71.

1.1. Prezentarea principalelor locuri de detenŃie

Prezentarea  închisorilor  şi  lagărelor  principale  din
România,  se  remarcă  prin  severitatea  regimului  şi  a
particularităŃilor celor întemniŃaŃi. 

Închisoarea  din  Sighet  era  una  dintre  cele  mai
importante deoarece era rezervată personalităŃilor politice cele
mai importante a Episcopilor  şi  Clerului  rezistenŃei  greco şi
romano-catolice.  Închisoarea din  Aiud avea reputaŃia  de cea
mai sinistră după Sighet, fiind şi  ea rezervată  personalităŃilor
politice.  Alte închisori  importante au fost  la:  Jilava,  Gherla,
Caransebeş, Suceava, Făgăraş, Sibiu, Ocnele Mari, Piteşti etc.
Lagărele  de  muncă  erau  la:  Salcia  (Lângă  Brăila),  Canalul
Dunăre – Marea Neagră care ajunsese la 400 de morŃi pe zi, 

71 Ibidem, pp. 79-94
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minele de plumb de la Baia-Sprie şi Cavnic, care expuneau la
riscuri de accidente şi intoxicaŃii chimice72.

2.  Contactul  lui  Ioan  Ploscaru  cu  Închisorile  şi
Securitatea

Arestarea  Episcopului  Ioan  Ploscaru  şi  a  celorlalŃi
ierarhi greco-catolici împreună cu o parte din elita sa: canonici,
protopopi  şi  profesori  la  instituŃiile  de  învăŃământ  teologic,
funcŃionarii  superiori  din  cadrul  Eparhiilor  au  început  să
cunoască închisorile pornind fiecare din celulele MiliŃiilor unde
au fost arestaŃi pentru a ajunge cu toŃii în beciurile Ministerului
de  Interne.  Aceasta  a  fost  o  primă  concentrare  în  condiŃii
vitrege de privare a libertăŃii. Au fost supuşi de la început unui
regim sever  de detenŃie,  luaŃi  pe rând la interogatoriu  li  s-a
cerut acelaşi lucru: să treacă în rândurile Bisericii Ortodoxe şi
toŃi au reacŃionat printr-un refuz unanim73. 

Constrângerile,  ameninŃările  şi  pedepsele  aplicate  în
toate închisorile comuniste, au fost primite într-o pioasă tăcere
de către oamenii Bisericii Române Unite. Unii au dus amintirea
acestora cu ei în mormânt. 

Primul contact al Episcopului Ploscaru cu Securitatea a
avut  loc  la  data  de 29  august  1949 când a  fost  abordat  de
Securitatea din Lugoj. De la Securitatea din Lugoj se perindă
pe la toate închisorile mari din România: Securitatea din Lugoj
august-decembrie  1949,  urmează  Securitatea  din  Timişoara
decembrie 1949 – mai 1950, Ministerul de Interne, Jilava mai –
septembrie 1950, Sighetul MarmaŃiei octombrie 1950 – aprilie
1955, din nou la Jilava aprilie 1955, şi apoi Timişoara până în
25 septembrie 1955.

72 Florin Matrescu, Holocaustul roşu, ed. Făt Frumos, Bucureşti, 1998, p.
84;
73 Alexandru RaŃiu, Biserica furată, p. 161;
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Este  lăsat  o  perioadă  în  libertate,  până  în  14  august
1956. Este încarcerat din nou la Timişoara, pentru a treia oară,
în  perioada august  1956- februarie  1957,  se perindă  apoi  la
Cluj–Napoca februarie – martie 1957, la Ministerul de Interne
martie – iunie 1957, Malmaison şi Uranus, iunie – octombrie
1957, Gherla, Piteşti şi Timişoara în perioada 1957 – 196474.

Episcopul Ploscaru a stat în închisori în prima perioadă
6 ani (1949-1955), iar în cea de-a doua perioadă de detenŃie 8
ani(1956-1964).  Cumulat  a fost  lipsit  de libertate  14 ani,  în
nouă  locuri de detenŃie,  în unele dintre ele revenind de mai
multe ori. 

2.1. Securitatea din Lugoj şi Timi şoara

La Securitatea din Lugoj Episcopul Ioan Ploscaru a stat
din ziua arestării, 29 august 1949 până în 9 decembrie acelaşi
an, când a fost mutat la Securitatea din Timişoara. La Lugoj,
Episcopul Ploscaru a afirmat că:  „Au oferit această cale nouă
de apostolat Inimii Preasfânte a lui Isus şi Inimii Neprihănite a
Preacuratei.  În  semn de acceptare  a suferinŃei,  de  câte  ori
intram într-o celulă nouă în toŃi aceşti ani de detenŃie, sărutam
zăvorul  şi  gratiile:  Doamne  acestea  toate  le  suport  şi  le
primesc în locul Tău, căci dacă Tu ai fi acum pe pământ, la
noi,  cu siguranŃă ai fi în închisoare”75.

În Securitatea din Lugoj condiŃiile la locul de detenŃie
erau insalubre,  mâncarea consta din 300 grame de pâine, se
aducea de la un restaurant ciorbă care era mai mult spălătură.
În cameră singurul mobilier era un prici larg (scânduri bătute
pe capre de lemn) pe care se dormea. Aici la Lugoj, Securitatea
i-a cerut Episcopului Ploscaru să dea o declaraŃie spunând care
sunt urmaşii Protopopilor în ordine ierarhică76.

74 CodruŃa Maria Ştirban, Marcel Ştirban, op. cit., p. 291;
75 Ioan Ploscaru, LanŃuri şi teroare, p. 89;
76 Ibidem, p. 87;
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În  ziua  de  8  decembrie  1949  a  fost  transferat  la
Securitatea din Timişoara împreună cu un grup de cinci preoŃi
greco-catolici.  La  Timişoara  a  fost  anchetat  cu  privire  la
dispoziŃiile care le-a primit de la Roma. Ploscaru a afirmat că
dispoziŃiile  primite  de la  Roma sunt  de credinŃă,  juridice  şi
rituale77.

În  detenŃia  din  Timişoara  a  început  să  cunoască
metodele de constrângere utilizate de Securitate deoarece stătea
foarte aproape de camera de anchetă unde aceste metode erau
utilizate. La Timişoara a stat până la data de 6 mai 1950 când a
fost transportat la Bucureşti, la Ministerul de Interne.

3. Ministerul de Interne

La  Ministerul  de   Interne  Episcopul  Ploscaru  a  stat
relativ puŃin, din data de 6 mai 1950 până în 23 mai 1950 când
a fost transportat la Jilava.

Aici,  în  carcera  Ministerului  de  Interne  a  făcut
cunoştinŃă  cu ochelarii  de sudură  cu sticlă  neagră  sau mată.
DeŃinuŃii erau precum orbii. DeŃinutul era dus de braŃ, în timp
ce pe ochi avea ochelarii, ca să nu vadă pe unde era dus, iar în
caz  că  întâlnea  pe  coridor  un  alt  deŃinut,  aceştia  să  nu  se
recunoască.

Obiectul anchetei Ministerului de Interne s-a rezumat la
început  la  legăturile  sale  cu  NunŃiatura  (reŃeaua  de  spionaj
organizată de Vatican).  Episcopul Ploscaru s-a bucurat că pe
declaraŃii l-au lăsat să semneze: „Ioan Ploscaru Preot Greco-
Catolic ”78,  deoarece prin aceasta a putut să  facă,  de fiecare
dată  o mărturisire de credinŃă.  Din această  închisoare a fost
mutat la Jilava.

77 Ibidem, p. 94
 Ibidem, p. 108

78 Ibidem
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3.1. Jilava

Jilava  era  o  fortăreaŃă  subterană  construită  în  1895
pentru apărarea Bucureştiului. Jilava a devenit o închisoare cu
un trist renume; ea a fost mai mult o închisoare de tranzit spre
celelalte  penitenciare,  dar  în  cazul  unor  deŃinuŃi  se  putea
prelungi pe mai mulŃi ani.

„Fortul Jilava avea  celule subterane de unde te izbea
acel miros dezgustător şi infect caracteristic tuturor beciurilor
cu  această  destinaŃie.  Şerpărie,  broscărie,  priciuri,  tunuri,
tinetă,  cadavre  vii,  oameni  bolnavi  cu  bube,  puroi  şi  răni
deschise,  oameni  palizi   şi  flămânzi,  zdrenŃe,  mucegai,
înjurături, jigniri, insulte, blesteme, ordine brutale…”79 aşa se
putea descrie închisoarea Jilava.

CondiŃiile de viaŃă erau foarte grele la Jilava. Geamurile
dinspre curte erau bătute în cuie. AlimentaŃia se rezuma la o
mie  de calorii  pe  zi,  iar  cantitatea de apă  era  fixată  la  trei
gamele  pe zi  de om,  pentru  băut  şi  pentru  spălat  corpul  şi
hainele80. 

Jilava s-a mai remarcat prin torŃionarul „Moromete”. El
avea  o  deosebită  slăbiciune  pentru  generali  şi  pentru  foştii
cavaleri  ai  „Ordinului  Mihai  Viteazu”.  Îi  făcea  o  deosebită
plăcere să-şi numere înhămaŃii la hârdaiele care trebuiau să fie
aruncate.  Mai  avea  o  mare  plăcere,  să  intre  într-o  celulă
înconjurat de zeci de gardieni fiecare cu câte o coadă de sapă în
mână  şi  să  privească  cum, la un semn, toŃi  gardienii  loveau
deŃinuŃii cu brutalitate81. 

O altă mare problemă a Jilavei era spălatul. Făcându-se
baie cam o dată la două luni, deŃinuŃii nu ştiau ce îi aşteaptă. Li
se ordona să meargă în chiloŃi şi în cămaşă la baie pentru a nu
pierde timpul, dar în realitate culoarul era plin cu gardieni care

79 Cornel Onaca, op. cit, p. 123
80 Ioan Bălan, op. cit., p. 206
81 Ibidem
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aveau în mâini curele sau bâte mai lungi de un metru. Pe culoar
cei mai bătrâni şi cei bolnavi erau crunt bătuŃi, iar la intrarea în
baie toŃi erau speriaŃi. Baia consta dintr-un jet de apă rece, apoi
unul de apă clocotită şi iarăşi unul de apă rece. Întoarcerea în
celulă se desfăşura după acelaşi „ritual” 82.

Era interesant că  deŃinuŃii  chiar şi  în condiŃiile foarte
aspre de detenŃie nu depuneau armele, dimpotrivă spiritul lor
de rezistenŃă se accentua. 

Episcopul Ploscaru a ajuns în această închisoare în ziua
de 23 mai 1950 şi a stat până în toamna aceluiaşi an. Celula în
care a fost închis (după ce i s-a făcut percheziŃia, şi aceasta o
metodă de umilire: te căutau în gură, în urechi chiar şi în zona
organele genitale;  omul fiind dezbrăcat era un instrument de
bătaie de joc), era compusă din două priciuri largi suprapuse,
care erau toate ocupate. Cei noi veniŃi dormeau la „şerpărie”,
adică pe jos sub prici până îşi făceau stagiul de vechime83.

Intelectualii încarceraŃi în această închisoare şi-au făcut
un program de conferinŃe şi studii. Fiecare expunea o teză în
materia pe care o cunoştea mai bine. Această activitate era de
bun augur,  căci îi  ridica din sfera realităŃii  crude spre culmi
negândite.  După  aceste  prelegeri  discuŃiile  continuau  pe
grupuri mai mici, iar atmosfera din celulă era plăcută datorită
calităŃii  dialogului  intelectual  a  celor  ce  trăiau  în  ea84.
Episcopul Ploscaru se ocupa întotdeauna de partea religioasă,
dar mai luau cuvântul şi profesori universitari, avocaŃi, medici,
ingineri, preoŃi, studenŃi, funcŃionari etc. 

Una din cele mai grele pedepse aplicate la Jilava era
„izolarea”,  bineînŃeles  pe  lângă  pedepsele  aplicate  de
comandantul „Moromete”. Regimul de pedeapsă de izolare era
foarte sever pentru că era o celulă mică doar cu tinetă. Nu avea
fereastră,  iar  pe  jos  era  apă.  Acolo  era  întotdeauna  frig  şi
82 Doru Novacovici, În România după gratii, FundaŃia Pentru Tineret,
Buzău, 1991, p. 76;
83 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p. 111;
84 Doru Novacovici, op. cit., p. 71;
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umezeală iar deŃinuŃilor, când intrau la izolare, li se ordona să
rămână  în picioare de la orele 5 dimineaŃa până  la orele 10
seara. Era interzisă aşezarea pe jos. La ora 10 seara se arunca
pe jos o saltea de paie,  fără  cearşaf,  pernă  sau pătură.  Iarna
celula nu era încălzită iar pedepsele de aici erau înăsprite şi la
regimul alimentar85. 

