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Cuvânt înainte
Istoria Bisericii nu poate fi scrisă decât după documente, atât cele provenite din
interiorul ei, cât şi din exterior. Orice limitare sau ignorare a acestui principiu va duce la
concluzii parţiale, părtinitoare sau la simple stereotipii istoriografice.
Continuăm publicarea documentelor intraeclesiatice accesibile prin bunăvoinţa
Exc. Sale Dlui Consilier Aulic Manfred Kierein, OBSS ce a avut amabilitatea să-şi
redeschidă arhiva în acest scop. Volumele noastre precedente pot fi accesate în spaţiul
cibernetic, liber, pe site-ul htpp://remusmirceabirtz. wordpress. com. Sperăm astfel că în
ciuda tirajului lor redus, ele să fie accesibile celor interesaţi.
Volumul prezent va evoca figurile episcopilor clandestini Adalbert Béla Boros şi
Ioan Duma, a preotului franciscan conventual Johann Herbert Laschober, cu necesare
digresiuni asupra realităţii canonice ale ierarhiei clandestine, precum şi figura maicii Maria
Ionela Cotoi, o interesantă exponentă a rezistenţei anticomuniste româneşti. Latura umană a
ecleziaştilor va ieşi pregnant în evidenţă, mai ales în cazul epistolarului anului 1970, când
trei protagonişti ai dialogului epistolar (Manfred Kierein, Adalbert Boros şi Johann
Laschober) au avut de înfruntat realitatea deceselor unor persoane extrem de apropiate.
Tristele evenimente i-au unit pe protagoniştii dureroaselor evenimente mult mai trainic
decât ar fi făcut-o o prietenie obişnuită. Ecleziaştii prezenţi au avut de asemeni un rol
decisiv în transmiterea corectă a datelor referitoare la situaţia Bisericii din România către Sf.
Scaun, fiind purtătorii ştirilor despre confraţii lor ce îndurau persecuţia.
În cazul maicii Maria Ionela studiul s-a axat pe demontarea unor diversiuni cauzate
atât ideologic (marxism, liberalism agnosticizant) cât şi teologic (teologia modernistă).
Deconstrucţia diversiunilor perpetuate în literatura de resort a necesitat un efort deosebit,
cunoştinţele istorice trebuind să fie permanent dublate de cele teologice.
În cazul istoriei fiecare perspectivă este inspirată de un substrat doctrinar (fie el
materialism istoric, dialectic şi istoric, structuralism, determinism economic sau social, ideal
naţional etc.). La fel şi în cazul istoriei ecleziastice. Din acest punct de vedere autorii
recunosc cu francheţe că substratul metafizic este în cazul lor doctrina Bisericii Catolice, nu
cea din ultimii 50 de ani, ci cea maturată în 2000 de ani de fiinţare a Bisericii, prin
acumularea unei imens patrimoniu dogmatic, liturgic, spiritual, canonic, atât în Răsărit cât în
Apus.
Istoria eclesiastică nu este o ştiinţă dogmatică, rezultatele ei fiind în permanenţă
modificabile în funcţie de documentele accesibile. Autorii înşişi îşi nuanţează permanent
concluziile. Prezentarea obiectivă, integrală a documentelor, este o condiţie obligatorie
pentru stabilirea unor concluzii cât mai apropiate de realitatea fenomenelor studiate.
Interpretarea unui document eclesiastic presupune obligatoriu cunoştinţe teologice
de resort. Se demonstrează din nou principiul conform căruia „orthodoxia” (în sensul
originar de dreaptă mărire) are drept consecinţe „orthopraxia” (corecta practică
bisericească), orice alterare a „orthodoxiei” provocând „kakopraxii” (practici deficitare
eclesiastice). Aşa se pot explica aparent ciudatele abateri sau decizii actuale în cursul unui
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eveniment istoric. Orice persoană eclesiastică va acţiona conform cu intimitatea credinţei
lui. Faptul nu presupune excluderea bunei credinţe, dimpotrivă.
Teologic atitudinea contradictorie a unor actanţi bisericeşti poate fi rezolvată prin
adoptarea teologiei darurilor. Când considerăm ca daruri Revelaţia, Tradiţia, Scriptura, Sf.
Taine, instituţiile sau harismele, orice opoziţie se rezolvă prin complementaritate. Analog şi
pentru persoanele care într-un anumit moment duc povara Bisericii în spate... Ioan
Dragomir este perfect complementar cu Ioan Ploscaru, Emil Riti cu Justin Ştefan Paven,
Octavian Cristian cu Alexandru Todea, Maria Ionela Cotoi cu Rafael Haag, toţi aceştia, în
pofida unor momentane incompatibilităţi personale fiind daruri ale Bisericii.
Descrierea cât mai apropiată de obiectivitate a faptelor sau deciziilor lor asumate la
un moment dat nu trebuie să ne facă să uităm complementaritatea lor. În acest studiu se vor
face referiri la fenomenele spectaculare, extraordinare, ele putând avea cauze naturale,
preternaturale sau supranaturale. Nu este menirea noastră de a da un verdict asurpa calităţii
acestor fenomene, dar spectaculozitatea lor nu ne împiedică să le comentăm. Teologic
asemenea fenomene sunt gratia gratis datae, la libera voinţă a Providenţei, independent de
calitatea spirituală a recipiendarului, ele putând fi, odată primite, menţinute în restul vieţii
beneficiarului, sau pe o durată oarecatre de timp, independent de voinţa acestuia. Din punct
de vedere istoric studiul prezent încearcă să clarifice unele aspecte din activitatea arhiereului
Béla Boroş, relevând şi personalitatea Pr. Johann Herbert Laschober. Deconstrucţia
diversiunilor legate de cazul maicii Ionela este un aspect inedit al acestui studiu.
Totodată, pentru prima dată se publică în limba română lista candidaţilor pentru
ordinariatele catolice clandestine, redactată de regentul apostolic Gerald Patrick O’Hara,
asociată unor documente în limba latină (Anexa I) legate de activitatea acestor ordinariate.
Este demolată teoria „ternarelor diecezane”, sintagmă fără nici un suport real, creată cu scop
autojustificativ. A perpetua formula „ternarelor diecezane” după prezentarea datelor din
acest studiu va demonstra o atitudine străină de scopurile academice.
Anexele II şi III prezintă corelarea unor date asupra cărora cititorii români au
meditat puţin, fiind o ilustrare a modului în care se poate interpreta un fenomen istoric din
perspectiva teologiei mariane, decisiv marcată de apariţiile secolului XX. Nu este un simplu
exerciţiu intelectual, ci şi ilustrarea unui mecanism de înţelegere a realităţilor adpoptat într-o
mai mare sau mai mică măsură de protagoniştii prezentului studiu.
În urma condiţiilor obiective restrictive, chiar şi pe plan material, am fost nevoiţi să
renunţăm la traducerea documentelor, preferând oricum publicarea lor facsimilată. Fiecare
document este însoţit de un rezumat explicativ, cu comentariile de rigoare, fiind astfel
accesibil cercetătorului nefamiliarizat cu limba germană. Pentru simplificarea notelor am
decis ca bibliografia lucrărilor frecvent consultate, sau care au constituit repere permanente,
să fie prezentată în sistem anglo-saxon. Numele autorului, urmat de anul apariţiei studiului
respectiv, urmat de cifre ce indică paginile citate, considerăm că simplifică munca
referenţială. În cazul a două sau mai multe opere ale aceluiaşi autor, editate în acelaşi an,
după milesim a fost plasată o literă a alfabetului. În cazul unor referinţe strict focalizate pe o
notă explicativă s-a folosit sistemul clasic al citării.
Istoria Bisericii Catolice din România, indiferent de rit, nu va fi scrisă vreodată
corect şi complet prin ignorarea surselor maghiare, germane, cehe, ucrainene, poloneze etc.
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Pentru Transilvania orice abordare a istoriei recente a bisericii catolice făcute prin
ignorarea lucrărilor cercetătorilor P. Dr. József Márton, P. Dr. Imre Tempfli, a Î.P.S. Dr.
György Jakubinyi, a dl. Lázsló Virt, Peter Sas, László Bura, Károly Hetényi Varga etc. , va
fi întotdeauna carenţată.
Apariţia materială a volumului a fost posibilă datorită dărniciei Exc. Sale Dlui Dr.
Manfred Kierein, M. Cr. OBSS, la care s-a asociat într-o oarecare măsură şi P. Bernhardt
Schweiger din Ruhpolding, Germania. Încurajări scrise pentru munca noastră am primit din
partea Em. Sale Christoph cardinal conte Schönborn, arhiepiscop al Vienei, Exc. Sale Î.P.S.
Jean-Claude Périsset, odată Nunţiu Apostolic în România, actualmente Nuntiu Apostolic al
Germaniei, Î.P.S. Dr. György Jakubinyi, arhiepiscop latin al Transilvaniei, Exc. Sale Rudolf
Müller, episcop emerit de Görlitz, Exc. Sale Dr. Dušan Špiner, episcop al Bisericii Tăcerii
din Cehia sau din partea regretatului Ioan Holender, dirijor al Operei din Viena, legat
sentimental de România şi mai ales de Banat. Tuturor le exprimăm gratitudinea noastră.
Sentimente de recunoştinţă aducem regretaţilor P.S. Justin Ştefan Paven, P. Dr. Silvestru
Augustin Prunduş, precum şi P. Dr. Sebastian Sabin Făgăraş, OSVM, care ne-au furnizat
documente fundamentale pentru cercetarea noastră. O contribuţie documentară decisivă a
avut-o Dl. Claudiu Călin, arhivist al Diecezei latine a Timişoarei, sprijinit de Rev. P. Zsolt
Szilágyi şi P. Can. Johann Dirschl, vicari generali diecezani, mai ales în obţinerea
documentelor anagrafice ale P. Johann Herbert Laschober. În acest context nu poate fi uitat
nici Dl. teolog Sergiu Şoica. Le exprimăm deci călduroase mulţumiri.
P. Imre Korom i se cuvin mulţumiri pentru că ne-a făcut cunoscută existenţa
tratatului de istorie recentă a Bisericii Romano Catolice din România a P. Dr. Imre Tempfli,
lucrare enciclopedică de peste 1300 pagini, puţin cunoscută şi în mediile istoriografice
maghiare de la noi.
Maicii Széréna Anna Dénes, SSS, ea însăşi mărturisitoare a credinţei în temniţă, se
cuvine un ales omagiu pentru că ne-a permis consultarea tratatului P. Dr. Imre Tempfli, şi
pentru că ne-a furnizat îndrumări de bază în ceea ce priveşte anumite focalizări ale studiului
nostru; Domnia Sa, în ciuda detenţiei şi a unei vârste venerabile, are o prospeţime
intelectuală şi spirituală deosebită.