Pedepsele comandantului aplicate Episcopului Ploscaru
erau foarte diferite. Una din cele mai grele pedepse a fost cea
aplicată  în  luna  iulie  1950.  „Moromete”  a  dat  ordin  ca
geamurile celulei unde se afla Episcopul Ploscaru împreună cu
35 de deŃinuŃi, să fie bătute în cuie timp de o săptămână86. În
această  perioadă  s-au  îmbolnăvit  foarte  mulŃi  deŃinuŃi  de tot
felul de eczeme.

În această închisoare Episcopul Ploscaru a stat până în
toamna anului 1950 când a fost transferat  la „închisoarea de
exterminare” din Sighetu MarmaŃiei. 

4. Închisoarea din Sighetu MarmaŃiei

Închisoarea  din  Sighet  a  fost  construită  în  timpul
regimului austro-ungar în anul 1897. Această închisoare a fost
considerată una din închisorile cele mai moderne şi riguroase.

Penitenciarul  din  Sighetu  MarmaŃiei  este  o  imensă
clădire  situată  lângă  tribunal;  a fost  zidită  în  formă  de „T”.
„Închisoarea  miniştrilor”,  cum se mai  numeşte,  era  puternic
fortificată. Curtea închisorii era înconjurată de un zid gros, cu o
înălŃime  de  6  metri,  pe  care  se  aflau  instalate  posturi  de
observaŃie,  pe  unde  se  perindau  gardienii  înarmaŃi.  Pe
trotuarele de pe lângă  clădirea închisorii nu se circula, iar la
distanŃă  apreciabilă,  pe  stradă,  erau  instalate  indicatoare  de
ocolire. Interiorul închisorii era deasemenea bine supravegheat.
Clădirea închisorii era impunătoare prin proporŃiile ei; formată

85 Ioan Bălan, op. cit., p. 208;
86 Ioan Ploscaru, LanŃuri, p. 114;
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din parter şi două etaje de circa 15 metri înălŃime, având 108
celule87.

Această închisoare avea câteva caracteristici în plus faŃă

de  închisorile  comuniste  ce  au  reprezentat  o  cale  de
exterminare a tuturor celor ce nu au acceptat ideile comuniste.
Aici  la  Sighet  intelectualii  trebuiau  să  fie  reeducaŃi  sau  să
moară. S-a ales această închisoare pentru că în caz de război
toŃi cei întemniŃaŃi să fie deportaŃi în U.R.S.S. 

În închisoarea din Sighet erau arestaŃi episcopii, preoŃii
catolici de ambele rituri şi peste o sută de deŃinuŃi politici; erau
în total cam 150 de prizonieri. Printre deŃinuŃii politici aflaŃi în
detenŃie la Sighet au fost: preşedinŃi de partide, foşti miniştrii,
deputaŃi,  profesori  universitari,  etc.  Episcopul  Ioan  Ploscaru
ajunge la Sighet la data de 27 octombrie 1950. Aici a stat până
la data de 15 aprilie 1955. Închisoarea din Sighet a fost pentru
mulŃi deŃinuŃi sfârşitul vieŃii lor deoarece regimul (disciplinar,
alimentar, sanitar) era dezumanizant. 

4.1. Regimul disciplinar

Regimul disciplinar a fost unul de absolută teroare. Aici
toŃi  deŃinuŃii  aveau  uniforme  în  dungi  cu  numere  pe  spate,
numere după care erau apelaŃi, pentru că nu se folosea nici un
fel  de  nume  personal.  Lipsa  unui  nume  personal  şi  a  unor
prieteni, rutina şi lini ştea, toate erau destinate să distrugă simŃul
oricărei demnităŃi personale. DeŃinuŃii erau complet izolaŃi de
lume,  fără  acces  la  cărŃi,  ziare,  ştiri  sau  corespondenŃă.  Se
încerca să se distrugă intelectul prin condamnare la o moarte
intelectuală88.

Nu  a  fost  permis  nimănui  să  cunoască  pe  ceilalŃi
deŃinuŃi.  Acest  lucru  era  un  secret  desăvârşit.  Era  absolut

87 Valeriu Achim, Închisoarea din Sighet acuză, ed. Gutinul, Baia Mare,
1991, p. 9;
88 Alexandru RaŃiu, Biserica furată, p. 35;
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interzis să se vorbească cu voce tare sau în limbi străine şi era
interzis să se stea în picioare în celulă. Gărzile din curte erau
gata să tragă, dacă vedeau un chip apărând la ferestrele înguste.
Dacă cineva încerca să privească prin vreo gaură de uşă sau să
vorbească unui vecin de celulă era bătut şi dus la carceră. Se
asculta la uşi şi se raporta orice convorbire, chiar câteodată se
inventa un pretext spre răul prizonierilor89. A fost interzisă şi
rugăciunea care se constituia într-o gravă infracŃiune. 

Cel puŃin într-o noapte pe lună deŃinuŃii erau treziŃi din
somn de gardieni,  în  frunte cu directorul,  pentru percheziŃii
corporale şi în toată celula. Cei închişi erau puşi cu faŃa spre
perete şi cu mâinile la spate, iar gardienii, în acest timp, înjurau
pe Dumnezeu, Christos şi Biserica. Gardienii căutau creioane,
bucăŃi de hârtie, ace, aŃă, cuie, cuŃite sau orice alt obiect pe care
nu aveau voie să-l deŃină, fiind catalogat corp delict90. Dacă la
o asemenea verificare s-ar fi găsit un corp delict, deŃinutul ar fi
fost închis într-o celulă întunecoasă şi rece, fără ferestre şi cu
un lanŃ la mijloc. Aici deŃinutul era dezbrăcat şi înlănŃuit într-o
poziŃie ciudată. DeŃinutul putea rămâne în această celulă de la
câteva zile până  la săptămâni întregi sau chiar luni. Mâncare
primea doar o dată la trei zile şi dormea pe o scândură goală.
Această  celulă  era  numită  în  argoul  deŃinuŃilor:  „celula
neagră” 91.

Programul  de  activitate  era  dirijat  de  un  clopoŃel.
Trezirea la închisoare era la ora 5 dimineaŃa, iar culcarea la ora
20,  iar  apoi  se  făcea  numărătoarea  de  seară.  La  această
numărătoare  de  seară  gardianul  bătea  gratiile  cu  ciocanul
pentru a constata dacă nu sunt tăiate pentru evadare. În celulele
pentru  un  singur  deŃinut  nu exista oră  de culcare  pentru  că
lumina  nu se stingea  niciodată.  În  celula  în  care  era  închis
Ploscaru erau închişi toŃi preoŃii, aşa s-a putut face un program

89 Ioan Bălan, op. cit., p. 180;
90 Valeriu Achim, op. cit., p. 17;
91 Alexandru RaŃiu, Biserica furată, p. 36;
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de rugăciuni şi de meditaŃii în comun. După trezirea de la ora 5
urma  rugăciunea  individuală  de  dimineaŃă,  apoi  meditaŃiile
Ńinute într-un timp chiar de Episcopul Ploscaru. După meditaŃie
urma  un  timp  de  reculegere  în  care  toŃi  preoŃii  stăteau  în
linişte92. 

Programul zilnic era foarte greu, pentru că deŃinuŃii din
celula unde se afla Episcopul Ploscaru erau cei mai tineri  şi
erau supuşi  la munci  istovitoare.  Episcopii  şi  preoŃii  au fost
puşi  la  munci  cum ar  fi:  mutatul  şi  aranjatul  cărbunilor  şi
lemnelor. Lemnele trebuiau transportate la fiecare etaj şi celulă
în parte. Magazia de alimente era la etajul doi, acolo trebuiau
urcate toate proviziile în saci pe spate. Tot de acolo, trebuiau
coborâte  zilnic  la  bucătărie  pentru  gătit.  O  altă  muncă
istovitoare dată tot episcopilor şi preoŃilor era pomparea apei.
Apa  trebuia  trasă  cu  o  pompă  de  mână  pentru  întreaga
închisoare.  Ploscaru zicea că  după  aproape 50 de ture cădea
leşinat. Această activitate trebuia făcută de trei ori pe zi93. 

Episcopul Ploscaru,  în luna iunie 1951, a fost pus de
unul singur într-o celulă unde urma să-şi petreacă următorii doi
ani. Fiind singur în celulă nu mai era scos la plimbare şi nici nu
a  mai  fost  pus  la  muncă.  În  această  perioadă  şi-a  făcut
programul cum a dorit, rugăciunile ocupându-i toată ziua.

4.2. Regimul alimentar şi sanitar

Episcopul Ploscaru afirma că: „cel mai mare chin era
foamea ”. Regimul alimentar la această închisoare era calculat
cu mare grijă, încât deŃinutul să nu moară imediat de foame, ci
să fie slăbit treptat prin înfometare. Alimentele pe lângă faptul
că  erau puŃine,  se stricau din cauza proastei  gospodăriri.  Se
aducea  de  la  magazie  o  anumită  cantitate  de  cartofi,  iar  la
curăŃat se aruncau jumătate.

92 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p. 123
93 Ibidem,
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 Meniul  era  aproape  zilnic  acelaşi:  dimineaŃa  terci,
adică porumb măcinat cu tot cu cocean şi fiert în apă; uneori în
loc de terci se dădea un surogat de cafea preparat din orz prăjit.
La prânz, un singur fel de mâncare: supă de ceapă sau de varză,
de  arpacaş,  de  fasole  ori  de  cartofi.  Câteodată  se  aduceau
deşeuri  de  la  abator  din  care  părŃile  bune  erau  adunate  de
gardieni  iar  oasele,  bucăŃile  de  burtă  de  vită,  nespălate,  şi
tendoanele mai ajungeau şi la deŃinuŃi. Seara tot un polonic de
mâncare se dădea pentru a potoli foamea. RaŃia de pâine era de
250 grame pe zi  dar  niciodată  nu avea această  greutate,  iar
vinerea se dădea în loc de pâine o bucată de mămăligă94.

Datorită  modului  de  preparare,  pentru  bolnavii  de
stomac sau ulcer, regimul alimentar al închisorii Sighet era o
cale  rapidă  spre  o  moarte  sigură.  Episcopul  Ploscaru  s-a
îmbolnăvit fără să ştie ce avea. Într-o seară a mâncat varză cu
burtă  de  vită,  nefiind  spălată  şi  nici  fiartă  bine.  După  ce  a
mâncat-o, la câtva timp a simŃit frisoane şi dureri de cap care-i
provocau transpiraŃie şi febră95.

AlimentaŃia necorespunzătoare distrugea lent sănătatea,
iar  medicul  închisorii  având  numele  lui  Lungu,  medic
necalificat,  era  un  şarlatan  pentru  că,  în  1956  când  s-au
verificat  diplomele  tuturor  medicilor,  s-a  constat  că  furase
documentele  care  îi  atestau pregătirea  profesională  de la  un
medic mort în Crimeea96.

Când un bolnav ajungea într-o stare gravă sau în comă,
era  luat  şi  dus  la  spital.  Spitalul  era  o cameră  izolată  unde
bolnavul era lăsat să moară singur pentru ca ceilalŃi să nu ştie
cauzele  decesului.  Când  medicul  închisorii  venea  în vizită,
deŃinuŃii trebuiau să stea în poziŃie de drepŃi în faŃa lui şi să i se
adreseze: „Să trăiŃi tovarăşe doctor”. Dacă vreun prizonier era

94 Andreea Dobeş, Ioan Ciupea, Decapitarea elitelor. Metode, mijloace,
mod de acŃiune, în Memoria închisorii Sighet, FundaŃia Academia Civică,
Sighetu MarmaŃiei, 2003, p. 266
95 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p. 152
96 Ioan Bălan, op. cit., p.180
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bolnav, el răspundea că nu poate face nimic şi pleca fără a oferi
un răspuns. Răspunsurile doctorului la insistenŃele bolnavilor
erau aceleaşi: „medicamentele sunt inutile, să lăsăm natura să
lucreze”97.

Aici, la Închisoarea din Sighet au murit în jur de 50 de
oameni, oameni care nu fuseseră condamnaŃi pentru nici un fel
de crimă şi care cu o minimă îngrijire medicală ar fi putut fi
salvaŃi. Când murea un deŃinut, medicul completa un certificat
de deces, iar înmormântarea se făcea fără sicriu. Cadavrul era
purtat  la  cimitir  într-o  ladă  din  scânduri  care  se folosea de
asemenea la transportarea  alimentelor.  DeŃinutul  decedat  era
dezbrăcat şi pus în ladă, iar apoi era transportat la cimitir la ore
târzii din noapte.