M. Prof. Dr. Maria Ionela Cristescu, CIN, a avut răbdarea şi amabilitatea să ne ajute
cu furnizarea unor precizări esenţiale legate de anumiţi membri ai Congregaţiei Inimii
Neprihănite. Aleasă recunoştinţă şi pentru dânsa.
Acest volum a fost dedicat unui regretat prieten şi coleg al Exc. Sale D-lui Consilier
Aulic Manfred Kierein (n. 20.12.1940, Viena); odată cu împlinirea unei vârste biblice de 70
de ani, volumul poate fi dedicat şi Exc. Sale. Tot el a ideat şi coperta prezentului volum,
acuarela fiind realizată în 1968, iar figurile gravitând în jurul Icoanei Maicii Domnului,
Patroană a României, realizată de maicile Congregaţiei Inimii Neprihănite.

P. Dr. Mircea Remus Birtz
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Einige Erinnerungen...
Als erster Laie war ich seit Ende Dezember 1969 Bischöflicher Zeremoniär des
neuen Weihbischofs von Wien, Exc. Dr. Karl Moser (1914 – 27.09.1991),
Titularbischof von Absorus, Prov. Dalmatia inferiore consecriert am 12.10.1969 durch
Kardinal König) und durfte im Frühjahr 1970 den zu Besuch weilenden rumänischen
Bischof Dr. Adalbert Boros, der als Gast im Erzbischöflichen Palais wohnte, betreuen
und mit meinem VW 1200 herumfűhren. Exc. Dr. Béla Boros sprach perfectes Deutsch,
und ich war von der Liebenswürdigkeit dieses Bischofs zutiefst beeindruckt.
Wegen meiner guten historischen Kenntnisse űber die kirchliche Situation in
Rumänien, vermutete Bischof Boros anfänglich, ich wäre ein „Confident der
Securitate”. Im Speisesaal des Kardinals König, wo ich an der Tafel zum gemeinsamen
Essen teilnehmen durfte, beruhigte S. Eminenz seinen Gast Dr. Boros, dass ich seit
längerer Zeit die Gäste des Kardinals betreue und keine Kontakte zur „Securitate” halte,
wie es der Wahrheit entsprochen hat. Kűnftig hatte Bischof Boros Vertrauen zu mir und
erzählte manche Begebenheit aus der Zeit seines Gefängnisaufenthalts bis August 1964.
So war es die freiwillige Aufgabe von Dr. Boros, die „Toillettekübeln” seiner
eingesperrten bischöflichen Mitbrüder auszuleeren. In vielen gemeinsamen Gesprächen
mit Exc. Dr. Boros lernte ich in ihm einen unwahrscheinlich bescheidenen und sehr
deműtigen Bischof kennen und war von seiner spirituellen Persönlichkeit und hohen
Gelehrsamkeit sehr fasziniert. Ich erfüllte Bischof Boros den Wunsch, einen einstigen
Studienkollegen aus rőmischen Tagen zu besuchen: Prälat DDr. Joseph Wodka
(Kirchenhistoriker an verschiedenen theologischen Facultäten österreichischer
Universitäten, geb.1908, gest. nach Herzattacke und Genesung in 1970) weilte als
Reconvalescent im Zisterzienserkloster Heiligenkreuz im Wienerwald. Die Freude des
Wiedersehens dieser beiden Prälaten war innig. Wenige Tage später erfuhren wir vom
plötzlichen Tod des Prälaten Prof. Wodka und Exc. Boros unterbrach seine Reise durch
Österreich und nahm am Begräbnis, Diöcese St. Pölten, teil.
Da Bischof Boros über keine Dokumente verfügte, die seine Bischofswürde
bestätigten, besorgte ich űber Nuntius Opilio Rossi beim Päpstlichen Staatssecretariat
den Nachweis der gültigen Bischofsweihe von Boros durch Bischof Gerald Patrick
O’Hara, Regens Nunţiaturae in Bucureşti und Bischof von Savannah Georgia USA, am
12. XII.1948 in der Nunţiaturkapelle zu Bucureşti. Das entsprechende Schriftstűck der
Weihebestätigung war von Erzbischof Dr. Agostino Casaroli signiert, und es lag eine
Kopie der einstigen Weiheurkunde des Consecrators Principalis O’Hara bei. Mit
Vaticankurierpost traf das Document in Wien für Bischof Boros ein, dieser zeigte es
mir und bedankte sich, dass ich diese Sache erledigt habe. Niemand bezweifelte die
Gültigkeit der Bischofsweihe Dr. Boros, aber eine Weiheurkunde ist sehr wichtig.
Bei den mehreren Spaziergängen und Ausflügen mit dem rumänischen Bischof
magyarischer Abstammung, Exc. Boros, hatten wir eine sehr gute Gesprächsbasis, die
sich in vielen Briefen mit S. Exc. fortsetzte.
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Der eigenhändige Brief von Rev. Pater Johann Herbert Laschober (1917-1980,
Beichtvater des rumänischen Bischofs Ioan Maria Duma – 1896-1981 – im 8. XII.1948
durch Nuntius O’Hara consecriert) bringt den persönlichen Eindruck aus einer kurzen
persönlichen Begegnung mit Bischof Boros zum Ausdruck.
Für mich war Bischof Boros ein wunderbarer Mensch voll Güte und Demut,
zutiefst im heiligen Glauben verwurzelt und ich sehe in S. Exc. Boros einen
heiligmässigen Nachfolger der Apostel. Es ist mir unverständlich, warum der Bischof
von Temeswar, die Einleitung eines kanonischen Informativprozesses für Erzbishof Dr.
Béla Boros, gestorben am 6. VI. 2003 fast 95 jährig, in der Diöcese Temeswar
verweigert, und diesbezügliche Eingaben leider nicht beantwortet!
Ich jedenfalls, der Bischof Boros selbst kennenlernen durfte, tiefe Gespräche
mit ihm führen konnte, viele Jahre mit ihm korrespondierte, bin von dem sehr
erbaulichen Glaubensleben des Bekennerbischofs (Geheimbischofs) Adalbert (Béla)
Boros im Herzen überzeugt,dass S. Exc. Bischof Boros „apud Deum” ist.
Ich informierte Bischof Boros, dass der Secretär von Kardinal König das
Priestertum verlassen hat cca.1974. Dr. theol. Ferdinand Dexinger (geb.1937,
Priesterweihe 1961 durch Kard. König, heiratete, 1 Tochter, in 2003 in Wien
gestorben), welche verzichtete als Secretär von König auf Priesteramt, hat ein Doktorat
in Philosophie sub auspiciis Praesidentis Foederalis Rei Publicae Austriae gemacht,
war Universitäts Prof. für Judaistische Studien in Wien, und war sehr geschätzt bei
Bischof Boros. Boros war sehr berührt wenn er dieses gehört hat.
... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... ...
Bei seinem Besuch in Wien VIII, Kirche der Minoriten, Alservorstadt,
gegenüber dem Allgemeinen Krankenhaus der Universitätskliniken, lernte ich cca.1970
den kraftvollen, stämmigen, rumänischen Ordenspriester deutscher Abstammung, Rev.
P. Johann Herbert Laschober kennen, und es ergab sich sogleich ein gutes
Vertrauensverhältnis. P. Laschober, ehemals Provinzial der Minoriten in Rumänien und
Beichtvater des Geheimbischofs Dr. Ioan Maria Duma, OFMConv (1896-1981) wohnte
in Lugoj, str. Romanilor nr. 40 und war auch mit dem erstgeweihten Geheimbischof
Ioan Ploscaru gut bekannt, der in Lugoj str. I. P. Bănăţeanu nr.10 logierte. Mit S. Exc.
Ploscaru war ich seit 1968 in regem Briefaustausch uns so hat P. Laschober wohl von
Mons. Ploscaru meine Adresse erhalten.
Auf seinem Zimmer im Minoriten Kloster, wo ich ihn getroffen habe, holte P.
Laschober plötzlich ein schön gefaltetes, weisses Taschentuch aus seiner Hosentasche
und bemerkte dazu, dass er dieses Taschentuch Kardinal Franz König persönlich
übergeben werde, damit es zu Kardinal Staatssecretär Amleto Giovanni Cicognani
kommt. Vor meinen Augen öffnete P. Laschober das Taschentuch und ich erkannte
sofort die Schrift in französischer Spache von Exc. Ploscaru mit vertraulichsten
Nachrichten über die traurige Lage der griechisch kath. Kirche in Rumänien zur
Information des HI. Vaters und des Kardinal Staatssecretärs.
So hatte ich noch vor Kardinal König den französischen Geheimtext gesehen,
ein Brief „getarnt als Taschentuch” und war dadurch in die Geheimhaltung aus der
damaligen Zeit eingebunden. Wie ich später hörte, bedienten sich auch die unierten
rumänischen Bischofe Dr. Alexandru Todea und Dr. Ioan Dragomir der
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„Taschentuchmethode als Briefe”, um dem H1. Vater über die Kirche in Rumänien und
deren Verfolgung auf diesem unverdächtigen Wege zu berichten.
P. Laschober erzählte mir auch, dass er die goldenen Bischofsinsignien wie
Brustkreuz, Ring etc. für S. Exc. Mons. Duma gekauft habe, und dem Bischof, der
ebenfalls Minorit ist, übergeben habe als Geschenk. Nach dem Tode von S. Exc. Duma
war P. Pătraşcu nicht bereit, die Insignien herauszugeben, man wollte diese als
Erinnerung an Bischof Duma museal verwahren.
Im Sommer 1970, traf P. Laschober ein schwerer Schicksalsschlag. Seine
Schwester und deren Sohn verunglückten mit dem Auto tödlich auf der Fahrt von
Innsbruck nach Lugoj auf jugoslawischem Gebiet nahe der Stadt Novi Sad. P.
Laschober organisierte die letzten Riten für die Verstorbenen, und natürlich war er von
grösster Trauer ergriffen. Ein von P. Laschober angemieteter Eisenbahnwaggon brachte
die Wohnunsgegenstände aus Innsbruck nach Lugoj. Nach 10 Jahre später ist P.
Laschober, dieser grossartige Seelsorger und Prediger, an einer Knochenerkrankung
(Decalcification) durch Herzversagen 1980 verstorben.