MorŃii din „închisoarea miniştrilor” nu erau consideraŃi
vrednici de a fi îngropaŃi în nici unul din cimitirele din oraş. Ei
au fost duşi  la cimitirul săracilor, înhumaŃi în gropi comune,
cărora le lipseau semnele funerare şi elementele de identificare
a celor înhumaŃi în acele locuri. Lucrurile s-au petrecut în aşa
fel încât să  nu se poată  şti  precis locul unde a fost îngropat
cutare sau cutare om98.

4.3. Anchetele din Închisoarea Sighet

În perioada în care episcopii şi preoŃii au fost închişi la
Sighet, Guvernul a încercat să formeze o Biserică care să fie
controlată  de comunişti adică,  o Biserică  NaŃională  Romano-
Catolică.  În această  Biserică  Catolică  NaŃională,  după  planul
comuniştilor, Papei i s-ar fi  dat un titlu onorific (conducător
spiritual), însă alegerea episcopilor uniŃi s-ar fi făcut de către 
Guvernul  din  România,  adică  de  Securitate  şi  Partidul
Comunist99

97 Alexandru RaŃiu, Biserica furată, p. 40;
98 Valeriu Achim, op. cit., p. 13;
99 Alexandru RaŃiu, op. cit., p. 42;
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Episcopul  Ploscaru  a fost  anchetat  la  Sighet  în  iunie
1951.  Prin  întrebările  de  la  anchetă  se  încerca  identificarea
episcopilor  nou  consacraŃi.  Anchetatorul  afirma  că  doreşte
cunoaşterea episcopilor de curând consacraŃi, în speranŃa că se
va face o nouă Biserică. Nici unul din episcopii şi preoŃii greco
şi  romano-catolici  din  închisoarea  Sighet  nu  a  cedat.  După
această  anchetă Episcopul Ploscaru a fost mutat singur într-o
celulă unde îşi va petrece următorii doi ani.

4.4. Izolarea

Izolarea,  după  părerea  directorului  închisorii,  Vasile
Ciolpan, era: „îngrozitoare, deŃinuŃii nu vorbeau toată ziua cu
nimeni, tot timpul stăteau în celule. Nu aveau voie cu ziare,
reviste, radio nu aveau voie să corespondeze cu nimeni. Zile,
luni nu schimbau o vorbă cu nimeni, nu auzeau un cuvânt”100.

Episcopul Ploscaru a stat singur într-o celulă  timp de
doi ani. Nu a fost scos la plimbare în curtea închisorii decât
foarte  rar.  Singurele  lucruri  pe care  le-a  avut  Ploscaru  erau
vizitele vietăŃilor, pe care le putea studia îndelung: activitatea
unui  păianjen,  observarea  unei  vrăbii  sau  unei  alte  păsări
oprindu-se pe pervazul ferestrei. 

În  această  izolare  completă  trebuia  găsită  o  ocupaŃie
intelectuală. Episcopul Ioan Ploscaru şi-a găsit o ocupaŃie care-
i punea la contribuŃie memoria şi sentimentul. Din memorie a
cules şi a imprimat versuri pe care apoi le repeta aproape zilnic
ca să nu le uite. Ploscaru credea că nu va mai fi vreodată liber
şi spera că le va putea scrie vreodată într-un caiet pentru a fi
citite şi de alŃii. El a închinat versurile lui Isus Mântuitorul şi
Preasfântei  sale  Mame,  Fecioara  Maria  pentru  care  avea  o
devoŃiune imensă101.

100 Valeriu Achim, op. cit., p. 25;

101 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p. 178;
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În această  închisoare Ploscaru a stat cinci ani, din 27
octombrie 1950 până în 15 aprilie 1955, când a fost transportat
cu duba vagon într-o altă direcŃie. 

4.5. Transferul

Transportarea de la o închisoare la alta se făcea cu duba
vagon.  Duba vagon  era  un  vagon  jumătate  amenajat  pentru
paznici,  iar  cealaltă  jumătate  pentru  deŃinuŃi.  Erau  două
încăperi pentru câte o persoană şi o încăpere unde intrau cam
50 de oameni sau chiar dublu dacă  erau înghesuite.  Această
dubă a devenit la un moment dat unitate numerică ca referinŃă
pentru închisori. Dar tot acest mijloc de transport putea fi privit
uneori şi ca pedeapsă. 

Acest vagon pentru deŃinuŃi  era ataşat unui tren, apoi
putea  fi  lăsat  într-o  gară  pentru  două,  trei  zile  sau  chiar
săptămâni,  iar  uneori  făcea  ocoluri  mari  prin  Ńară  pentru  a
culege deŃinuŃii  sau pentru ai depune la vreo închisoare.  Cei
care  erau  siliŃi  să  stea  în  acest  vagon  săptămâni  întregi  nu
aveau posibilitatea de a se odihni şi nu aveau acces la condiŃii
minime de igienă102.

Episcopul Ploscaru a fost urcat în această dubă vagon
de la Închisoarea Sighet cu ultimul lot înainte de a se închide
penitenciarul şi a fost dus la Jilava unde a stat foarte puŃin. 

5. Libertatea provizorie

La Jilava Ploscaru a stat doar două zile. După aceea a
fost transportat la penitenciarul din Timişoara cu un lot de cinci
preoŃi. La Timişoara au început aceleaşi anchete ca în trecut. A
stat  aici  până  în  data  de  25  septembrie  1955  când  a  fost
eliberat. 

102 Ibidem, pp. 210-211;
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Reîntors  la  Lugoj,  după  ce  foarte  greu  şi-a  găsit  o
locuinŃă, a continuat să activeze în Biserica Romano-Catolică.
A  cerut  Episcopului  Romano-Catolic  de Alba  Iulia,  Márton
Áron,  să-l  primească  în  clerul  romano-catolic,  dar  acest
Episcop nu era de acord să primească preoŃi greco-catolici în
ritul latin pentru că, afirma Márton Áron: „mai târziu Biserica
Greco-Catolică  îşi  va  câştiga  libertatea,  iar  atunci  vor  fi
persoane care să  acuze că  romano-catolicii  şi  ortodocşii  au
sfâşiat şi împărŃit Biserica Greco-Catolică” 103.

Episcopul Ploscaru a reuşit să celebreze o liturghie în
Catedrala  Romano-Catolică  din  Timişoara.  Liturghia  a  fost
citită în limba română, iar corul cânta diferite cântări în limba
latină. Această liturghie Ńinută în limba română, în duminici şi
sărbători,  a început să  fie frecventată  de un numeros public.
Acest eveniment a durat trei luni: din decembrie 1955 până în
martie 1956 când, datorită Bisericii Ortodoxe, a fost interzisă.
S-a impus Bisericii Romano-Catolice, ca pe viitor liturghia să
fie cântată numai în limba germană sau maghiară, nicidecum în
limba română104.

Activitatea lui Ploscaru în această perioadă a fost foarte
complexă.  A  început  să-şi  scrie  amintirile  din  închisoare,  a
învăŃat să  confecŃioneze rozarii  pe care le preda la bisericile
romano-catolice spre a fi împărŃite credincioşilor. 

6. A doua arestare

La 15 august  1956 a fost  arestat  şi  cercetat  din  nou
pentru difuzarea „Memoriului Episcopilor”, deoarece în data de
23 aprilie 1956 la Curtea de Argeş, episcopii greco-catolici, au
compus  un  memoriu  pe  care  l-au  adresat  Guvernului.
Memoriul  era  un  protest  împotriva  desfiinŃării  cu  forŃa  a

103 Silvestru Aug. Prunduş, Clemente Plaianu, Cei doisprezece episcopi
martiri…, p. 196;
104 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p. 229;
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Bisericii  Greco-Catolice.  Un exemplar  din  acest  memoriu  a
ajuns  la  Episcopul  Ploscaru.  Difuzarea  acestui  memoriu  de
către Ploscaru a fost una dintre cauzele arestării. O altă acuză a
fost  încercarea  de a  lua  legătura  cu  Roma.  După  ce  a  fost
anchetat, a avut loc procesul în 11 noiembrie 1956. În urma
procesului de la Tribunal nu a primit nici o sentinŃă şi a rămas
la  Timişoara  până  în  14  februarie  1957. După  aceea a  fost
trimis  la  Securitatea  din  Cluj  de  unde  a  fost  expediat  la
Ministerul de Interne din Bucureşti105.

6.1. Procesul

Procesul  s-a  desfăşurat  la  Tribunalul  Militar  din
Bucureşti  la  data  de  21  octombrie  1957.  Aici  i  s-a  aplicat
pedeapsa cea mai mare pe care a avut-o vreun cleric greco-
catolic. A fost condamnat în total la 45 de ani de închisoare.

Ploscaru a fost rearestat conform deciziei Ministerului
JustiŃiei,  DirecŃia  InstanŃelor  Militare  în  21  octombrie  1957
pentru: „crimă de trădare de patrie; instigare la crimă de trădare
de  patrie;  uneltire  contra  ordinii  sociale”.  Prin  sentinŃa
Tribunalului a fost condamnat la:

-15 ani muncă silnică şi 8 ani degradare civică pentru
crimă de trădare de patrie.

-8 ani muncă silnică pentru instigare la crimă de trădare
de patrie.

-8 ani muncă silnică pentru tentativa crimei de trădare
de patrie.

-8  ani  închisoare  şi  5  ani  interdicŃie  corecŃională
pentru uneltire contra ordinii sociale106.

Episcopul  Ploscaru  nu  a  luat  această  condamnare  în
serios, pentru că era o condamnare pe care nu o putea executa.

105 Silvestru Aug. Prunduş, Clemente Plaianu, Cei doisprezece episcopi
martiri…, p. 196;
106 Fond Episcopia Greco-Catolică de Lugoj, dosar nearhivat;
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A mulŃumit lui Dumnezeu că nici un preot nu a primit sentinŃe
mai mari ca a sa şi că nimeni nu a executat mai mulŃi ani de
închisoare decât el107.

7. Închisorile Ministerului de Interne

După  proces  Ploscaru  a  fost  dus  la  „Uranus”,  o
închisoare  a  Ministerului  de Interne şi  în  această  închisoare
Ploscaru a făcut un apostolat al rugăciunii, dar după puŃin timp
va fi din nou transportat la Penitenciarul din Timişoara de unde
se va perinda la închisorile: Gherla, Piteşti şi Dej. 

O  altă  închisoare  a  Ministerului  de  Interne  în  care
Ploscaru a stat o perioadă scurtă de timp a fost „Malmaison”, o
închisoare de drept comun. 

Ploscaru nu a stat prea mult timp în aceste închisori ale
Ministerului de Interne deoarece erau închisori de tranzit, de
triere pentru altele.

8. Închisoarea din Gherla

Penitenciarul din Gherla avea un aspect de închisoare
modernă.  La  etajele  II  şi  III  erau  celulele  de  executare  a
pedepselor.  Camerele aveau un anumit  confort:  existau WC-
uri, apă curentă şi încălzire centrală. În această închisoare erau
mai mult  de 4000 de deŃinuŃi  politici,  dintre care  un număr
restrâns de deŃinuŃi lucrau la fabrica de mobilă a închisorii108.

În Închisoarea Gherla s-a început un program special de
reeducare în două etape. În prima etapă se urmărea convingerea
deŃinuŃilor că au comis cu adevărat crime grave contra ordinii
sociale şi  se urmărea ca aceştia să-şi  recunoască  şi  în public
greşeala. A doua etapă  era aşa-zisul  „club al reeducării” , la
care nu erau admişi decât cei care trecuseră cu bine de prima

107 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p. 268;
108 Doru Novacovici, op. cit., p. 136;
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etapă. În prima etapă figura la loc de frunte bătaia şi umilirea
deŃinuŃilor de către gardieni109.

Episcopul Ploscaru a ajuns în Penitenciarul Gherla într-
o  perioadă  critică,  14–16  iunie  1958,  când  s-a  declanşat
„rebeliunea  de  la  Gherla”.  La  închisoare  erau  adunaŃi  toŃi
„fronteri ştii”  (cei  care au încercat  să treacă  ilegal frontiera).
Aceştia  au  făcut  o  grevă  împotriva  tratamentului  ce  li  s-a
impus.  În  mod  special  protestau  contra  obloanelor  de  lemn
puse pe ferestre. DeŃinuŃii au blocat uşile şi au spart ferestrele
de unde cântau: „Deşteaptă-te române”, „Pe-al nostru steag”
şi se striga ajutor. La toate acestea MiliŃia a tras cu arme de foc,
a folosit  furtunuri  cu apă,  i-au înfometat,  apoi i-au scos din
celule bătându-i pe deŃinuŃi cu răngi de fier. Coridoarele erau
pline de sânge afirmându-se că au fost peste 30 de morŃi110.

Din închisoarea de la Gherla Episcopul Ploscaru a fost
eliberat în septembrie 1958. A fost încărcat în duba vagon şi
dus la Jilava iar de aici la Piteşti. 

9. Închisoarea de la Piteşti

Închisoarea din Piteşti era relativ nou construită, dar era
într-o stare jalnică. Tot timpul celulele erau arhipline, chiar şi
cele  destinate  unui  singur  deŃinut.  Comuniştii  intitulaseră
pompos  închisoarea  Piteşti:  „Centru  De  Reeducare
StudenŃească” 111.

În  această  închisoare  asistenŃa  medicală  era  aproape
inexistentă, întotdeauna se mărginea la o aspirină, indiferent de
boală. AlimentaŃia închisorii se rezuma la minimul de calorii pe
zi aproximativ 700-800 de calorii, foarte rar erau cazurile când
se ajungea la 1000 de calorii  pe zi.  DimineaŃa mâncarea se

109 Ibidem, p. 144;
110 Ovidiu Vasilescu, Rebeliunea de la Gherla, în Memoria, XI, 44-45, nr. 3-
4/2003, pp. 44-58;
111 Daniel Bacu, Piteşti, ed. Atlantida, Bucureşti, 1991, p. 49;
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rezuma la o cană de ceai, la prânz şi seara era doar pâine şi un
polonic de fiertură112.

Episcopul  Ploscaru  a  ajuns  la  Piteşti  în  septembrie
1958,  iar  în  perioada  detenŃiei, în  timpul  anchetelor,  a  fost
întrebat de tezaurul Episcopiei de Lugoj. În acest scop a venit
un OfiŃer  de Securitate  din  Bucureşti,  pentru că  Eparhia  de
Lugoj avea diferite obiecte de aur, în special cruci pectorale ale
Episcopilor  precum  şi  alte  obiecte  care  aveau  o  anumită

valoare113.
Centrul  de  reeducare  Piteşti  era  cunoscut  datorită

experimentelor de „spălare a creierului” , care avea ca şi scop
să  stimuleze  în  deŃinuŃi  o  frică  atât  de  puternică  încât
capacitatea lor de voinŃă liberă şi acŃiune să fie distrusă. 

Comuniştii au împărŃit deŃinuŃii din această închisoare
în diferite grupe, după  gradul  lor de rezistenŃă la comunism.
Cei  care  păreau  mai  uşor  de  convins  au  fost  supuşi  primii
experimentului, pentru confirmarea succesului. Aceşti deŃinuŃi
au fost duşi într-o cameră specială (camera patru Spital) alături
de alŃi  deŃinuŃi.  Aici li  s-a oferit  alternativa de a colabora la
tortură ori de a deveni victimele ei. În această cameră bătăile
erau nemiloase şi durau zile în şir114.

După o lungă perioadă de bătăi deŃinutului i se cerea să-
şi  nege  propria  identitate  de  fiinŃă  umană  şi  să  se  declare
criminal.  Anchetatorii  examinau cele mai  intime gânduri  ale
deŃinutului,  astfel  dobândind  putere  asupra  deŃinutului  care
devenea  la  rândul  său  torŃionar.  DeŃinutul  trebuia  să-şi
dovedească  loialitatea  printr-un  act  final  care  consta  în
supunerea faŃă de noii stăpâni. DeŃinuŃii ce au trecut prin aceste
faze de tortură a închisorii din Piteşti trebuiau să administreze
acelaşi tratament altui grup115.

112 Ioan Bălan, op. cit., p.223;
113 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p. 284;
114 Daniel Bacu, op. cit., p. 54;

115 Ibidem, pp 56-58;
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Într-o astfel  de teroare,  Episcopul  Ploscaru a avut un
program religios în fiecare zi timp de aproape un an, până în
vara anului 1959 când a fost mutat din nou la Securitatea din
Timişoara.

La Securitatea din Timişoara Ploscaru a fost anchetat
despre Vicarii  Generali  SubstituiŃi.  Anchetatorii  au  voit  să-i
intenteze un proces pentru organizarea Bisericii în ilegalitate,
dar Ploscaru a fost mutat de la Securitatea din Timişoara în
toamna anului 1959 la închisoarea din Dej, fără vreun proces116.

10. Închisoarea de la Dej

Închisoarea de la Dej era o clădire veche construită în
formă  de  „T”.  Regulamentul  închisorii  era  foarte  sever,  era
interzis chiar şi să se stea pe pat ziua, erau tot felul de pedepse
pentru extenuarea fizică şi psihică a deŃinuŃilor.

În această închisoare Ploscaru a fost anchetat deseori.
La interogatoriu nu se mai punea trecerea la Biserica Ortodoxă
drept condiŃie a ieşirii  din închisoare,  ci  i  se cerea numai o
declaraŃie că va renunŃa la preoŃie şi că îşi va lua un serviciu
public117, dar acum, după ce a rezistat atâtor chinuri, privaŃiuni
şi  ameninŃări  anchetatorii  nu  au  putut  obŃine  nimic  de  la
Episcop.

Pentru  Episcopul  Ploscaru  şederea în  închisoarea  din
Dej şi în toate celelalte închisori comuniste a durat până în ziua
de 4 august 1964 când a fost eliberat definitiv.

116 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p. 290;
117 Ibidem, p. 321;
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11. Mijloace de tortură în închisori şi la Securitate

Sunt numeroase dovezi ale brutalităŃii şi metodelor de
acŃiune a SecurităŃii din această perioadă, în care Ioan Ploscaru
a stat în închisori. Lozinca comunistă:  „Câinilor o moarte de
câini” 118, ilustrează duritatea politicii de teroare îndreptată de
autorităŃile  comuniste  împotriva  rezistenŃei  contra  regimului
totalitar.   

Episcopul Ploscaru cunoştea anumite metode de tortură
folosite la anchetă: „b ătaia la tălpi”  (se bătea cu ranga de fier
peste încălŃăminte apoi, victima era silită să fugă);  „b ătaia pe
capre” (deŃinutul era legat de mâini şi de picioare iar pe sub
genunchi şi peste braŃe i se băga un baston care era ridicat cu
victimă  cu tot  pe două  capre sau birouri,  deŃinutul  căzut cu
capul pe jos şi cu tălpile în sus era bătut), etc119.

Putem spune că, într-un fel sau altul, torturile şi-au atins
doar parŃial scopul. Inventivitatea torŃionarilor nu avea uneori
limite, iar cel torturat nu rezista mijloacelor folosite. ConştienŃi
de faptul că nu mai pot face nimic o parte a foştilor deŃinuŃi s-
au integrat în noua societate, iar o parte au rezistat torturilor şi
nu au cedat. 

Crimele  datorate  regimului  comunist  nu  au  fost
elucidate. Cifra celor ce au fost ucişi în închisori şi lagăre este
aproximativ 891500 de morŃi120.

118 Marius Oprea, Mijloace de tortură a SecurităŃii , în Memoria, X, 38, nr.
1/2002, p. 16;
119 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p. 100;
120 Florin Matrescu, op. cit., p. 86;
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V. ACTIVITATEA EPISCOPULUI IOAN
PLOSCARU ÎN CLANDESTINITATE

SupravieŃuind  închisorilor  şi  regimului  de  tortură
Episcopul  Ploscaru,  după  ce  a  fost  eliberat,  şi-a  continuat
activitatea  pentru  Biserica  sa  oficiind  zilnic  Liturghia  în
locuinŃa  sa  din  Lugoj  şi  exercitând  alte  activităŃi,  cu  toată
supravegherea severă la care a fost supus.

1. Eliberarea

Episcopul  Ioan  Ploscaru  a  fost  eliberat  în  ziua  de  4
august 1964 beneficiind de emiterea Decretului Nr. 411/1964.
Prin acest decret au fost eliberaŃi toŃi Episcopii Auxiliari care
au supravieŃuit închisorii: Ioan Ploscaru, Dr. Ioan Cherteş, Dr.
Iuliu HirŃea, Dr. Ioan Dragomir şi Dr. Alexandru Todea121.

Pentru Episcopul Ploscaru această libertate a fost ceva
provizoriu deoarece a fost Ńinut într-o permanentă observaŃie şi
supraveghere,  într-o  continuă  urmărire.  Avea  domiciliul
obligatoriu la Lugoj pentru că în baza legii graŃierii, conform
căreia i s-a dat drumul din închisoare, trebuia să se întoarcă la
vechiul domiciliu. Pe lângă domiciliul obligatoriu, Securitatea
dorea ca Ploscaru să se încadreze imediat într-un serviciu, altul
decât preoŃia.  Încadrarea într-un serviciu era benefică  pentru
Securitate deoarece îl putea supraveghea mai uşor122. Ploscaru
nu a vrut să intre într-un serviciu pentru statul comunist având
ca pretext boala de ficat pe care a achiziŃionat-o în închisori.

După  eliberarea  din  1964  Ploscaru  a  stat  la  Lugoj
ajutând credincioşii şi în special Biserica Greco-Catolică. Fiind
eliberaŃi  toŃi  episcopii  greco-catolici, ei au fost în continuare
urmăriŃi şi uneori percheziŃionaŃi.

121 Silvestru Aug. Prunduş, Clemente Plaianu, Cardinalul Alexandru Todea,
ed. Gloria, Cluj-Napoca, 1992, p. 31;
122 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p. 352;
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O  percheziŃie  i  s-a  făcut  Episcopului  Ploscaru  în
februarie 1972. Venind la dumnealui un colonel, un maior şi
alŃi  membrii de la Securitate i-au confiscat Episcopului toate
adresele, caietele şi scrisorile pe care l-au găsit, punându-l să
semneze  pe  ele  cu  menŃiunea:  „aflat ă  la mine  cu  ocazia
percheziŃiei din 2 februarie 1972”123. După această percheziŃie
Ploscaru nu a mai fost arestat ci doar interogat la Securitate. 

În 12 iulie 1975 Ploscaru a fost vizitat la Lugoj de către
un ofiŃer  superior  al  Ministerului  de Interne,  un  colonel  de
Securitate, care încă de la început a făcut să se înŃeleagă că nu a
venit pentru anchete, ci mai mult a declarat că vechile metode
de represiune au fost abolite şi  că  modalitatea în care a fost
tratată Biserica Română Unită a fost o greşeală. Statul român a
ajuns  la  concluzia  conform  căreia:  „unificarea  din  1948  a
eşuat”  şi că persecuŃia s-a terminat, iar de acum începe faza
dialogului124.

2.  Memoriile  Episcopului  Ioan  Ploscaru  adresate
Guvernului

Ideea fundamentală a acestor memorii a Episcopului era
redobândirea  libertăŃii  de  manifestare  a  Bisericii  Greco-
Catolice readucând deasemenea în prim plan două  probleme
stringente: funcŃia 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.

123 Ibidem, p. 357;
124 Silvestru Aug. Prunduş, Clemente Plaianu, Cardinalul Alexandru Todea,
p. 34;
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2.1 Memoriul din 18 iunie 1971

La 18 iunie 1971 a fost trimis un memoriu Guvernului
semnat de către Episcopii: Ioan Ploscaru, Ion Dragomir, Iuliu
HirŃea  şi  Alexandru  Todea.  Ei  invocă  articolele  legii  şi
declaraŃiile lui Nicolae Ceauşescu pe care la dezvoltă. Obiectul
cererii  în  acest  memoriu  era  clarificarea  situaŃiei  şi  statutul
Bisericii Române Unite125.

După acest memoriu nu s-a întreprins nimic din partea
puterii  politice,  sau  cel  puŃin,  nu  s-a  concretizat  prin  vreo
măsură.  A  existat  o  reacŃie  sigură  de  totală  respingere  din
partea Bisericii Ortodoxe Române, faŃă de problema ridicată de
ierarhia Bisericii Greco-Catolice.

2.2. Memoriul din 18 octombrie 1974

Este un memoriu al Bisericii Greco-Catolice ce a avut
aceiaşi  semnatari  ca memoriul  din 18 iunie 1971. Vizita lui
Nicolae Ceauşescu la Vatican la sfârşitul lunii mai 1973 a creat
alte  speranŃe  privind  o  posibilă  restabilire  a  cultului  greco-
catolic, dincolo de intimidările la care mai erau supuşi clericii
şi  arhiereii  uniŃi.  Chiar  şi  Episcopul  Ploscaru îşi  făcea iluzii
privind o posibilă decizie favorabilă Bisericii126.

În acest memoriu se cerea restabilirea libertăŃii Bisericii
Române Unite şi  autonomia ei  în cadrul  legal  al  Republicii
Socialiste  România.  Nota  cererii  cu  privire  la  drepturile
Bisericii  Unite  în  spiritul  ei  tradiŃional  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

125 CodruŃa Maria Ştirban, Marcel Ştirban, op. cit., p. 439;
126 Cristian Vasile, Între Kremlin şi Vatican, p. 273;
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Romano-Catolică  şi  cu Biserica Ortodoxă.  Lămurirea acestor
probleme a fost determinată de propunerea ierarhiei Ortodoxe
de încadrare  a românilor  uniŃi  în Biserica  Romano-Catolică.
Puterea politică a României recunoştea tacit şi tolera Biserica
Greco-Catolică, dar refuza să o libereze127.