Nach 30 Jahren seines Todes mit leider nur 63 Jahren denke ich oft an diese
integre Priesterpersönlichkeit P. Laschober zurück, der wegen seiner Glaubensfestigkeit
viele Jahre in rumänischen Gefängnissen eingesperrt gewesen ist.
P. Johann Herbert Laschober ist mir bestens als eine höchst beeindruckende,
charactervolle Person in liebenswürdigster Erinnerung, der trotz Repressalien durch die
kommunistischen Behörden stark in seiner Liebe zum Glauben und zur Katholische
Kirche ausharrte.
Lieber P. Laschober, geniesse die Gnaden des Ewigen Lebens.

Hofrat Dr. Manfred Kierein-Kuenring,
Gross Kreuz des OBSS
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Alte fărâme din prescura prigoanei...
Acest studiu se doreşte o continuare a studiilor noastre precedente (Birtz,
Kierein, Făgăraş, 2008; Kierein, Birtz, 2009) legate de activitatea episcopilor catolici
fideli Sf. Scaun în timpul prigoanei comuniste. Dl. consilier aulic Dr. Manfred
Kierein-Kuenring a binevoit sa-şi deschidă în continuare arhivele, la corespondenta sa
cu episcopi şi cu preoţi din România adăugându-se şi alte documente, aflate în posesia
noastră.
Facem încă odată precizarea că istoria eclesiastică nu este o ştiinţă dogmatică,
concluziile atinse la un moment dat putând fi confirmare sau infirmate de apariţia altor
documente.
Fără publicarea documentelor intra- sau extraeclesiastice există pericolul
folclorizării istoriei eclesiastice, ori modelul propus de Scriptură este tocmai cel al
investigaţiei şi comparaţiei. (Lc.1:2, 3) model imperativ şi pentru noi.
Mulţi episcopi clandestini din România s-au bucurat deja de studii în care sunt
conturate biografiile lor (Prunduş, Plăianu, 1994; Prunduş, Plăianu, 1998; Birtz 2006;
Birtz, Kierein, Făgăraş, 2008; Kierein, Birtz, 2009), problemele legate de jurisdicţiile
acestora (Birtz, 2007; Jakubinyi, 2010) sau contextul politico-socio-diplomatic în care
aceştia şi-au desfăşurat activitatea (Vasile, 2003; Vasile, 2003 a; Bozgan, 2000;
Bozgan, 2004), episcopii romano-catolici maghiarofoni beneficiind de asemenea de
studii importante (Hetényi, 1994; Tempfli, 2002; Jakubinyi, 2010). (1)
Unul dintre cei mai longevivi episcopi clandestini a fost Dr. Adalbert Béla
Boros.
Acesta s-a născut în 20.09.1908 la Pădureni (AR) ca fiu al lui Carol şi Roza, o
familie de vopsitori. A urmat şcoala primară în satul natal, apoi 3 ani de gimnaziu la
Arad, finalizându-şi studiile liceale la Liceul Piarist din Timişoara. A optat apoi pentru
Seminarul Major din Timişoara, fiind trimis la studii la Roma, unde a dobândit
doctoratul în filosofie şi teologie la Universitatea Pontificală Gregoriană (între
1926-1934). În 30.10.1932 a fost hirotonit preot. După finalizarea studiilor se va
întoarce la Timişoara, unde va funcţiona ca profesor de teologie dogmatică şi filosofie
funcţionând şi ca cenzor eclesiastic între 1937-1946, rector al Seminarului Minor
(1946-1947) şi rector al Seminarului Major (1947-1949), poziţie în care îl va găsi
debutul persecuţiei anticatolice din România. (2)
Agresiunii comuniste Sf. Scaun va răspunde prin luarea unor măsuri
canonico-dogmatice prin asigurarea unei ierarhii catolice de rezervă. Decretul „De
nominatione substitutorum” (29.06.1948) (Léstyán 2003, 89; Birtz, 2007, 16) a
constituit temeiul canonic pentru consacrarea episcopilor clandestini în ţările din spatele
Cortinei de Fier; ca şi candidaţi predilecţi li se sugera ierarhilor rezidenţiali să opteze
pentru rectorii academiilor de teologie (seminariilor majore), aceştia prezentând garanţii
sporite în ceea ce priveşte erudiţia teologică şi cunoaşterea preoţilor (şi a viitorilor
preoţi din teritoriu). Astfel Dr. Béla Adalbert Boros a fost contactat de Msgr. Guido del
Mestri (1911-1993) între 1947-1950 secretar al Nunţiaturi Apostolice din Bucureşti, cu
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propunerea de a fi consacrat episcop. Având asentimentul episcopului rezidenţial
Augustin Pacha (26.08.1870 Moritzfeld,TM – 4.11.1954 Timişoara) (Kräuter, 1995;
Totok, 2008; Jakubinyi, 2010, 128-129). Dr. Béla Boros a fost consacrat episcop
coadjutor cu titlul de Ressiana in Tunisia, la Bucureşti, în capela Nunţiaturii Apostolice,
în 12.12.1948, prin punerea mâinilor Regentului Apostolic Gerald Patrick O’Hara
(1895-1963) (Jakubinyi 2010, 20). Episcopul Pacha a fost extrem de încântat de această
hirotonire, aducând-o şi la cunoştinţa capitlului diecezan, care a păstrat discreţia;
părinţii noului episcop nu au aflat faptul decât la procesul intentat acestuia în 1951.
În urma vexaţiunilor anti-catolice şi a tentativelor făcute de autorităţile
comuniste de a crea o Biserică catolică schismatică, sau o măcar o mişcare schismatică
în Biserica Catolică (3), episcopul Boros va asigura curieratul între Nunţiatura
Apostolică şi Ordinariatul Timişoarei, fiind implicat şi în ajutorarea preoţilor şi
profesorilor de religie recalcitranţi (care nu doreau colaborarea cu autorităţile
comuniste) şi cărora li s-au suprimat subvenţiile necesare traiului.
Acestea vor constitui delicte majore în ochii autorităţilor comuniste, care vor
dispune arestarea lui în 10.03.1951 împreună cu Msgr. Josef Waltner (1892-1986),
prelat papal, director eparhial. Din dioceza latină a Timişoarei au mai fost arestaţi
episcopul rezidenţial Augustin Pacha (Hetényi 1994, 267-274), Dr. Johann Heber
(1910-1988), secretarul episcopal, Msgr. Josef Nischbach (1899-1970), Msgr. Josef
Plesz (1880-1969), p. Josef Kilian (1893-1983) (Hetényi 1994, 208-209, 229-231,
262-266, 275, 320-322). Aceştia au format un lot în care au fost incluşi şi episcopul
titular de Ceramusa, Dr. Josef Schubert, ordinariu substitut al arhidiecezei de Bucureşti
(1890-1969), p. Clemente Gatti, parohul Bisericii Italiene din Bucureşti, Eraldo Pintori
(1915-1992), funcţionar la Legaţia Italiei, Dr. Petru Ţopa (1889-1957), şi inspectorii
şcolari Lazăr Ştefănescu (1904-1975) şi Gheorghe Săndulescu (1907-1954). S-a
organizat un „proces spectacol”, larg mediatizat nu doar în presa vremii, ci şi prin
intermediul unei lucrări de propagandă (Procesul 1952) şi a scriitorilor da stânga
Ludwig Renn şi Irma Loos. (4). Exilul românesc a protestat prin presă şi publicaţii (5),
Sf. Scaun dând şi un decret de excomunicare asupra celor care direct sau indirect au
organizat aceasta mascarada judiciară sau au colaborat la aceasta (în 17.09.1951). (6)
În urma „procesului spectacol” (Procesul 1952; Pelin 2008; Totok 2008) ţinut
la Bucureşti între 11-17.09.1951, în care acuzaţii au fost supuşi la „tratamente speciale”
(Pintori 1992) inculpaţii şi-au recunoscut „vina”, P.S. Adalbert Boros alegându-se cu o
condamnare de muncă silnică pe viaţă.
Din 28.12.1951 P.S. Boros va fi dus de la Jilava împreuna cu omul politic
Mihai Popovici la Sighet, în închisoarea elitelor româneşti, unde va fi deţinut până în
19.03.1956, fiind transferat mai apoi la Râmnicul Sărat, Jilava, Piteşti, Dej şi Gherla.
De aici va fi eliberat în urma decretului de graţiere a deţinuţilor politici în 4.08.1964.
La Sighet va fi deţinut în celulă cu episcopul Áron Márton, Alexandru Todea,
Ioan Dragomir, Iosif Schubert şi cu preoţii Josef Waltner, Johann Heber, Imre Sándor
(1893-1956, Râmnicul Sărat) P. Gheorghe Pătraşcu (1913-1995) şi Aurel Leluţiu
(1912-1980), (Roşca 1998; Bota, Ioniţoiu 2001, 201; Pătraşcu, 2002, 44). La Sighet se
va oferi voluntar la echipa de curăţat WC-uri, făcând pereche cu Msgr. Gheorghe Peţi
(1894-1974) ordinariu substitut al diecezei Iaşilor (25.05-15.11.1950) (Gabor 2001,
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77-78; Birtz 2007, 59) alternându-se cu grupa lui Áron Márton şi Johann Heber. Aşa
putea asigura un minim contact între deţinuţi. De asemenea s-a integrat perfect în
programul spiritual iniţiat de confraţii lui în celulă. Episcopul Ioan Ploscaru şi-l
aminteşte ca pe un deţinut cu înaltă demnitate şi exemplu de moralitate (Ploscaru, 1994,
336) ulterior episcopul Boros făcând echipă cu episcopul Alexandru Todea, la Dej, în
realizarea rugăciunilor, slujbelor şi meditaţiilor din celulă (Florea 2005, 230-231).
Figura enciclopedică a detenţiei româneşti, Ion Ioanid îşi aminteşte o scenă
diversă legată de episcopul Boros (Ioanid II, 1991, 269-271): la un moment dat, în
timpul detenţiei, i s-a atras atenţia că episcopul Boros ar fi turnător, acesta
avertizându-şi colegii de detenţie să nu se implice în activităţi interzise de administraţia
închisorii, în cazul în care fiind scos la anchete, el neputând minţi, va trebui să
recunoască adevărul. Practic, Boros nu turna pe nimeni, dar devenea astfel un potenţial
turnător. Episcopul Ploscaru contestă vehement această afirmaţie, afirmând ca Ion
Ioanid ori l-a confundat pe Boros cu altcineva, ori e vorba de o calomnie (Ploscaru,
1994, 336). În realitate episodul poate avea şi o altă explicaţie: episcopul Boros ştiind
că în celula sa se aflau turnători ai administraţiei, dar neavând certitudinea morală
asupra persoanelor în cauză, şi neputând avertiza pe noii sosiţi în celula, a dorit oprirea
activităţilor considerate ilicite de administraţie, asumându-şi el oprobriul, pentru a-şi
feri colegii de pericolul „turnării” din partea autenticilor delatori.
Odată cu eliberarea din puşcărie Adalbert Boros a făcut un pelerinaj pentru
mulţumită la sanctuarul Maria Radna (AR), fiind numit din partea Ordinariatului
Timişoarei (7) capelan auxiliar la parohia Timişoara Elisabetin, funcţionând în această
calitate între l.09.1964-14.03.1990. Era în permanenţă urmărit de Securitate sau de
inspectorii judeţeni ai Departamentului Cultelor (Vasilievici 1991, 138). Participând
odată la o înmormântare în comuna Sân Nicolaul Mare, purtând cipilica roz (simbol al
demnităţii episcopale), a beneficiat de un scandal la Ordinariat, generat de Inspectorul
teritorial al cultelor. În ciuda şicanelor episcopul Boros a căutat realizarea obligaţiilor
sale pastorale în mod exemplar. O încercare grea, moartea accidentală a fratelui său,
intoxicat cu pesticide, l-a dus la epuizare timp de câteva luni, el refăcându-se la Timişul
de Sus (BV).
Perioada de libertate de după 1964 nu i-a adus episcopului Boros doar şicane
din partea departamentului Cultelor şi supraveghere din partea Securităţii; ea a adus şi
confuzie datorită schimbărilor survenite la Sf. Scaun în urma Conciliului Vatican II.
Limpezimea doctrinară anterioară a fost înlocuită cu un confuz amalgam
filosofico-teologic, haos liturgic, precum şi cu reorientarea politicii Sf. Scaun. Dacă
înainte politica Sf. Scaun era orientată în mod clar în vederea tutelării drepturilor şi
doctrinei catolice, după 1960 jocul politic bazat pe relativismul antropocentric a
culminat cu politica de cedare înaintea statelor comuniste („Ostpolitik”). „Ostpolitikul”
a dus la înlăturarea eroilor credinţei care supravieţuiră infernului concentraţionar
comunist din posturile lor, acestora oferindu-li-se un exil „aurit” în Apus (cazurile
patriarhului cardinal Iosif Slipyi, a cardinalilor József Mindszenty, Josef Beran, a
arhiepiscopului Pierre Martin Ngo-Dinh Thuc etc., tentativa a eşuat cu Iuliu Hossu,
acesta refuzând recunoaşterea publică a cardinalatului său şi exilul...). Cu excepţia
Poloniei, unde episcopatul polonez s-a mobilizat pe un culoar specific, în celelalte ţări
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socialiste au fost promovaţi de obicei figuri compliante faţă de regimurile comuniste în
structurile diecezane, aceste regimuri profitând din plin pentru a asigura promovarea
elementelor lor fidele cu binecuvântarea Sf. Scaun. (Birtz, 2007, 125-127; Birtz,
Kierein, Făgăraş, 2008, 100; Kierein, Birtz, 2009, 28-30, 44, 51).
Episcopii nerecunoscuţi de Statul Român au fost şi ei confuzionaţi de noua
situaţie ivită, situaţie care aparent vanifica tot trecutul lor de luptă şi de rezistenţă
spirituală anticomunistă. Aşa se explica tatonările, opţiunile pentru linii de conduită
ecleziastică, intrabisericească, aparent contradictorii (cazurile canonicului Nicolae Pura,
al Pr.Dr. Silvestru Augustin Prunduş, oscilările opţionale eclesiastice ale P.S. Ioan
Ploscaru, atitudinea intransigentă a Î.P.S. Dr. Ioan Dragomir etc.) faţă de propunerile
oferite de autorităţile statului comunist.
Cercetătorul Ovidiu Bozgan a prezentat cu acribie etapele, protagoniştii,
ofertele şi contra-ofertele apărute în urma reluării contactelor dintre diplomaţia Sf.
Scaun şi autorităţile comuniste româneşti (prin Ministerul Afacerilor Externe,
Departamentul Cultelor sau delegaţii ale Bisericii Ortodoxe Române). (Bozgan 2004)
Încercând o prezentare panoramică a acestor contacte, creionăm o sinteză a
iniţiativelor diplomatice a Sf. Scaun de regularizare a statutului Bisericii Catolice din
România, prin vizitele unor importanţi exponenţi diplomatici ai Curiei papale.
Cardinalul Franz König (1905 Rabenstein – 2004 Viena) arhiepiscop al Vienei,
răspunzând unei invitaţii din partea Bisericii Ortodoxe Române, face o vizita în România între
19.11.-24.11.1967. Este plimbat la diferite manifestări de protocol etc. Cere să-i vadă pe
episcopii catolici. I se permite să-i întâlnească la Bucureşti pe Áron Márton (căruia acum i se
ridica domiciliul obligatoriu, în 22.11.1967) pe episcopul titular de Voli, Petru Pleşca, ordinariul
diecezei de Iaşi şi pe Msgr. Francisc Augustin, ordinarius intrusus al arhidiecezei de Bucureşti
(Bozgan 2004,183-188)
Cardinalul König va primi o delegaţie a BOR condusă de Patriarhul Justinian între
20-29.06.1968; ulterior, când în 1971 în timpul unei vizite în România, cardinalul König va
solicita date sau posibilitatea de a-i contacta pe episcopii uniţi, va fi refuzat şi nu i se va mai da
posibilitatea de a vizita România (op.cit.,191).

Cardinalul König va continua solicitările pentru a afla date despre episcopii
uniţi (iar aici unul din intermediarii preţioşi a fost tocmai coautorul acestei lucrări, Dr.
Manfred Kierein); în 4.07.1974 preotul salvatorian Josef Benedict Blum, paroh al
Timişoarei, primit de cardinalul vienez, îi va afirma acestuia că problema Bisericii
Române Unite nu mai e de actualitate (Bozgan 2004, 191-192).
3. Episcopul Rudolf Graber de Regensburg se va întâlni lângă Bucureşti cu Patriarhul
Justinian (4.04.1970), Justinian întorcându-i vizita în 20.10.1970 – la ridicarea problemei despre
BRU, Justinian afirmă ca aceasta nu mai există. (op.cit., p.192-196).
4. Cardinalul Francesco Carpino (1905-1993) arhiepiscop de Palermo vizitează
Bucureştii între 20 – 31.07.1971, urmat de cardinalii Franz König şi Julius Döpfner (1913-1976)
arhiepiscop de München şi Freising, între 5-12.10.1971. Au fost primiţi şi de Emil Bodnăraş,
responsabil cu cultele în Biroul Politic al PCR. König a cerut să-i vadă pe episcopii uniţi
(Döpfner n-a considerat oportun), şi a fost refuzat. A devenit persona non grata. (op.cit.,
197-199). Ulterior, în 1972, aflat acolo între 3-10.05.1972, Justinian Marina va afirma ca nimeni
n-a făcut puşcărie pentru credinţă în România, ceea ce-l va determina pe cardinalul Suennens,
arhiepiscop de Bruxelles, să refuze invitaţia lui Justinian de a reni la jubileul acestuia de 25 de
ani de patriarhat, în 1973, la Bucureşti (op.cit., 200-201).
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5. După ce în 1965 Departamentul Cultelor propunea reluarea relaţiilor diplomatice cu Sf.
Scaun condiţionate de renunţarea acestuia la Biserica Unită, la recunoaşterea episcopilor
clandestini, guvernul cerând în plus consacrarea episcopală pentru Francisc Augustin şi oferind
eventuala resuscitare a diecezei de Timişoara sau Oradea, Msgr. Giovanni Cheli (n. 1918),
solicitat de Cornel Burtică, pe atunci ambasador RSR către Italia să viziteze România, va cere să
se poată întâlni şi cu episcopii clandestini; vizita va fi aprobată pentru intervalul
29.10.-9.11.1968, când Cheli îl va putea întâlni pe Iuliu Hossu la Căldăruşani. Nu îi va putea
vedea pe episcopii clandestini. Hossu va afla de numirea sa în cardinalat (4.11.1968), dar va
refuza plecarea. Giovanni Cheli va mai vizita Bucureştii în 18.03.1969 (Hossu va refuza din nou
exilul...) şi în 3-5.05.1970; nu-i va putea contacta pe episcopii clandestini (Bozgan 2004,
263-273).
6. P. Werenfried van Straaten (1913-2003), fondatorul Asociaţiei „Kirche im Not” va
vizita România în septembrie – octombrie 1970. Va vizita şi Timişoara, şi Alba-Iulia. Prin
intermediul lui Áron Márton va asigura ajutoare pentru BRU (op.cit., 273-279)

În acest context P.S. Dr. Adalbert Boros va primi în 1968 (la douăzeci de ani de
episcopat) un inel episcopal din partea lui Paul VI, transmis prin Giovanni Cheli; în
1967 îl putuse însoţi pe Áron Márton la Bucureşti pentru a se întâlni cu cardinalul
König. Cardinalul König l-a invitat pe Boros la Viena, acesta primind permisiunea de a
ajunge în Austria în aprilie 1970, celebrând prima liturghie pontificală de episcop în
5.04.1970; tot atunci l-a cunoscut pe Dr. Kierein. König îl va vizita pe Boros la
Timişoara, cu prilejul popasului său în România în 1970 şi 1971 (când venise însoţit de
cardinalul Döpfner, după ce avusese misiunea penibilă de a-l convinge pe cardinalul
Mindszenty să părăsească Ambasada SUA din Budapesta) fapt ce va irita mult
autorităţile române. Boros va primi interdicţie pe 10 ani de a părăsi România (Virt,
2008, 201-202). Indus de spiritul iluziilor prezente în Ordinariatul timişan, Boros va
declara lui Kierein la Viena că probleme Bisericii Unite este depăşită, trecutul
nemaiavând sens de a fi dezgropat. Când Kierein va aborda subiectul, în 1973, printr-o
scrisoare adresată P.S. Ioan Ploscaru, acesta din urmă va fi aşa de deprimat încât va cere
amicului său epistolar o întrerupere a dialogului pentru un an. (Kierein, Birtz, 2009,
50-51, 123-127).