2.3. Alte memorii

Şi anii următori confirmă continuitatea Bisericii Unite,
fiind 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 uniŃi 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
constituŃional şi internaŃional. Ele izolau din raŃiuni spirituale,
sociale, politice şi  care vizau viaŃa naŃiunii române în istoria
lumii  moderne  creştine.  Toate  memoriile  cuprind  şi  dezbat
problemele din această perspectivă şi conduc spre o concluzie
imperativă: „legalizarea cultului cetăŃenilor români catolici de
rit  şi limbă  românească” 128.  Nici  la  acest  memoriu  nu  s-a
primit un răspuns.

Episcopul  Ploscaru  în  27  octombrie  1979 a  trimis  o
scrisoare (memoriu) organelor  SecurităŃii  ce cuprindea unele
doleanŃe  bisericeşti;  scrisori  similare,  pledoarii  pentru
reînfiinŃarea Bisericii Române Unite, au fost trimise de prelatul
greco-catolic  conducerii  Departamentelor  Cultelor  şi
Ministerului de Interne129.

În aceste memorii Ploscaru cerea reînfiinŃarea Bisericii
Greco-Catolice,  bazându-se pe anumite argumente.  Unul  din
argumente era că Biserica Catolică este cea mai răspândită pe
glob iar, la Concilii, Sinoade sau în particular, românii greco-
127 CodruŃa Maria Ştirban, Marcel Ştirban, op. cit., p. 451;
128 Ibidem, p. 462;
129 Cristian Vasile, Istoria Bisericii Greco-Catolice sub regimul comunist
1945-1989, ed. Polirom, Iaşi, 2003, p. 120;

 6



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 pune inevitabila întrebare: în ce Ńară, pe glob, a mai
fost interzisă de Guvern limba naŃională?130

Dar,  după  aceste  memorii,  Episcopul  Ploscaru  a  fost
acuzat de propagandă şi de ideea reînfiinŃării Bisericii Greco-
Catolice care era susŃinută  tot  mai frecvent  de toŃi  episcopii
greco-catolici.

Ultimul memoriu adresat de Ioan Ploscaru, episcopii, şi
vicarii  greco-catolici  preşedintelui  Republicii  Socialiste
România în care se solicită  legalizarea cultului  greco-catolic
este cel din 13 octombrie 1989. S-a format o nouă cerere de
legalizare a Bisericii Române Unite, în care s-a făcut referire la
Teza  a  XIV-a  anunŃată  pentru  Congresul  al  XIV-lea  al
Partidului Comunist Român, care a avut loc în noiembrie 1989.

Teza Congresului al XIV-lea afirma că:  „to Ńi oamenii
muncii,  se  bucură  în  mod  egal  de drepturile  şi  libertăŃile
prevăzute de ConstituŃia Ńării ” 131, 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 reuşit să dovedească că
Teza Congresului era o afirmaŃie fără acoperire.

3. Întâlniri Episcopale înainte de 1989

O întâlnire a avut  loc la  funeraliile  Episcopului  Ioan
Dragomir de Baia Mare, care a încetat din viaŃă în Bucureşti, la
data de 25 aprilie 1985, după o lungă şi grea suferinŃă,  fiind
înmormântat  în  cimitirul  din  satul  natal  Ariniş  judeŃul
Maramureş lângă părinŃii săi, aşa cum i-a fost dorinŃa.
130 Ibidem, p. 121;
131 Ibidem, p. 133;
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 La înmormântarea care a avut loc într-o perioadă  de
relativă  relaxare,  cu  un  început  de  toleranŃă  din  partea
autorităŃilor comuniste, au participat un mare număr de preoŃi
în frunte cu Episcopii: Ioan Ploscaru, Alexandru Todea şi Ioan
Cherteş.  Aici  episcopii  s-au  întrunit  într-o  conferinŃă
episcopală.  La  această  conferinŃă  s-a  hotărât  ca  Episcopul
Alexandru Todea, administratorul Arhidiecezei de Alba Iulia şi
Făgăraş,  să  conducă  Biserica  Greco-Catolică  până  la  altă
prevedere canonică132.

O  altă  întâlnire  a  avut  loc,  de  data  aceasta  la  Cluj-
Napoca,  în 14 mai 1986. Au participat  episcopii  şi  ordinarii
Provinciei  Mitropolitane  de  Alba  Iulia  şi  Făgăraş  analizând
într-o  conferinŃă  situaŃia  în  care  se  găsea  Biserica  Română
Unită. Aici la conferinŃă, în vederea unei adecvate remedieri,
cei prezenŃi îl desemnează pe Episcopul Alexandru Todea ca
Mitropolit.  Episcopul  Blajului  acceptă  să  preia  sarcina  de
Mitropolit  al  Bisericii  Române-Unite  cu  toate  drepturile  şi
datoriile  prevăzute  de  Conciliile  provinciale  şi  de  normele
canoanelor în vigoare. Această hotărâre a fost semnată de: 

- Dr. Alexandru Todea Episcop de Arhidieceza de Alba
Iulia şi Făgăraş

- Ioan Ploscaru Episcop de Lugoj 
- Dr. Coriolan Tămâian, Ordinar de Oradea
- Dr.  Silvestru Augustin  Prunduş  OSBM, Ordinar  de

Cluj-gherla
- a mai semnat şi Episcopul Ioan Cherteş, care nu a fost

prezent la conferinŃă, dar citind hotărârea a afirmat: „am citit şi
am semnat”133.

VI. ACTIVITATEA EPISCOPULUI IOAN
PLOSCARU DUPĂ ANUL 1989

132 Silvestru Aug. Prunduş, Clemente Plaianu, Cardinalul Alexandru Todea,
p. 37;
133 Ibidem, p. 138;
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Pentru Biserica Greco-Catolică sfârşitul lui decembrie
1989 înseamnă terminarea erei păgâne instaurată peste români
şi peste o bună parte din Ńările vecine, din centrul şi sud-estul
continentului  European.  Din  acest  moment  începe  un  drum
spre normalitate. În aceste împrejurări, prin Decretul-Lege Nr.
9 din 30 decembrie 1989 a fost abrogat Decretul Nr. 358 din 1
decembrie  1948  care  a  scos  înafara  legii  Biserica  Română
Unită.  Acest  act reparatoriu a fost o ieşire din catacombe la
lumina zilei134.

După  acest  act  toate  bunurile  materiale  şi  bisericile
greco-catolice  luate  în  1948  au  continuat  să  rămână  celor
cărora  le-au  fost  date  atunci,  adică  în  mâinile  statului  sau
Bisericii  Ortodoxe.  În  lunile  ianuarie-februarie 1990 au avut
loc  contacte  diplomatice  între  Sfântul  Scaun  Apostolic  şi
Guvernul de la Bucureşti în vederea refacerii ierarhiei catolice
în  România.  Înalt  PreasfinŃitul  Alexandru  Todea  a  fost
reconfirmat ca Mitropolit al Bisericii Române Unite, iar Ioan
Ploscaru ca Episcop al Eparhiei de Lugoj. Au fost numiŃi, în
acelaşi timp, ca Episcopi: George GuŃiu la Cluj-Napoca, Vasile
Hossu la Oradea şi Lucian Mureşan la Baia Mare. Ioan Cherteş
fostul Episcop de Cluj a fost ridicat la rangul de Arhiepiscop de
Cluj -Gherla135.

Reconfirmările şi noile numiri s-au făcut în luna martie
1990, iar consacrările au avut loc la data de 27 mai 1990 la
Baia Mare pentru Episcopul Vasile Hossu şi Lucian Mureşan,
în 17 iunie, a aceluiaşi  an, pentru Episcopul George GuŃiu la
Cluj-Napoca, iar la 7 octombrie la Blaj a avut loc instalarea
Mitropolitului Alexandru Todea. La aceste consacrări la care a

134 CodruŃa Maria Ştirban, Marcel Ştirban, op. cit., p. 503;
135 Silvestru Aug. Prunduş, Clemente Plaianu, Biserica română unită, ieri şi
azi, ed. Unitas Cluj-Napoca, 1994  p. 43;
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participat şi Episcopul Ioan Plosacaru s-au transformat în zile
de sărbătoare pentru întreaga Biserică Greco-Catolică136.

1. Starea Eparhiei de Lugoj după 1989

După  căderea  comunismului  în  luna  ianuarie  1990
Arhiepiscopul Dr. Nicolae Corneanu, Mitropolit al Banatului, a
restituit  Episcopului  Ploscaru  Catedrala  Episcopală  a
Lugojului,  precum  şi  alte  biserici,  volumele  din  Biblioteca
Diecezană şi documentele din Arhiva Lugoj ş.a. 

La 21 ianuarie 1990 când, în mod solemn, s-a restituit
catedrala, Episcopul Ploscaru a format o procesiune cu Sfântul
Sacrament de la Biserica Romano-Catolică din localitate până
la catedrală. Tot Episcopul Ploscaru a luat Sfântul Sacrament în
anul  1948  şi  l-a  dus  de  la  catedrală  la  biserica  romano-
catolică137.  După  această  procesiune  din  21  ianuarie  1990,
încep lucrările de restaurare a catedralei: reparaŃii la acoperiş,
la turn şi la pereŃii exteriori. În interior se introduce instalaŃia
de încălzire centrală şi se mobilează cu bănci. Aceste lucrări s-
au  executat  sub  îndrumarea  Episcopului  Ioan  Ploscaru  în
perioada 1990-1994, iar în anul 1995, tot sub îndrumarea lui
Ploscaru  s-au  efectuat  lucrări  de  reparaŃii,  înnoiri  şi
modernizare a sacristiei138.

2. Vizitele Episcopului Ploscaru în Occident

În martie 1991 Episcopatul Catolic de ambele rituri din
România  a  făcut  prima vizită   la  Roma.  Cu această  ocazie
Sfântul Părinte, Papa Ioan Paul al II-lea, a dat numirea oficială
episcopilor pentru Eparhiile respective.

136 Silvestru Aug. Prunduş, Clemente Plaianu, Cardinalul Alexandru Todea,
p. 53;
137 Ioan Ploscaru, Bucurii şi speranŃe, p. 257;
138 Alexandru Nicolescu, op. cit., p. 7;
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Episcopul Ioan Ploscaru, recunoscut acum ca Episcop
de Lugoj la Vatican, a avut o audienŃă cu Sfântul Părinte, iar
printre altele i-a spus: „sunt cel mai bătrân episcop catolic din
lume”. Acest aspect Sfântul Părinte l-a Ńinut minte. Un preot
din  Eparhia  din  Lugoj,  fiind  ulterior  în  vizită  la  Roma,  în
audienŃă  Papa l-a întrebat de unde este iar la auzul numelui
oraşului Lugoj Sfântul Părinte a răspuns: „A, da acolo este cel
mai bătrân episcop din lume”139.

După  trei  ani,  în  ianuarie  1994  întreg  Episcopatul
Greco-Catolic  a  mers  din  nou  la  Roma.  Cu  această  ocazie
Episcopul Ploscaru a înmânat Sfântului Părinte cartea  „Cruci
de gratii”  tradusă în limba franceză  de Raymond Lamarque,
care  învăŃase  singur  româneşte  din  dicŃionare,  din  simpatie
pentru poporul român140.

A treia şi ultima vizită, ad liminam, la Vatican a făcut-o
în 1995 cu întreg Episcopatul catolic. O călătorie importantă
făcută de Episcopul Ploscaru a fost în FranŃa în martie 1994,
invitat de Monseniorul Gerard Defois, Arhiepiscopul de Sens şi
Episcop de Auxerre. Ploscaru a fost însoŃit de Părintele Ioan
Mitrofan, rectorul Institutului Teologic de la Blaj. Vizita a fost
iniŃiată  de  AsociaŃia  „Aide  a  L’Eglise  Greco-catholique  de
Roumanie” care urmărea să ajute Biserica Greco-Catolică şi să
o mediatizeze în FranŃa141.

3. Vizite pastorale

Pe măsură ce ierarhia Ortodoxă a restituit bisericile de
la sate, Episcopul Ploscaru a mers în vizite pastorale la unele
parohii care aveau biserici. Vizite pastorale importante a făcut
la Scăiuş, unde se află icoana Prea Sfintei Fecioare Maria care
a lăcrimat, şi la care se fac în fiecare an pelerinaje. O altă vizită

139 Ioan Ploscaru, Bucurii şi speranŃe, p. 263;
140 Ibidem;
141 Ibidem, p. 264;
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pastorală  a  fost  la  Bocsig  în  anul  1993,  motivul  fiind
cunoaşterea  comunităŃii  greco-catolice  din  această  localitate,
precum şi cunoscutul caz al credincioasei greco-catolice Rafilei
GăluŃ.