Boros mai fusese indus în eroare şi de ideile lui Dr. Lászlo Hosszu (1913,
Şimleul Silvaniei – 1983, Oradea) vicar capitular al diecezei latine de Oradea
(9.09.1968-30.06.1982) unul din clericii colaboraţionişti al autorităţilor comuniste, care
va face o vizită la Roma în 1971 unde, în deplin acord cu arhiepiscopul de atunci
Agostino Casaroli (1914-1998), iniţiatorul „Ostpolitikului” Vatican, viitorul cardinal
secretar de stat de mai târziu (1979) a decis că BRU fiind definitiv îngropată, ea trebuie
să fie ignorată (Bozgan, 2004, 279-280). Boros a realizat eroarea comisă (nefiind
excluse semnale directe de la P.S. Ioan Ploscaru) şi a preferat să se orienteze spre
pilastrul rezistentei greco-catolice de atunci, întâi-stătătorul acesteia (proiedrul) Dr. Ioan
Dragomir, care totdeauna a avut o atitudine clară şi constantă. Dragomir va lega o
prietenie tainică cu Boros, acesta din urmă împrumutându-i crucifixul episcopal
personal sau alte insigne episcopale atunci când era nevoie. (Mesaroş, 2005, 24).
7. În urma vizitei lui N. Ceauşescu la Paul VI (26.05.1973) va fi inaugurat periplul
misionar diplomatic al nunţiului cu însărcinări speciale, Luigi Poggi (1917-2010), însoţit de John
Bukowski în România. O primă vizită a celor doi la Bucureşti va avea loc în 24.11.1973; vor
aduce un mesaj de la Paul VI către Ioan Ploscaru, îl vor putea întâlni pe Áron Márton care va
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solicita rezolvarea situaţiei ambelor biserici catolice din România (Latină şi Unită), nu vor putea
contacta episcopi uniţi, şi vor obţine de la titularul departamentului Cultelor (Dumitru Dogaru)
ca Adalbert Boros să fie luat în considerare pentru includerea în ierarhia catolică din RSR
(Bozgan-2004, 284-287).
8. O altă vizită a celor de la Bucureşti (11-25.01.1975) va aduce în discuţie posibilitatea
resuscitării diecezei de Timişoara, promovarea episcopală a lui Francisc Augustin, Konrad
Kernweiss (pentru Timişoara); Áron Márton va sugera ca Adalbert Boros să fie instalat la
Oradea, P. Victor Iacobec (1923-1997) la Bucureşti, iar László Hosszu va dori includerea
diecezei de Timişoara în cea a Oradiei, Timişoara devenind un vicariat de limbă germană al
Oradiei (Hosszu fiind el episcop) (op.cit., 290-297).

Episcopul Boros îşi va exprima cu această ocazie nemulţumirea către Luigi
Poggi, accentuând că a fost consacrat din dispoziţia Sf. Scaun fără a solicita el acest
fapt, a executat 14 ani de puşcărie fiind nevinovat; cum înţelege Sf. Scaun să-l
reabiliteze pe el şi pe cel ce au făcut închisoare pentru credinţă, nevinovat? (Bozgan
2004, 298). Bozgan îşi exprima nedumerirea pentru reacţia „deplasată” a lui Boros; în
realitate nu era nici o reacţie „deplasată”, ci dorinţa unui episcop mărturisitor de a-şi
vedea clarificată situaţia din partea Bisericii pentru care a suferit şi care se lăsa călăuzită
de sugestiile foştilor persecutori.
În planul Departamentului Cultelor în 1975 se lua în calcul restaurarea
diecezelor de Oradea şi de Timişoara pentru a se lovi în dieceza de Alba-Iulia (Bozgan
2004, 302-304). Departamentul Cultelor avea în general o atitudine mult mai rigidă
decât Ministerul Afacerilor Externe, o scurtă perioadă de liberalizare la acest
departament constatându-se în 1975, odată cu preluarea lui de Gh. Nenciu, readus de
altfel rapid la linia conservatoare, prin intervenţia lui Emil Bobu, cel ce a preluat în
Biroul Politic gestionarea cultelor după retragerea lui Emil Bodnăraş (Bozgan 2004,
263-274, 309-315).
9. Vizitele lui Poggi şi Bukowski au continuat cu regularitate:
a) În 8-19.10.1976, Sf. Scaun propunea printre altele introducerea limbii române în
anumite biserici catolice din Transilvania, pentru a-i calma pe greco-catolici (!); se discută
ipotetic resuscitarea diecezei de Timişoara (Boros ca auxiliar al lui Kernweiss), situaţia
diecezelor de Oradea şi Iaşi.
b) Vizita din 4-16.07.1977 a celor doi, prin insistenţa lor asupra lui Boros, va determina
Departamentul Cultelor excluderea recunoaşterii eventuale a acestuia în vreo calitate oficială;
Márton Áron va ridica din nou problema Bisericii Unite, va fi sabotat de László Hosszu care va
dori să fie episcop.
c) Vizitele din 30.03- 3.04.1978 (Bukowski), 24.06-30.06.1978 (Poggi şi Bukowski),
9.07.1979 (când cei doi se pot consulta şi cu Kernweiss şi Boros), din 3-22.03.1980, din
16.06.1981 (când Poggi îl va putea întâlni pe Coriolan Tămâian la Oradea) vor fi axate pe
negocieri asupra proiectelor de statut pentru Biserica Catolică.
d) Bukowski va mai vizita Timişoara în 25.05.1983, o vizită mult mai amplă având loc în
octombrie 1983, când diecezele de Oradea, Satu-Mare, Timişoara, au avut confirmaţi
administratori apostolici ad nutum S. Sedis. La Satu-Mare, Poggi va reuşi să se întâlnească şi cu
Î.P.S. Dr. Ioan Dragomir. (Bozgan 2004, 311-369).

Rezultatele acestor vizite nu vor fi spectaculoase: insistenţele autorităţilor
româneşti pentru consacrarea episcopală a lui Francisc Augustin (1906, Lucăceşti, SV –
1983, Bucureşti), animozitatea acestuia faţă de ordinariul Iaşilor, bruiajele lui László
Hosszu, nerenunţarea (mai ales după 1978) a Sf. Scaun pentru a se găsi o soluţie în
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favoarea Bisericii Unite, proiectele de Statut sabotate de autorităţile române, sunt cauze
ale provizoratului juridic în care s-a aflat Biserica Catolică din România până în 1989.
Decesul lui Áron Márton (29.09.1980) (deşi acesta se retrăsese din scaun în
2.04.1980, influenţa lui era indiscutabilă) a lipsit episcopatul clandestin de ambele rituri
de un curajos şi constant purtător de cuvânt şi petiţionar al drepturilor lor. (8)
În 16.12.1971 Áron Márton fusese brutal refuzat de Dumitru Dogaru, când
ceruse ca episcopul său coadjutor Dr. Jakab Antal (1909, Chileni, HR – 1993,
Alba-Iulia) (9) să fie consacrat în Ţară, de el, asistat de episcopii Boros şi Ioan-Maria
Duma; autorităţile nu doreau să ştie de existenţa clandestinilor şi mai ales nu doreau
prezenta mulţimii de credincioşi (Bozgan, 2004, 70-71); practic până în 1989 guvernul
comunist al României a preferat ca episcopii toleraţi de el să fie consacraţi în străinătate
(10).
Adalbert Boros continua deci să fie persona non grata pentru regimul
comunist. În 1982, când îşi aniversa 50 de ani de sacerdoţiu, fostul său coleg şi prieten,
din timpul studiilor romane, cardinalul Joseph Höffner (1906, Hornhausen-1987, Köln),
arhiepiscop de Köln (Colonia), care serba şi el acelaşi eveniment, l-a invitat în
Germania. A putut celebra acolo Liturghia de Aur, cardinalul Höffner fiind altcineva
decât cardinalul Döpfner. [Ion Ioanid greşeşte când atribuie vizita lui Boros în
Germania unui eventual agrement cu autorităţile statului comunist (Ioanid II, 1991,
271); cardinalul Höffner avea alt cuvânt în Germania, iar anii ‘80 ai pontificatului Papei
Ioan Paul al II-lea erau alţii decât cei ai lui Paul VI.]
Decembrie 1989 l-a găsit pe arhiereul Adalbert Boros tot ca şi capelan auxiliar
la Elisabetin, acesta având o pastoraţie exemplară. Odată cu restaurarea ierarhiei
catolice, Papa Ioan Paul al II-lea l-a numit pe episcopul Adalbert Béla Boros ca
arhiepiscop ad personam cu titlul de Ressiana (14.03.1990), la 1.08.1990 fiind ales
prepozit capitular (conducător al capitolului diecezan), funcţie ce o va deţine până la
moarte. În 28.03.1994 a fost decorat de preşedintele Ungariei Árpád Göncz cu Marea
Cruce de Merit a Republicii Ungare. Dar tribulaţiile arhiepiscopului Boros nu s-au oprit
aici. Neavând drept la pensie, ierarhul a înaintat un memoriu la Secretariatul de Stat
pentru Culte, cerând anularea sentinţei din 1951. (14.11.1991).
Procurorul general va iniţia recurs în anulare, Ministerul Afacerilor interne va
tergiversa cazul (pe motiv că cei mai mulţi participanţi la lotul respectiv au decedat),
Boros dobândindu-şi reabilitarea juridică doar în martie 1997 (Totok 2008, 379-380).
Ulterior a putut să-şi regularizeze pensia. Avea 89 de ani. O contribuţie esenţială a dat
Î.P.S. . Béla Boroş cercetătorului Károly Hetényi Varga, ajutându-l pe acesta în mod
decisiv la stabilirea bio-bibliografiilor celor întemniţaţi din diecezele Timişoara şi
Alba-Iulia. Arhiepiscopul Adalbert Béla Boroş a trecut la cele veşnice în 6.06. 2003,
fiind înhumat în cripta catedralei romano-catolice din Timişoara în 11.06. 2003. (11)
***

O altă figură interesantă a episcopatului clandestin este episcopul franciscan
conventual Ioan Maria Duma, OFM Conv. (12)
Acesta s-a născut în 5.11.1896 în comuna Valea-Mare (Bacău) într-o familie de
agricultori. Studiile primare le-a făcut în comuna natală, înscriindu-se în Seminarul
Franciscan din Hălăuceşti; izbucnirea războiului mondial l-a obligat să-şi întrerupă
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studiile, fiind între 1916-1918 sanitar pe front. Odată ce prezenţa sa pe front nu a mai
fost necesară, a revenit la Hălăuceşti, depunând profesiunea monahală definitivă în
4.10.1919, în faţa comisarului general al provinciei (ministrul provincial provizoriu)
Ulderic Cipolloni. (13)
Odată depusă profesiunea solemnă va fi trimis la studii la Roma la Colegiul
Pontifical internaţional „Seraficum”, unde îşi va desăvârşi studiile sub îndrumarea Pr.
Stefano Ignudi (1865-1945 Roma) unul din exegeţii importanţi ai lui Dante Alighieri
din Italia interbelică. P. Stefano Ignudi a fost şi un reputat maestru spiritual, fiind
formatorul Sf. Maximilian Kolbe (1894-1941, Auschwitz, Martir al Carităţii),
imprimând discipolilor săi o aleasă spiritualitate mariană.
La Roma, în 22.06.1924, prin mâinile episcopului Dominique Jacquet (1843
Grolley, CH – 1931, Fribourg CH), fost episcop al Iaşilor (14) fratele Ioan Maria Duma
a fost hirotonit preot.
Întors în România, a fost numit vicar parohial la Săbăuani (1924-1925)
Hălăuceşti (1925-1928) şi Galaţi (1928-1929), fiind apoi numit paroh în Galaţi din
10.08.1930, funcţie ce o va deţine până în iulie 1951 (15). A avut şi activitate didactică,
fiind profesor şi director al Seminarului din Hălăuceşti (între 1925-1928), în 1930
încercând fără succes să prelungească apariţia periodicului Curierul Parohiei
Romano-Catolice din Galaţi (apărut între 1925-1930). Va fi şi un propagator al Uniunii
Pioase Primare, Miliţia Imaculatei, la Galaţi până în 1937 fiind înscrişi 145 membri
(Bulai, 2008, 91).
Activitatea sa pastorală din Galaţi va fi apreciată, în anul 1948, pe când se
punea problema hirotonirii unor episcopi coadjutori, Ioan Duma fiind primul candidat
la această grea sarcina din partea ritului latin. A fost numit episcop titular de Iuliopolis
în 16.11.1948, fiind hirotonit de Regentul Apostolic Gerald Patrick O’Hara, în capela
Nunţiaturii Apostolice din Bucureşti, în 8.12.1948.
După arestarea episcopului de Iaşi şi administrator al arhidiecezei de Bucureşti,
P.S. Dr. Anton Durcovici (1888, Deutsch Altenburg, Austria – 1951, Sighet, în
închisoare) în 26.06.1949 la Popeşti-Leordeni, şi după moartea provocata de Securitate
a episcopului titular de Cesaropolis, Marcu Glaser (1880, Landau, Ucraina –
25.05.1950, Iaşi), pentru scurt timp va rămâne singurul episcop în libertate din dieceza
latină a Iaşilor. De arestare nu va scăpa nici el; reţinut sub diferite pretexte între
1949-1951, apoi fiind rearestat în 22.09.1951, condamnat în 5.10.1951 la 25 de
închisoare, pe care, prin recurs şi autoapărare îl va reduce la 5 ani. Va fi eliberat în
23.09.1955, după periplu penitenciar prim închisorile Popa Şapcă (Timişoara) şi Jilava
(16).
În momentul eliberării sale, jurisdicţia diecezană va fi ocupată în nod legitim
(canonic) de Msgr. Petru Pleşca, începând din 11.03.1951, degradat în ochii autorităţilor
comuniste ca vicar general al ordinarilor intruşi ai arhidiecezei de Bucureşti (17), Ioan
Duma rămânând episcop auxiliar clandestin.
După un domiciliu obligatoriu la Iaşi (1955-1956) va fi mutat în domiciliu
obligatoriu la Mihai Kogălniceanu (CT) între 27.10.1956 şi 15.04.1959 fiind mutat cu
acelaşi tip de domiciliu forţat la Târgu-Jiu (GJ) menţinându-i-se aceasta încadrare
formal până în 1964, dar fiind supravegheat până la moarte. În timpul domiciliului
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obligatoriu i se va tolera o activitate parohială, fiind numit paroh la Târgu-Jiu din 1964
până în 1.06.1981 când va fi pensionat.
Se va achita exemplar de sarcinile sale pastorale, purtând cu modestie rasa
franciscană, spre disperarea autorităţilor. Va fi un cultor al spiritualităţii mariane, al
Inimii Neprihănite (Pătraşcu 2002, 67) având ca deviză „Fidem servavi”. Va avea
contacte discrete dar constante cu clericii greco-catolici, care îl frecventau la Târgu-Jiu,
fiind apropiat de Î.P.S. Dr. Ioan Maria Dragomir. Clericilor care îl căutau şi-i solicitau,
le oferea iconiţe sau fotografii cu sigiliul său episcopal. Dacă arhiereul Béla Boros era
luat în calcul în discuţiile dintre emisarii Sf. Scaun şi autorităţile române pentru o
eventuală recunoaştere oficială a calităţii sale, după cum s-a arătat anterior, episcopul
Ioan Maria Duma, cu excepţia solicitărilor din partea lui Áron Márton, era ignorat de
autorităţile române. Atât Petru Pleşca, dar mai ales Francisc Augustin (care dorea cu
ardoare să devină episcop, fiind permanent sprijinit de autorităţi) vedeam în episcopul
Duma un potenţial concurent nedorit. În urma presiunilor din străinătate, mal ales prin
intervenţiile Pr. Petru Tocănel (1919, Barticeşti – 1992, Roma), asistent general al
Ordinului Franciscan Conventual, consilier de drept canonic al papei Paul VI, episcopul
Ioan Duma a putut face o vizită la Roma în noiembrie 1971, fiind primit de Papa în
audienţă în 11.11.1971. A fost mesagerul fraţilor săi clandestini din România.
Episcopul Ioan Maria Duma s-a implicat în reorganizarea provinciilor
franciscane conventuale din România, numindu-l pe P. Johann Herbert Laschober
provincial minorit clandestin pentru provincia de la Maria-Radna, şi pe P. Gheorghe
Pătraşcu provincial pentru Moldova. (18).
P. Laschober şi Pătraşcu i-an fost ucenici spirituali, primul procurându-i o cruce
pectorală şi un inel episcopal, iar ultimul fiind un gelos custode al moştenirii sale.
Ioan Maria Duma a scris puţin. În 1940 a tradus un manual de pietate al Sf.
Alfons Maria de Liguori („Puterea mare a rugăciunii”), a obţinut „imprimaturul” şi
„nihil obstat”-ul necesar tipăririi, dar greutăţile războiului au făcut imposibilă tipărirea
acesteia. A fost editată abia în 2005, de editura Serafica, la Roman; a mai redactat o
regulă de viaţă spirituală în 10 trepte Harfa cu zece strune: Gânduri despre sfinţenie
(editată de pr. Gheorghe Antal, s.l., s.d.), scrise din propria experienţă.
În iulie 1981 a căzut la Târgu-Jiu pe caldarâm, îmbolnăvindu-se rapid, trecând
la cele eterne în 16.07.1981. În ritul latin pe 16.07 se celebrează Maica Domnului a
Carmelului, ca protectoare a Ordinului Carmelitan şi a scapularelor acestuia. Episcopul
Duma, credincios marian aprins, purtător al scapularului, a beneficiat de privilegiul
spiritual al acestuia, ceea ce, în opinia noastră, dovedeşte faimă de sfinţenie. A fost
îngropat în cimitirul din Valea Mare, unde îşi pregătise locul de veci, în 20.07.1981,
fiind însoţit pe ultimul drum de proiedrul Bisericii Române Unite, Î.P.S. Dr. Ioan
Dragomir.
În 2003, în aceeaşi comună, a fost dezvelit un monument în onoarea lui, sfinţit
de episcopii Petru Gherghel şi Anton Coşa (29.05. 2003), o fundaţie culturală
perpetuându-i numele.
***
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Episcopii clandestini Béla Boros şi Ioan Maria Duma au avut o trăire
exemplară a sacerdoţiului, în scurtele vizite în Occident ce le-au fost permise,
informând şi despre situaţia confraţilor lor rămaşi în România. Firi prudente, nu au dorit
să atragă atenţia asupra lor. P.S. Adalbert Béla Boros, chiar la Viena l-a bănuit iniţial pe
Dr. Manfred Kierein (bine introdus în problemele Bisericii din spatele Cortinei de Fier)
că ar fi un colaborator al Securităţii (vezi Memoriile acestuia la începutul volumului
prezent), fiind liniştit doar în urma asigurărilor personale date de cardinalul König; în
urma acestora rezerva sa s-a estompat. Studiul asupra episcopilor şi ordinarilor
clandestini din România va putea oferi noi surprize.
Imediat după expulzarea sa, regentul apostolic Gerald O’Hara a declarat că a
ordinat 20 de administratori apostolici pentru România între 1948-1950. (Bozgan, 2000,
53; Tempfli, 2002, 258; Birtz, 2007, 17, 101-102). Era persoana cea mai competentă să
o facă, fiind totodată cel mai avizat de a se pronunţa asupra lor.
Cercetătorul P. Dr. Imre Tempfli în tratatul său dedicat Bisericii Catolice din
România între 1948-1986 (Tempfi 2002) a reuşit să reconstituie lista ordinarilor
diecezani clandestini, a celor preconizaţi să fie numiţi în această funcţie, după
rapoartele regentului O’Hara, aşa cum era ea stabilită în 31.05.1950 (cu 5 săptămâni
înainte de expulzarea acestuia, şi după rapoartele pe care acesta le-a trimis Sf. Scaun
înainte şi imediat după expulzare). Pentru ineditul listei (stabilită după normele
canonice prevăzute în decretul „De nominatione substitutorum”) o republicăm în limba
română păstrând specificul onomastic folosit de O’Hara (aşa cum a făcut-o şi Tempfli,
2002, 258) şi intervenind doar cu unele corectări anagrafice (menţionate cu sigla, n.n.).
Pentru ritul latin:
I. Arhiepiscopia de Bucureşti:
1. Msgr. Emond Barciowski (Edmund Barcikowski, 1894-1975 n.n.), vicar
general, defectat prin aderarea la mişcarea pentru pace.
2. Msgr. Joseph Schubert (1890-1969 n.n.), administrator apostolic ad nutum
S. Sedis Bucureşti
3. Msgr. George Horváth (Gheorghe Árpád Horvath 1883 Buzău – 1961
Bucureşti, n.n.)
II. Iaşi:
1. Rev. Gheorghe Petz (1894 Hârlău – 1974 Butea, n.n.)
2. Rev. William Clofanda (Wilhelm Clofanda, 1883, Gherăeşti – 1969
Botoşani, n.n.)