Un eveniment important a fost participarea Episcopului
Ioan Ploscaru la Simpozionul „Academiei Civice ” de la Sighet
la data de 20-22 iunie 1997 şi  cel  din 19-21 iunie 1998. La
aceste simpozioane Ploscaru a vorbit despre închisoarea în care
s-a  căutat  distrugerea  elitei  româneşti  şi  a  conducătorilor
Bisericii  Greco-Catolice142.  La  cel  de-al  II-lea  Simpozion  la
care a fost invitat Ploscaru nu a putut participa fiind bolnav dar
a trimis o scrisoare participanŃilor.

La închisoarea din Sighet a fost surprins de faptul că în
interior s-au făcut restaurări încât abia şi-a regăsit celulele pe
unde a fost închis. Ploscaru afirma că:  „cine vine să viziteze
acum  această  închisoare  are  impresia  că  închisoarea  din
Sighet a fost un hotel aşa cum se văd la televizor închisorile
deŃinuŃilor politici de astăzi, cu televizor şi ziare, dar nu a fost
aşa. Mentalitatea celor de astăzi tinde să acopere realităŃile
din trecut dar Dumnezeu nu le uită” 143

În bune relaŃii a fost cu Nicolae Corneanu, Mitropolitul
Banatului. Episcopul Ioan Ploscaru a fost invitat la Timişoara
la  hirotonirea  lui  Daniel  Ciubotea  ca  Episcop  Vicar al
Arhiepiscopiei  de  Timişoara.  Episcopul  Ploscaru  după
hirotonire, s-a aşezat în genunchi în faŃa noului hirotonit (după
un obicei catolic) sărutându-i mâna. Acest gest i-a impresionat
pe toŃi cei prezenŃi în special ierarhia şi preoŃii ortodocşi care
se aflau acolo144.

142 Ioan Ploscaru, MeditaŃii , ed. ViaŃa creştină, Cluj-Napoca, 2003, p. 165;
143 Ioan Ploscaru, Bucurii şi speranŃe…, p. 268;
144 Silvestru Aug. Prunduş, Clemente Plaianu, Catolicism şi ortodoxie…, p.
228
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4. Un episcop coadjutor la Lugoj

În  4  iulie  1994  a  fost  numit  episcop  coadjutor,
PreasfinŃitul  Alexandru  Mesian,  prin  Decretul  Nr.  103  al
CongregaŃiei  pentru  Bisericile  Orientale  de  la  Roma.
Consacrarea a avut loc la Blaj la data de 8 septembrie 1994
prin  participarea  înalŃilor  arhierei:  Înalt  PreasfinŃitul  Lucian
Mureşan, Mitropolitul Bisericii Greco-Catolice, Arhiepiscopul
George GuŃiu  de Cluj-Gherla  şi  Episcopul  Ioan Ploscaru  de
Lugoj.  Instalarea  oficială  ca  episcop  titular  pentru  Lugoj  a
PreasfinŃitului  Alexandru Mesian s-a făcut  pe data de 5 mai
1996145.

Tot  în  această  perioadă  a  fost  reconstruită  structura
Bisericii Române Unite cu Roma la nivel central. ConfiguraŃia
structurii ierarhice la acel moment era următoarea:

- Mitropolia  Română  Unită  cu  Roma,  Greco-Catolică,
Arhiepiscopia de Alba Iulia şi Făgăraş, cu sediul la Blaj
în  frunte  cu  Înalt  PreasfinŃitul  Lucian  Mureşan
Arhiepiscop şi Mitropolit. 

- Arhiepiscopia de Cluj-Gherla cu sediul la Cluj-Napoca
în frunte cu Arhiepiscopul  George GuŃiu  şi  Episcopul
Florentin  Crihălmeanu (fiind  cel  dintâi  episcop român
consacrat de Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea)

- Episcopia Lugojului în frunte cu PreasfinŃitul Alexandru
Mesian. 

- Episcopia  de  Oradea  în  frunte  cu  PreasfinŃitul  Virgil
Bercea.

- Episcopia  Maramureşului  cu  sediul  la  Baia  Mare  în
frunte cu PreasfinŃitul Ioan Şişeştean.

- Vicariatul  General  de Bucureşti  în  frunte  cu Augustin
Ciungan, Vicar General146.

145 CodruŃa Maria Ştirban, Marcel Ştirban, op. cit., p. 521;
146 Valentin Borba, Mircea Borda, Cardinalul Alexandru Todea, ed. Petru
Maior, Târgu Mureş, 1999, p. 48;
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După  toate  acestea  şi  după  48  de  ani  de  episcopat,
Episcopul  Ioan  Ploscaru,  datorită  vârstei  înaintate,  a  cerut
Sfântului  Scaun aprobarea  retragerii  din  activitatea  pastorală
împlinind 84 de ani la 11 noiembrie 1995147. În conformitate cu
canonul 210 § 1 al CCEO: „Episcopul Eparhial care a împlinit
vârsta de 75 de ani sau care datorită sănătăŃii şubrede sau a
altui  motiv  grav,  se  dovedeşte  mai  puŃin  apt  pentru
îndeplinirea funcŃiei sale, este rugat să prezinte renunŃarea la
funcŃie ” 148.

Sfântul Părinte Papa Ioan Paul al II-lea a acceptat, la
data de 10 ianuarie 1996, cererea de renunŃare la conducerea
Eparhiei de Lugoj. A fost înlocuit la conducerea Eparhiei de
Episcopul coadjutor, PreasfinŃitul Alexandru Mesian. 

Mesajul primit de la Sfântul Părinte suna astfel: 
„C ătre venerabilul  frate Monseniorul  Ioan Ploscaru,

Episcop de Lugoj, România. Care pentru motive de etate se
pregăteşte să se retragă din conducerea eparhiei încredinŃată
lui, îi trimitem mulŃumirea cea mai vie pentru serviciul generos
de  Episcop,  ca  şi  pentru  mărturisirea  de  credinŃă  dată
întotdeauna faŃă de Biserică. Ca dovadă a abundentelor haruri
cereşti, trimit Binecuvântarea Apostolică, dânsului şi întregii
comunităŃi diecezane de Lugoj”149.

La 2 decembrie 1996, Episcopul Ioan Ploscaru a fost
promovat de către Sfântul Scaun la rangul de Arhiepiscop.

147 Ioan Ploscaru, Bucurii şi speranŃe…, p. 269;
148 CCEO, can. 210, § 1, p. 115;
149 Silvestru Aug. Prunduş, Clemente Plaianu, Cei doisprezece episcopi
martiri, p. 207;
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VII. SCRIERILE ARHIEPISCOPULUI IOAN
PLOSCARU

Arhiepiscopul Ioan Ploscaru pe lângă pastoraŃia căreia i
s-a dedicat atât în timpul comunismului cât şi după RevoluŃia
din 1989, a mai  avut  şi  preocupări  literare  ca:  exeget,  poet,
istoric şi moralist.

Lucrările publicate până acum în ordinea apariŃiei sunt: 

Cruci de gratii
ApariŃia Fecioarei Maria la Lourdes

ViaŃa Sfântului Anton de Padova
Biblia răspunde, vol. I-II

Scurtă istorie a Bisericii Române
LanŃuri şi teroare

Urmele lui Dumnezeu
Iertare şi iubire

Icoana de la Scăiuş
Sfânta Tereza de Liseux

RăstigniŃi cu Cristos
Medalia miraculoasă

Sfântul Rozar
Bucurii şi speranŃe

Flori de in
Isus Cristos Mântuitorul lumii

PerfecŃiunea creştină
Apostol şi misionari

Predici
MeditaŃii

Şcoala iubirii lui Cristos, edit. revizuită
ViaŃa Preacuratei Fecioarei Maria, edit. revizuită
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1. Cruci de gratii

În  Cruci de gratii, Arhiepiscopul publică  „versuri  de
închisoare”,  cum însuşi  le numeşte  în  subtitlul  cărŃii.  Acest
„mănunchi  de  meditaŃii  ritmate  este  expresia  gândurilor  şi
sentimentelor  întregului  episcopat  greco-catolic  şi  romano-
catolic,  dar  şi  a  preoŃilor  Bisericii  Unite,  din  anii  grei  de
închisoare, care, pe atâŃia i-a costat viaŃa” 150. Pornind de la
acest  considerent  Arhiepiscopul  Ioan  Ploscaru  şi-a  publicat
poeziile sub pseudonimul „Ioan Andrei” .

MeditaŃiile  ritmate,  cum  le  numeşte  Arhiepiscopul
Ploscaru, fuseseră compuse în închisoare, fără a putea fi scrise
căci  nu  avea  această  posibilitate.  Atunci  Arhiepiscopul
Ploscaru nu credea că va mai putea copia aceste poezii pentru a
putea fi citite şi  de alŃii.  El le-a închinat anonime, numai lui
Isus Mântuitorul şi Prea Sfintei sale Mame:

„ Închinându-łi Doamne, aceste puŃine
imagini şi gânduri şi rime,

le-am lăsa din suflet anonime,
ca să şti că-s numai pentru Tine.
……………………………………..

de la un rob uitat şi tăinuit
ce le-a scris fiindcă Te-a iubit.”

(Mănunchi de miosot)

2. ApariŃiile Fecioarei Maria la Lourdes

În  această  carte  Arhiepiscopul  Ploscaru  prezintă

apariŃiile  Fecioarei  Maria de la Lourdes începând cu prima
apariŃie  care  a  avut  loc  la  data  de  11  februarie  1858.  La
Lourdes Fecioara Maria a avut 18 apariŃii, ultima apariŃie fiind

150 Ioan Andrei, Cruci de gratii, ed. Helicon, Timişoara, 1992, p. 6;
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vineri  16  iulie  1858.  Arhiepiscopul  Ploscaru  a  comentat  în
această carte toate apariŃiile. 

3. ViaŃa Sfântului Anton de Padova

Arhiepiscopul Ploscaru s-a hotărât să scrie această carte
pentru că  Sfântul  Anton este:  „un strălucit  model  de viaŃă.
VirtuŃile sale eroice au fost acelea ce l-au făcut atât de plăcut
lui Dumnezeu  şi  au  dat  totdeauna  putere  deosebită

rugăciunilor lui” 151. Se cuvine ca orice creştin să-l aibă model
pe  Sfântul  Anton  şi  pildă  de  urmat  în  practicarea  virtuŃilor
creştine,  pentru  că  imitându-l  poate  mijloci  mai  uşor  la
Dumnezeu şi astfel poate oferi haruri deosebite. 

4. Biblia răspunde

Această  carte a apărut  prima dată  în 1947 şi  este în
două volume. Cunoaşte o nouă ediŃie în care demască plagiatul
unui cleric ortodox din Oradea, Diaconul Gheorghe BăbuŃ, care
a publicat  sub semnătură  proprie volumul:  Să  ne cunoaştem
credinŃa.  Nu  este  altceva  decât  Biblia  răspunde cea  dintâi
ediŃie a Părintelui Ioan Ploscaru152. Plagiatul a fost facilitat de
intenŃia Arhiepiscopului Ploscaru de a-şi păstra anonimatul.

ExplicaŃiile  din  această  carte  încearcă  să  clarifice
subiecte din Sfânta Scriptură. Ploscaru nu doreşte o polemică ci
o  documentare  pentru  oamenii  de  bună  credinŃă.  Cartea  dă
explicaŃii cu privire la biserică, tradiŃie, cultul Fecioarei Maria,
botez,  pocăinŃă  dar  şi  exegeză  biblică  pentru  orice  tip  de
credincios indiferent de confesiune.

151 Ioan Ploscaru, ViaŃa Sfântului Anton de Padova, ed. Signata, Timişoara,
1994, p. 6;
152 Nae Antonescu, O istorie a Bisericii româneşti, în ViaŃa creştină, XVII,
133, nr. 19/octombrie 1994, p. 35
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5. Scurtă istorie a Bisericii Române

Lucrarea  este  una  de  informare  cu  privire  la  istoria
Bisericii  Catolice  cât  şi  a  celei  Ortodoxe  Române.  Cartea
prezintă  istoria  Bisericii  Româneşti  de la începuturi  până  în
zilele noastre. În această carte este prezentată foarte bine unirea
românilor din anul 1700 cu Biserica Romei. În finalul cărŃi sunt
prezentate câteva comentarii a unor istorici de seamă.

6. LanŃuri şi teroare

Este  o  lucrare  memorialistică,  în  proză,  închinată
„ lanŃului” de închisori prin care a trecut nu numai autorul, ci şi
întreg episcopatul alături de o mare parte a preoŃimii Bisericii
Române Unite,  dar şi  a celei  Romano-Catolice,  începând cu
instaurarea dictaturii comuniste în România.

În memoriile pe care l-a scris Arhiepiscopul Ploscaru,
nu se găsesc acuze grave şi nici stări sufleteşti disperate pentru
că  a  oferit  toate  suferinŃele  lui  Dumnezeu,  iar  acestea  au
devenit suportabile. Pe torŃionari i-a considerat instrumente şi
nu  acuza  pe  nimeni  şi  le  dorea  tuturor  anchetatorilor  o
întoarcere  la  Dumnezeu  dublată  de  o  adevărată  căinŃă
mărturisită pentru tot ceea ce au făcut153.

Lucrarea  LanŃuri şi teroare este un document de bază
referitor la închisori şi la perioada comunistă.

7. Urmele lui Dumnezeu

Cartea  Urmele  lui  Dumnezeu este  un  abecedar  al
credinŃei  pentru cei  care  nu cunosc religia şi  încearcă  să  se
iniŃieze. În  carte sunt dovezi  despre existenŃa lui  Dumnezeu
foarte  clare,  precum  şi  exemple  de  răsplătire  a  binelui  şi
pedepsire a păcatului.

153 Ioan Ploscaru, LanŃuri…, p. 6
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Arhiepiscopul Ploscaru dă  cele mai multe exemple şi
citate  din  autori  care  nu  mai  sunt  în  viaŃă  căci,  afirma
Arhiepiscopul;  „cei  care  trăiesc  se  mai  pot  schimba,  din
credincioşi  pot  să devină  necredincioşi  şi  invers”. Ploscaru
dorea  ca  această  carte  să  ajute  oamenii  să  se  întărească  în
credinŃă,  să  caute  virtutea  şi  dragostea  de  Dumnezeu  şi  de
aproapele, singurele valori eterne care aduc sufletului omenesc
pacea şi adevărata bucurie154.

8. Iertare şi Iubire

Iertare  şi  iubire este  un  itinerant  al  creştinilor  pe
drumul  mărturisirii.  Ploscaru  explică  cum  trebuie  făcută  o
mărturisire  bună,  roadele  mărturisirii  şi  importanŃa  Sfintei
Euharistii.  Arhiepiscopul  Ioan  Ploscaru  afirma  că:  „Această
carte trebuie citită meditând fiecare paragraf, cu sinceritate,
umilinŃă  şi  dragoste,  faŃă  de  Mântuitorul,  care  ne  aşteaptă
mereu pe altarele lumii” 155.

9. Icoana Maicii Sfinte de la Scăiuş

Arhiepiscopul Ploscaru s-a interesat despre lăcrimarea
icoanei  Maicii  Domnului de la Scăiuş  (vezi  anexe)  încă  din
anul 1945. Ploscaru a citit dosarul cu procesele verbale despre
lăcrimarea icoanei, astfel şi-a propus să o facă cunoscută prin
tipărirea proceselor verbale şi a declaraŃiilor de la dosar.

Arhiepiscopul afirma: „numele meu şi semnătura de pe
această carte, au fost puse numai pentru a dovedi adevărul,
adică sunt conforme cu originalele şi le autentifică” 156.

10. RăstigniŃi cu Cristos
154 Ioan Ploscaru,, Urmele lui Dumnezeu, ed. Helicon, Timişoara, 1998,   p.
6;
155 Ioan Ploscaru, Iertare şi iubire, ed. Signata, Timişoara, 1995, p. 7;
156 Ioan Ploscaru, Icoana Maicii…, p. 8;
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Arhiepiscopul  Ploscaru  prezintă  în  această  carte  trei
cazuri de persoane stigmatizate: 
Padre Pio, Tereza Neumann şi Marta Robin. 

Ploscaru nu-şi dă cu părerea privind canonizarea celor
trei  stigmatizaŃi  pentru  că  aceasta  o  stabileşte  Biserica,  el
doreşte  să  expună  cititorilor  cazuri  verificate,  controlate  şi
confirmate de persoane demne de încredere.

Bibliografiile  celor  trei  stigmatizaŃi  sunt  pilde  de
credinŃă, speranŃă şi iubire pentru creştinul de astăzi.

11. Medalia miraculoasă a Fecioarei Maria

Cartea arată  ce reprezintă  medalia Fecioarei Maria cu
mâinile  întinse din care se revarsă  haruri  spirituale.  Medalia
miraculoasă este un mesaj pe care Fecioara Maria doreşte să-l
adreseze  omenirii.  Prin  această  medalie  miraculoasă  Sfânta
Fecioară  ne relevă  identitatea şi  graŃia nemăsurată  pe care a
primit-o de la Dumnezeu.

12. Rugăciunea Sfântului Rozar

„Rozariul este una din cele mai frumoase devoŃiuni ale
Bisericii Universale şi cuprinde principalele rugăciuni de care
este  legată  viaŃa  spirituală  a  credincioşilor” 157.Cartea
Rugăciunea Sfântului Rozar începe cu un istoric al Sfântului
Rozariu  unde sunt  explicate  rugăciunile  ce  trebuie  rostite  şi
binefacerile primite de la această rugăciune. Această carte este
în  special  pentru  credincioşi  pentru  a  cunoaşte  bine această
rugăciune dedicată Fecioarei Maria.

13. Bucurii şi SperanŃe

157 Ioan Ploscaru, Rugăciunea Sfântului Rozar, ed. Signata, Timişoara,
2001, p. 5;
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Bucurii şi  SperanŃe este cartea copilăriei  şi  a tinereŃii
Arhiepiscopului  Ploscaru.  Aici  este  prezentat  satul natal,
părinŃii,  şcolile pe care le-a urmat şi  perioada până  în 1948,
evenimentele de după 1948 lipsesc,deoarece sunt scrise în altă

carte, iar spre sfârşitul cărŃii  sunt prezentate evenimentele de
după  1989. Cartea este o prezentare a mediului  sătesc de la
început  de  secol  XX,  oglindind  obiceiuri  şi  datini  din
Transilvania.

14. Benedeta

Benedeta este o tânără de 17 ani care datorită unei boli
îşi pierde auzul, dar are forŃa să urmeze facultatea de medicină,
la care renunŃă în ultimul an din cauza bolilor nemiloase. Aşa
bolnavă,  paralizată  şi  oarbă,  are trăirea sufletească  să  spună:
„ împreună cu Cristos este mai uşor…” 158.

15. Flori de in

Este un volum de versuri  a cărui  primă  ediŃie  a fost
publicată în anul 1945 când Ioan Ploscaru era Vicar General al
Episcopiei Lugojului. 

Versurile din această carte au fost inspirate de răsăritul
soarelui, spectacol la care lua parte zilnic când se îndrepta spre
biserică. O altă sursă de inspiraŃie a fost nevinovăŃia copiilor.
Prin aceste versuri a vrut să exprime emoŃiile profunde faŃă de
grandoarea  şi  atotputernicia  lui  Dumnezeu.  Temele
fundamentale ale acestui volum de poezii sunt: pasaje biblice,
natura, copiii, Fecioara Maria, Divinitatea, etc.

16. Isus Cristos Mântuitorul lumii

158 Ioan Ploscaru, Benedeta, ed. Helicon, Timişoara, 1999, p. 138;
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Ideea acestei cărŃi  a pornit de la versetul biblic: „Dar
sunt şi alte multe lucruri pe care le-a făcut Isus şi care, dacă s-
ar  fi  scris  cu  de-amănuntul,  cred  că  lumea  aceasta  n-ar
cuprinde cărŃile ce s-ar fi scris” 159.

Cartea Isus Cristos Mântuitorul lumii este compusă din
trei părŃi: 

1.  Scurt  istoric al  poporului  ales,  prin  care se
face cunoscut mediul istoric, geografic, social-politic şi religios
din vremea lui Isus. 

2.  ViaŃa  şi  învăŃătura  lui  Isus.  Nu  este  o
descriere  cronologică,  ci  prezintă  evenimentele  cele  mai
importante  din  viaŃa  Mântuitorului,  precum  şi  simbolul
învăŃăturii sale. 

3. În  această  parte este prezentată  Biserica lui
Cristos, caracteristicile ei, dar şi răspândirea ei în lume.

17. PerfecŃiunea Creştină

În  PerfecŃiunea Creştină ne sunt explicate cele trei căi
spre perfecŃiune: calea curăŃiei (aici se încadrează începătorii,
care  au de luptat  cu păcatul  de moarte şi  patimile,  cei  care
încep să practice iubirea de Dumnezeu şi a aproapelui);  calea
iluminativ ă  (sunt  cei  care  au  înaintat  în  viaŃa  de  curăŃie,
practică virtuŃile, se feresc de păcatele uşoare, urmează tot mai
îndeaproape  pe Isus,  şi  acceptă  cu  bucurie  suferinŃa);  calea
unitiv ă (sfinŃii care s-au apropiat de unirea lor cu Dumnezeu,
caută  cu bucurie suferinŃa. Ei  se bucură  de graŃiile speciale,
cum sunt extazele, viziunile etc.)160.

18. FăgăduinŃa cea mare a Preasfântei Inimi lui Isus

159 Ioan, 21, 25;
160 Cf. Ioan Ploscaru, PerfecŃiunea creştină, ed. Signata, Timişoara, 2000, p.
65;
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Prin această carte îndeamnă câŃi mai mulŃi credincioşi
să cinstească Inima lui Isus, nouă luni prin Împărtăşanie în cele
nouă prime vineri din nouă luni la rând. Prin acestea vor primi
de la Domnul: toate darurile trebuincioase, pace în familiile lor,
revărsări  de binecuvântări.  PreoŃilor va da daruri  de a mişca
inimile împietrite etc.

19. Apostoli şi Misionari

Volumul face o radiografie a răspândirii creştinismului
în  lume,  o  prezentare  sistematică  şi  cronologică,  de  la
întemeierea  Bisericii  şi  până  în  secolul  al  XX-lea.  Autorul
pleacă  de  la  ideea  afirmată  de  evanghelistul  Matei:  „…
mergând  învăŃaŃi  toate  neamurile,  botezându-le  în  numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Duh” 161.

Cartea utilizează o metodologie de cercetare istorică şi
foloseşte documente verificate, începând cu timpul în care au
trăit  Apostolii  alături  de  Isus  şi  cei  patru  Evanghelişti.  Un
capitol  distinct  îl  constituie  activitatea  Apostolilor,  ne  este
prezentată  perioada apostolică,  30-100 d. Hr. Se continuă  cu
evoluŃia Bisericii Creştine până în secolul XX162.

Volumul se încheie  cu o serie  de concluzii.  ApariŃia
Conciliului  Vatican  II  aduce  o  deschidere  de  dialog între
Bisericile  separate,  impunându-se  o  nevoie  stringentă  de
misionari.  Sfântul  Părinte,  Papa  Ioan  Paul  al  II-lea  de  pie
memorie  avea  încredere  într-o  „nouă  eră  misionară”,  care
treptat va vesti Evanghelia la toate popoarele163.

20. Predici

161 Matei, 28, 19;
162 Nae Antonescu, Apostoli şi misionari, în Vestitorul, Oradea, XII, 125, nr.
5, 27 octombrie, 2003, p.6;
163 Ioan Ploscaru, Apostoli şi misionari, ed. Signata, Timişoara, 2002,  p.
307;
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Prezintă cicluri de predici ale Arhiepiscopului din anul
1990 până  în 1996. Afirma că:  „Înv ăŃătura pe care ne-o dă
Biserica se cuprinde în mare măsură în predicile pe care le
ascultăm la fiecare Sfântă  Liturghie, având în general două
scopuri: să mişte sufletele prin meditarea şi interpretarea justă
pe care o face preotul la subiectul Evangheliei ce s-a citit la
Sfânta Liturghie.  Poate unele lucruri  credinciosul  le-a uitat
sau  alte  lucruri  pe  care  nu  le  plac  credincioşilor  să  fie
amintite, iar preotul le reaminteşte. Să instruiască credincioşii
pentru  a  cunoaşte  mai  bine  problemele  de  credinŃă  şi
exemplele  date  în  predici  să  fie  un  îndemn la  participarea
virtuŃilor necesară pentru mântuire” 164.

Cartea, pe lângă  predicile de peste an, mai conŃine şi
predici pentru diferite aniversări cum ar fi: aniversarea a 80 de
ani  de  viaŃă  a  PreasfinŃitului  Ioan  Ploscaru  (predica  din  11
noiembrie  1991),  aniversarea a 44 de ani  de la  consacrarea
întru Episcop a lui  Ioan Ploscaru (predica din 30 noiembrie
1991). În carte sunt şi pastoralele Episcopului Ploscaru de Paşti
şi de Crăciun între anii 1991-1996.