3. Msgr. Demetrius Romilă (1897 Huşi – 1965 Iaşi, n.n.)
III. Alba-Iulia:
1. Msgr. Louis Boga (1886 Cozmeni HR – 1954, Sighet, în temniţă n.n.) vicar
general, deja în închisoare
2. Rev. Emeric Sándor (Imre Sándor, 1893 Vrabia, HR – 1956, Râmnicul Sărat,
în închisoare, n.n.)
3. Rev. Adalbert. Gajdátsy (Dr. Béla Gajdátsy, 1887 Viena – 1952, Aiud, în
închisoare, rectorul academiei teologice din Alba-Iulia, n.n.)
4. Anthony Jakab (Msg. Dr. Antal Jakab, 1909, Chileni, HR – 1993, Alba Iulia)
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IV. Timişoara:
1. Msgr. Joseph Plesz (1880, Săcălaz – 1969, Freidorf, TM, n.n.)
2. Msgr. Joseph Waltner (1892, Locrin – 1986, Mehala, TM, n.n.)
3. Msgr. Adalbert Boros (1908, Pădureni AR — 2003, Timişoara, n.n.)
4. John Frigyer (Msgr. Iván Frigyer 1898, Căprioara, TM – 1987, Timişoara,
n.n.)
V. Satu-Mare:
1. Louis Czumbel (Dr. Lajos Czumbel 1891 Sanişlău – 1967, Satu-Mare, n.n.)
2. Rev. Szvoboda (Dr. Francisc Szvoboda 1881 Satu-Mare – 1968, Satu-Mare,
n.n.)
3. Rev. Dobos (Dr. János Dobos, 1913, Petrila – 1990, Sighetul Marmaţiei, n.n.)
VI. Oradea Mare: –
Pentru ritul bizantin,
I. Făgăraş Alba-Iulia:
1. Msgr. Victor Macavei (1882 Şercaia, BV – 1964, Ohaba, Făgăraş, n.n.),
acum în închisoare
2. Rev. Gabriel Danilă (can. Dr. Gheorghe Dănilă,1887 Cheta-Turda – 1950,
Alba-Iulia n.n.)
3. Rev. Neda (can. Dr. Dumitru Neda, 1893 Necrincea CS – 1956 Craiova, DO,
n.n.)
4. Rev. John Vesa (trecut ulterior la ortodoxie,? -?, n.n.). Macavei a guvernat
până în noiembrie 1948, apoi a început Dănilă până în aprilie 1950, când a murit.
Neda era pe atunci în puşcărie, dar a ieşit între timp, l-a contactat pe Dănilă, dar a
renunţat în favoarea lui Todea (Alexandru, n.n.). El (Todea n.n.) a preluat conducerea
în 6.05.1950. Opinia episcopului de Paleopolis (Ioan Dragomir n.n.) este că, dacă Neda
doreşte să guverneze, Todea trebuie să-l lase. (N. B. Observaţii sunt ale lui O’Hara!).
Msgr. John Suciu (Ioan Suciu n.n.) a numit ordinari pentru Regat:
1. Episcop Basil Aftenie (m.10.05.1950) (P.S. Dr. Vasile Aftenie, 1899,
Lodroman – 1950, în închisoare, n.n.)
2. Fr. Livio Chinezu (P.S. Dr. Tit Liviu Chinezu 1904, Hudic-Maioreşti, MS –
1955 Sighet, în închisoare)
3. Fr. Basil Radu (Pr. Vasile Radu, n.n.) acum în închisoare
4. Fr. Munteanu (Pr.Dr. Nathanail Munteanu, 1912, Corneşti (AB) – 1992,
Cluj-Napoca, n.n.) arestat pe 9 zile.
Pentru că episcopul maramureşean Msgr. de Paleopolis nu se poate întoarce
acasă, a fost numit ordinariu clandestin al Vechiului Regat, numindu-şi ca vicar
clandestin pe preotul căsătorit Zenobie Păclişanu (1886 Straja, AB – 1957, Jilava,
închisoare, n.n.) arestat în 6.12.1949. Pr. Munteanu a fost după aceasta vicarul
episcopului de Paleopolis, până la arestare. Atunci Msgr. de Paleopolis a numit ca
vicar general pe preotul franciscan de rit oriental Fr. Tătaru (P. Ştefan Tătar.1917
Roşiori – 1995 Oradea, n.n.) altul nefiind disponibil. Urma pe listă Pr. John Mare (P.
Vasile Mare, 1929 Vezendiu – 2004, Bucureşti, n.n.);
II. Cluj-Gherla
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1. Fr. George Vidican (Can. Dr. Gheorghe Vidican,1886, Căianul Mic – 1971,
Cluj, vicar general diecezan, n.n.) bătrân, inactiv, ca substitut
2. Fr. Nicolae Pura (Can. Nicolae Pura, 1913 Căşei – 1981, Mărgineni BC,
rectorul Academiei Teologice, n.n.)
3. Fr. John Chertes (P.S. Dr. Ioan Chertes, 1911 Sărăţel, BN – 1992, Cluj, n.n.)
4. Fr. Gregory Strambu (Can. Dr. Grigore Strâmbu, 1891 – 1966, Cluj, n.n.) nu
e activ, trăieşte singur la Cluj (în realitate era căsătorit şi trăia cu familia, n.n.)
5. Fr. Cosma Avram (Can. Dr. Cosma Avram, 1906 Mintiu – 1976, Salva, n.n.)
retras la Alba-Iulia.
III. Oradea Mare:
1. Msgr. Augustin Maghiar (1880, Sanislău – 1951, Sighet, în închisoare, vicar
diecezan, n.n.)
2. Pr. Basil Barbul (?-? n.n.) a semnat actul de la Cluj (adică a trecut la
Ortodoxie,n.n.)
3. Pr. Cornelio Tamian (Can. Dr. Coriolan Tămâiam, 1904, Fărcaşa – 1990,
Oradea, n.n.) a semnat documentul de la Cluj, a retractat apoi a fost închis la
Căldăruşani
4. Fr. John Georgescu (Can. Dr. Ioan Georgescu, 1889, Scorei, BV – 1968,
Bucureşti, n.n.)
IV. Lugoj:
1. Msgr. John Ploscaru (P.S. Ioan Ploscaru, 1911, Frata CJ – 1998, Lugoj n.n.)
vicar general, de 6-7 luni în închisoare.
2. Fr. Belea (Pr. Vasile Borda 1902, Bistriţa – 1978, Timişoara, n.n.)
3. Fr. Salajan (Pr. Dumitru Sălăgean 1913, Vişinel – 2002, Lugoj, n.n.)
V. Maramureş:
l. Fr. Ludwig Vida (Can. Dr. Ludovic Vida, 1885, Carei – 1969,
Tăuţi-Măgheruş, MM, vicar general, n.n.) în închisoare
2. Fr. George Bob (Can. Dr. Gheorghe Bobb 1890, Nicula, CJ – 1955, Nicula,
n.n.) în închisoare
3. Fr. Demetrius Pop (Can. Dr. Dumitru Pop, 1906 Fereşti – 1978, Baia-Mare,
n.n.) în Maramureş, cu domiciliu obligatoriu
4. Fr. Basil Sabu (Can. Dr. Vasile Szabo, 1884-952, Satu-Mare, în închisoare,
n.n.) acum vicar general
5. Fr. Berinde (can. Titus Berinde, 1897 -?, n.n.) acum apostat
6. Fr. Medan (can. Ioan Medan, 1892 -?, n.n.) acum apostat.
Nu avem date despre Vicariatul Apostolic Armean, căci Administratorul
Lengyel (Zoltán Lengyel, 1908 Gheorgheni – 1964 Gherla, n.n.) nu a ţinut legătura cu
Nunţiatura Apostolică.
Acest document fundamental (publicat de Tempfli 2002, 258) a fost total
ignorat în cercetarea istorică din România. Persoanele înscrise de regentul apostolic
urmau să preia conducerea diecezelor consecutiv, în caz că titularul de drept ar fi fost
împiedicat (arestat, ucis, defectat de la credinţă). Deşi anumite dieceze au beneficiat de
trei persoane nominalizate pentru funcţia ordinarială, altele au beneficiat de un număr
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mai mare. Ideea ternarelor diecezane nu se mai poate susţine, decât din raţiuni
străine de spiritul academic. Observăm apoi că Ioan Dragomir („episcopul de
Paleopolis”) a fost delegat ca vicar apostolic pentru Vechiul Regat, vicariatul
mitropolitan al Vechiului Regat fiind transformat astfel într-o structură canonică
distinctă. Mai observăm că lista are un număr de 47 de persoane, din care unele au fost
ulterior consacrate ca episcopi (Ploscaru, Tit Liviu Chinezu, Ioan Chertes, Béla Boros)
iar alţii care au primit consacrări episcopale (Sz. Bogdanffy, Victor Gy. Maczalik,
Alfred Imre Eröss, Ioan Duma, Iuliu Hirţea nu apar pe listă. Alţi viitori conducători
diecezani (Pr.Dr. Silvestru Augustin Prunduş, P. Dr. Vasile Aştilean, P. Dr. Simion
Crişan, P. Dr. Gavrilă Stan, P. can. Gheorghe Marian, sau mulţi din ordinarii substituţi
ai ritului latin) nu sunt menţionaţi în lista lui O’Hara. Ei au ajuns în funcţii de conducere
prin delegare din partea ordinarilor rezidenţiali sau substituţi, în urma arestării în
cascadă a titularilor legitimi. Astfel încât nici acest document nu poate reprezenta un
punct final în investigarea situaţiilor episcopilor clandestini. (Pentru biografiile acestora
a se vedea Prunduş, Plăianu, 1994; Prunduş, Plăianu, 1998; Bota, Ioniţoiu, 2001;
Tempfli, 2002; Birtz, 2007; Birtz, Kierein, Făgăraş, 2008; Jakubinyi, 2010).
Una din figurile cele mai interesante ale rezistenţei catolice din România a fost
Msgr. Hieronymus Menges. (Müller, 1981, 200-216; Tempfli, 2002, 259, 526-532,
1130; Cosmovici, 2007).