21. MeditaŃii

Volumul  cuprinde  meditaŃii  şi  cuvântări  ale
Arhiepiscopului  Ploscaru  care  încă  nu  au  fost  publicate.  O
parte  din  aceste  meditaŃii  au  fost  răspândite  în  mod discret
începând cu anul 1975. Unele au circulat pe foi volante, altele
au fost înregistrate pe casete audio şi împărŃite credincioşilor165.

ConŃinutul  cărŃii  MeditaŃii  este  important  atât  pentru
viaŃa  sufletească  a  credincioşilor,  cât  şi  pentru  cunoaşterea
adevărului istoric (în MeditaŃia Miori Ńa se regăseşte atât de clar

164 Ioan Ploscaru, Predici, ed. ViaŃa creştină, Cluj-Napoca, 2003, p. 295;
165 Ioan Ploscaru, Cruci de gratii, p. 261;
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Păstorul cel Bun care şi-a dat viaŃa pentru oile sale, în care se
recunoaşte jertfa Bisericii Greco-Catolice)166.

22. Şcoala iubirii lui Isus Cristos

Scrisă  de  Alfons  M.  de  Luguori,  a  fost  revizuită  de
Arhiepiscop. Această carte ne învaŃă cum să suferim, cum să
murim, cum să trăim, cum şi pe cine să iubim, pe scurt, cum să
fim fericiŃi  pe acest pământ. Referitor la această  perspectivă,
Arhiepiscopul afirma: 

„cartea nu se citeşte cu suflet profan. Credincioşii curaŃi cu
inima ce-i curăŃiŃi prin focul dragostei şi al suferinŃei, cei ce
pricep înŃelesul acestei vieŃi vor afla în această carte cea mai
delicioasă hrană pentru sufletele lor setoase, vor vedea că ea
cuprinde înŃelepciunea vieŃii ” 167.

23. ViaŃa Preacuratei Fecioara Maria

Autorul  acestei  cărŃi  este  Dr.  George  Fireza,  fost
canonic la Episcopia din Lugoj, iar Ioan Ploscaru a revizuit-o.
Gheorghe  Fireza  a  preluat  materialul  cărŃii  de  la  mai  mulŃi
autori  reuşind  să  facă  o  lucrare  de referinŃă.  Cartea explică
viaŃa Fecioarei Maria în episoade foarte precise. Autorul afirmă
că Sfânta Fecioară: „este fiinŃa cea mai aleasă a lui Dumnezeu
şi se cuvine deci, ca fiecare creştin adevărat să cunoască viaŃa
mamei  sale  iubitoare  şi  mijlocitoare  pentru  câştigarea
mântuirii noastre veşnice” 168.

24. CorespondenŃa Arhiepiscopului Ploscaru

166 Ioan Ploscaru, MeditaŃii , p. 139;
167 Alfons M. de Luguori, Şcoala iubirii lui Isus Cristos, ed. Helicon,
Timişoara, 1996, p. 5;
168 George Fireza, ViaŃa Preacuratei Fecioara Maria, ed. Helicon,
Timişoara, 1997, p. 7;
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Privind corespondenŃa Arhiepiscopului putem observa
că  era  un  om foarte  punctual  în  a  răspunde  la  scrisori;  nu
depăşea de regulă 15 zile de la o expediere la alta. De multe ori
era chiar mai prompt, scriind înainte de a primi răspunsul de la
precedenta scrisoare.

O altă  caracteristică  era  spontaneitatea  şi  sinceritatea
neforŃată, netransformată de condiŃiile în care scria, Ńinând cont
de supravegherea exercitată de regimul comunist asupra sa.

O  parte  din  corespondenŃa  Arhiepiscopului  Ioan
Ploscaru  adresată  Prof.  Dr.  Ştefan  Manciulea  din  perioada
1968-1984  este  prezentată  în  cartea  Gânduri  Împărtăşite169.
CorespondenŃa Arhiepiscopului  Ploscaru cu Pr.  Dr.  Silvestru
Augustin conŃine patru scrisori a Arhiepiscopului şi mai multe
scrisori a lui Prunduş170.

169 cf. Ioan Mitrofan, Gânduri împărtăşite, Centrul de studii Jacques
Maritain, Blaj, 2002, pp. 52-153;
170 Dr. Mircea Cav. Birtz, OBSM, CorespondenŃă, în Caietele OBSS II, ed. Napoca
Star, Cluj-Napoca, 2001, pp 211-239;
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VIII. Ultimele clipe ale Arhiepiscopului Ioan
Ploscaru

Arhiepiscopul a plecat dintre noi în 31 iulie 1998 într-o
zi de vineri. În ziua următoare, sâmbăta, 1 august 1998, prima
zi a lunii, începutul postului Maicii Domnului, catafalcul a fost
aşezat  în  catedrala  lugojeană,  în  spaŃiul  celebrativ  din  faŃa
iconostasului.

În  timpul  reculegerii  din  Catedrală  răsuna vocea  dârză  şi
hotărâtă a Arhiepiscopului. În întreaga catedrală se auzea vocea
ÎnaltpreasfinŃiei  sale pentru că,  prin staŃia de amplificare,  se
ascultau casete audio înregistrate cu predicile sale171.

În  timpul  reculegerii  multe  persoane:  tineri,  bătrâni,
familii, călugări, preoŃi, rude, cunoscuŃi fie catolici, ortodocşi,
protestanŃi,  toŃi  cei  care,  într-un  fel  sau  altul  au  ascultat
cuvintele şi  faptele Arhiepiscopului,  se succedau neîntrerupt,
oprindu-se un moment în faŃa lui  în rugăciune şi  silenŃioasă
ascultare.

1. In Memoriam

Edificatoare  sunt  discursurile  Ńinute  de  ierarhii
participanŃi  la  funeraliile  Arhiepiscopului  şi  telegramele  de
condoleanŃe  trimise  de  diverşi  ierarhi,  de  Sfântul  Scaun
Apostolic al Romei şi reprezentanŃii autorităŃilor civile. Toate
acestea,  indiferent  de  confesiunea  vorbitorilor,  dau  mărturie
despre viaŃa dedicată în întregime slujirii Bisericii lui Christos
şi faima de mărturisitor al credinŃei, prin supliciile îndurate de
Arhiepiscop în timpurile de prigoană a Bisericii Române Unite
cu Roma, Greco-Catolice. În continuare vom prezenta câteva
fragmente reprezentative.

171 Florentin Crihălmeanu, CorespondenŃă, în In memoriam Arhiepiscopul
Ioan Ploscaru, evocări şi amintiri, ed. Signata, Timişoara, 2001, pp. 37-43;
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Cardinalul Achille Silvestrinii, Prefect al CongregaŃiei  pentru
Bisericile Orientale:

„…Înal Ń rugăciuni fierbinŃi pentru minunatul episcop,
păstorul  exemplar,  care  a  fost  mărturisitor  curajos  al
credinŃei. Implor totodată de la Dumnezeu, odihnă eternă, în
timp  ce-mi  amintesc  cu  inimă  recunoscătoare  virtuŃile
personale, stima şi devotamentul faŃă de Sfântul Scaun precum
şi generozitatea în activitatea eclezială….”

Dr. Gheorghe F. Anghelescu, Ministru Secretar de Stat pentru
Culte:

„…Devotamentul  şi  abnegaŃia  sa  în  păstrarea  şi
propovăduirea  credinŃei  lui  Dumnezeu,  nobleŃea  şi  graiul
modest, şi  nu în ultimul rând poeziile şi  celelalte volume pe
care le-a scris, au impresionat pe toŃi cei care l-au cunoscut
sau citit…”

IPSS Lucian Mureşan, Mitropolit al Bisericii Române Unite cu
Roma, Greco-Catolice

„…Numai cerescul Părinte ştie toate cele pe care le-a
trăit,  le-a simŃit  şi  l-au caracterizat pe arhiepiscopul  nostru
defunct  Ioan.  La  catafalcul  său ne plecăm recunoscători  şi
smeriŃi, cu durere şi iubire, dar cu bucurie şi speranŃă pentru
că  mai  avem încă  un mărturisitor  în  norul  de mărturii  din
ceruri…”

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  Christos,  pentru  pierderea  unui  mărturisitor  al  lui
Christos.

Îmi exprim părerea de rău, pentru că l-am pierdut din
mijlocul  nostru;  dar în acelaşi  timp, dacă  îmi  permiteŃi,  aş
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vrea să-mi exprim şi părerea de rău pentru răul pe care noi i l-
am făcut arhiepiscopului Ioan şi confraŃilor săi…

…Au fost vremuri când, ca puŃini alŃii, episcopul Ioan a
suferit şi nu ca oricine, ci în mod cu totul deosebit, îndurând
cele mai mari umilinŃe şi cele mai mari chinuri. Pe toate le-a
îndurat  cu  resemnare,  cu  mult  curaj  şi  cu  multă
demnitate…”172

172 In memoriam arhiepiscopul Ioan Ploscaru…, pp. 261-271;
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IX. CONCLUZII

Drumul Bisericii Greco-Catolice din România nu a fost
niciodată  uşor,  după  cum o demonstrează  vicisitudinile  prin
care a trecut. În decursul secolului al XX-lea i s-a cerut acesteia
şi slujitorilor săi o dureroasă şi grea mărturie de fidelitate faŃă
de exigenŃa evanghelică a unităŃii; în aceste împrejurări ea s-a
dovedit a fi Biserica martirilor şi mărturisitorilor de credinŃă ai
adevărului şi iubirii. 

Cu toate dificultăŃile pe care le-a avut de întâmpinat în
faŃa întregii comunităŃi creştine, Biserica Greco-Catolică este şi
un martor deosebit al valorii esenŃiale a unităŃii bisericeşti. În
special activitatea  Arhiepiscopului Ioan Ploscaru în cea de-a
doua jumătate a secolului al XX-lea, în epoca totalitarismului
comunist, a trebuit să îndure o crâncenă încercare meritându-şi
pe drept faima de mărturisitor al credinŃei.

În  prima parte a acestei  lucrări  am prezentat un scurt
istoric al Eparhiei de Lugoj cu scopul de a evidenŃia devenirea
şi continuitatea acesteia în spaŃiu şi timp. Datele biografice, cu
reliefarea  studiilor  şi  a  primelor  misiuni  care  i-au  fost
încredinŃate  de  către  Biserică  lui  Ioan  Ploscaru,  susŃin
perspectiva  mărturiei  la  care  va  fi  chemat  de  către  o
conjunctură total nefavorabilă, socio-politică, de după cel de-al
doilea război mondial.

Un spaŃiu important, cu creionarea principalelor puncte
de  referinŃă,  este  dedicat  măsurilor  de  reprimare  a  Bisericii
Greco-Catolice  şi  a  întregii  intelectualităŃi  româneşti
postbelice.  Toate acestea cu scopul  de a oferi  o perspectivă
generală asupra modului de lucru al clasei politice româneşti
aservită ideologiei marxist-staliniste.

Lucrarea se ocupă  şi  de anii  petrecuŃi  în închisori  de
către  Arhiepiscopul  Ploscaru;  n-a  renunŃat  nicidecum  să-şi
părăsească Biserica pe care o slujea, fapt ce reiese clar din cea
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de-a doua arestare a sa şi din memoriile adresate Guvernului,
până la legalizarea ei din luna decembrie 1989.

După  1989  perspectivele  s-au  schimbat  radical.
Biserica,  reintrată  în  legalitate,  avea  nevoie  de abnegaŃia  şi
dăruirea  celor  care,  timp  de  40  de  ani,  au  mărturisit-o  în
catacombe. Opera densă  a Arhiepiscopului este un semnal al
celei  „de-a  doua  tinereŃi”,  o  tinereŃe  împărtăşită  în  numele
Bisericii. Tematica variată din opera sa vine să suplinească un
gol  în formarea credincioşilor,  vine să  răspundă  necesităŃilor
catehetice şi spirituale ale acestora. Sub forma unui jurnal de
memorii,  în care detaliul este bine evidenŃiat,  apare mărturia
vieŃii  Arhiepiscopului  şi  a  fraŃilor  săi  de  credinŃă,  minister
sacerdotal şi suferinŃă.

Martirii şi mărturisitorii cauzei Bisericii Greco-Catolice
precum  Arhiepiscopul  Ioan  Ploscaru,  care  slujesc  ziua  şi
noaptea în templul lui Dumnezeu, mijlocesc împreună pentru
credincioşii  lor,  bucurându-se  din  partea  acestora  de  o
adevărată şi profundă veneraŃie.

Mărturia martirajului, profesiunea de credinŃă în Hristos
şi  în unitatea Bisericii  sale  „se înalŃă  ca fumul de tămâie a
jertfei  de  seară” 173, spre  tronul  lui  Dumnezeu  în  numele
întregii Biserici, bucurându-se de stima şi devoŃiunea ei.
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173 Psalmi, 141, 2.
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