Acesta s-a născut la Caramurat (Ferdinand, azi Mihai Kogălniceanu, CT) în
9.05.1910, a urmat studiile teologice la Bucureşti, fiind hirotonit preot în 24.06.1934 şi
ulterior trimis la perfecţionare în Germania, luând un doctorat în teologie la Münster în
1937. Între 1937-1943 a fost profesor la Seminarul Major din Bucureşti, iar între
1943-1948 duhovnic al Congregaţiei Damelor Engleze de la Craiova. Prigoana
împotriva Bisericii l-a determinat şi se retragă la Predeal, între 1949-1950, unde se
ocupa cu pastoraţia şi agricultura. Fiind discipol şi om de încredere al can. dr. Joseph
Schubert (viitor episcop titular de Ceramusa) (19), Menges va fi numit ordinariu
substitut de Bucureşti, poziţia lui fiind întărită de regentul O’Hara cu titlul de delegat
apostolic special, guvernând dieceza Bucureştilor între 17.02.1951 şi 18.11.1952, când
va fi arestat. Implicat în lotul Vladimir Ghika, după tratamente speciale, va face declaraţii contradictorii, fiind condamnat în 24.10.1953 la 20 ani muncă silnică. În
1.08.1964 va fi eliberat din închisoare, primind domiciliul obligatoriu la Timişul de Sus
(BV) şi având o soră în RFG, va reuşi să se repatrieze în Germania Federală în
30.05.1965. În 1969 va reuşi şi-l scoată şi pe episcopul Schubert din România, iar în
Germania va fi extrem de activ în pastoraţie, ţinând contacte cu Exilul românesc şi cu
Biserica prigonită. În 1966 va fi numit prelat papal, iar în 1977 va primi Ordinul Latin
(Equestru) al Sf. Mormânt. Va trece la cele veşnice în 22.04. 2002, la Bremen, îngrijit
de sora lui.
Hieronymus Menges, în calitate de delegat special apostolic pentru Biserica
Latină din România, va numi ordinari diecezani substituţi pentru diecezele latine:
1. Pr. Mathias Pojar (Požar, Pozsar) (1912 Luisenhal, Bucovina – 1976, Tobelbad Graz,
Austria) şi pe Pt. Egon Francisc Xaveriu Haider (1920, Bucureşti – 1956, Râmnicul Sărat, în
închisoare), pentru Bucureşti.
2 Pr. József Dukát (1916, Cristurul Secuiesc – 1986, Breţcu) pentru dieceza de
Alba-Iulia; acesta după câteva săptămâni va transmite jurisdicţia lui Augustin Andor Simonfi
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(1921 Crăciuneşti Homorod – 2005 Odorheiul Secuiesc) care o va deţine până la arestarea sa în
1955. Delegaţia va fi în paralel cu ordinarii diecezani alba-iulieni clandestini (Tempfli 2002,
528-533, Jakubinyi 2010, 37-39).
3. József Dukát va încredinţa prin subdelegare şi ordinariatul substitut pentru
Oradea/Satu-Mare lui Miklos Hentes (1894 Topliţa – 1968 Topliţa) trecând de la acesta la P. Dr.
Gábor Revesz (1921, Halmeu – 1996, Halmeu) şi pentru dieceza de Timişoara lui Iván Frigyer
(aflat deja pe lista O’Hara) (Tempfli, 2002, 719-733; Jakubinyi 2010, 101-105, 129-130) (liniile
de la Menges se întersectau prin persoanele lui Revesz şi Frigyer cu cele ale ordinarilor
clandestini numiţi pe cale canonică obişnuită (succesiune).

Una din acţiunile discutabile ale Dr. Hieronymus Menges a fost numirea lui
Traian Jovanelli (Drobeta Turnu-Severin 1890 – 1961, Bucureşti), vicar capitular ales la
propunerea autorităţilor (după o perioadă de întemniţare), excomunicat de Sf. Scaun
(absolvit apoi de Menges) ca vicar general al său (Cosmovici 2007, Jakubinyi 2010,
51). Această mutare a fost destul de criticată, dar Menges dorea o sinceră pacificare,
sigur, sub ascultarea Sf. Scaun, a arhidiecezei bucureştene.
Există mărturii că Hieronynus Menges a fost consacrat episcop (Birtz, 2007,
124), dar acesta în Occident nu a recunoscut acest lucru. În caz că a fost consacrat
episcop „sub pecetea tainei”, mai ales după 7.07.1950 (expulzarea regentului apostolic
O’Hara), o putea face P.S. Iosif Scbuber fapt ce nu-1 putem deocamdată evidenţia
documentar. Ion Ioanid mărturiseşte despre prestigiul deosebit avut de Msgr. Menges şi
P.S. Joseph Schubert în închisorile comuniste, Msgr. Menges fiind şi un aprig opozant
al înfiltrării Exilului românesc cu colaboraţionişti trimişi de guvernul comunist din
Bucureşti (Ioanid, II, 294, 312-314, 331; III, 233).
Episcopul Schubert a fost arestat în 17.02.1951, iar Menges în 18.11.1952; în
acel moment se aflau în libertate episcopul Iuliu Hirţea (arestat în 1953) şi episcopul
emerit al diecezei latine de Oradea, devenit titular de Mulia, István Fiedler. Acesta din
urmă s-a născut în Becicherecul Mare (Serbia) în 14.10.1871, a studiat la Timişoara, a
fost hirotonit ca preot în 1894, fiind apoi capelan la Sântana (AR), Iecea Mare, Ciacova
(TM) şi Lipova (AR). A devenit secretar episcopal al episcopului de Cenad în 1913,
paroh la Reşiţa, canonic al diecezei de Cenad în 1923 şi vicar general în 1930. Numit
episcop pentru diecezele unite ad personam (în urma concordatului) Oradea şi
Satu-Mare, va fi hirotonit în 7.12.1930 de Nunţiul Angelo Maria Dolci. Va demisiona
de la conducerea diecezelor, unii preoţi ai săi fiind implicaţi într-un proces iredentist,
fiind numit în 15.12.1939 episcop titular de Mulia. Va deceda la Oradea în 23.10.1957.
István Fiedler a fost implicat în reorganizarea diecezelor latine în timpul persecuţiei
comuniste, fiind ales la Oradea ca vicar capitular (dar neacceptat de autorităţi), la un
moment dat fiind singurul episcop catolic cunoscut aflat în stare de libertate, între 19531955. Va coopera cu ordinarii clandestini, acordând hirotoniri fie clericilor maghiari, fie
celor români, mai ales franciscanilor clandestini. (Simon 1998, 144-149, Tempfli 2002,
39-43, 401-474, 517-600; Jakubinyi, 2010,114). (Alexandru Cisar va fi mereu
supravegheat până la otrăvirea sa din 7.01.1954, la fel şi Augustin Pacha, eliberat din
închisoare cu câteva luni înainte de moarte, 4.11.1954) (Martiri 2007, 141-145,
533-536); Fiedler putea hirotoni în secret episcopi, mai ales dintre ordinarii substituit
clandestini.
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Au circulat zvonuri asupra altor distinşi reprezentanţi ai clerului catolic din
România că ar fi fost consacraţi episcopi (greco-catolicii Dr. Simion Crişanu şi Dr,
Gavrilă Stan, prepozitul Lajos Eröss şi protopopul de Braşov Aladar Vasvári
(Eisenburger)) (Birtz 2007, 43-45, 49-50,55, 115, 119-121) (20). Numai noi documente
ecleziastice pot aduce clarificări în aceasta direcţie.
În ciuda Cortinei de Fier şi a expulzării personalului diplomatic al Nunţiaturii
Apostolice (7.07.1950) Sf. Scaun şi Lumea liberă a putut fi ţinută la curent cu situaţia
Bisericii Catolice din România şi a conducătorilor rezistenţi ai acesteia.
Expulzările Pr. Clemente Gatti în 1952 (scos din închisoare) şi a funcţionarului
Eraldo Pintori, scos şi el din închisoare (1955)(Pintori 1992, 43-55) (21) continuate cu
expulzările din 1959 a câtorva colegi din lotul episcopului Pacha [Franz Kräuter
(1885-1969), Joseph Nischbach (1889-1970), M, Patricia Zimmermann (1914-2007),
M. Dr. Hildegardis Wulff, OSB (1896-1961) şi studentul Herbert Winkler], scoşi direct
din închisoare (22) au arătat lumii libere adevărata fată a regimului comunist din
România, cei sosiţi aducând veşti despre catolicii rezistenţi.
Au urmat vizitele la Sf. Scaun a Msgr. Károly Pakocs (octombrie 1964) (23) şi
Petru Pleşca, în vederea hirotonirii acestuia (aprilie 1965) urmând repatrieri sau
călătorii ale preoţilor şi mirenilor opozanţi anticomunişti.
În primăvara lui 1965 reuşeşte să ajungă în lumea liberă Msgr. Hieronymus
Menges, în 1968 Ion Ioanid şi în primăvara lui 1969 familia Sergiu şi Colette Grossu
(24), tot în 1965 fiind răscumpărat pastorul Richard Wurmbrandt.1969 este anul în care
ajunge la Sf. Scaun episcopul Iosif Schubert.
Menţionăm şi alţi preoţi germani care au putut părăsi România în acel timp:
1. P. Adolf Isidor Bachmeier (1898 Caramurat – 1983 Regensburg), fost preot din
arhidieceza Bucureştilor, a studiat la Roma, devenind doctor în filosofie şi teologie, hirotonit în
1925, a fost paroh la Bucureşti, Malcoci şi Craiova. întemniţat între 1952-1964 a fost expulzat în
1965. Prelat papal din 1966. Colaborator activ al radioului „Europa Liberă”, secţia română.
(Müller, 1981, 176-184)
2. P. Eugen Baltheiser (1914, Cumpăna Aref, AG – 1998, Birkendorf, RFG), preot
hirotonit în 1940, a activat în dieceza Iaşilor, în detenţie. Între 1953-1956. apoi capelan şi paroh
la Roman. Din 1973 în RFG. Aici a activat în dieceza de Freiburg (Gabor, 2001, 53).
3. P. Johannes Baltheiser (1912 Cumpăna, Aref, AG – 1996, Ruhpoldiny, RFG), fratele
celui de mai sus, preot al arhidiecezei de Bucureşti în 1937, vicar general clandestin al acesteia în
1951 în detenţie între 1952-1964, apoi capelan la Roman alături de fratele lui. Din 1972 în RFG.
A fost cel care l-a îngropat pe P.S. Vasile Aftenie în 10.05.1950 la Bucureşti. Extrem de activ în
favoarea Bisericii Tăcerii (Ioanid, II, 272-273; Kierein, Birtz, 2009, 79-95, 355-375). A fost şi el
prelat papal.
4. P. Mathias Bittenbinder (1899, Nagyösz, Torontal – 1988, Bad Reichenhall, RFG) a
studiat teologia la Budapesta, preot din 1925 al diecezei de Cenad, apoi Timişoara, din 1951
încarcerat până în 1961 (în legătură cu activitatea Nunţiaturii Apostolice), între 1961-1963
domiciliu obligatoriu în Bărăgan, din 1963 este „răscumpărat” de rude din RFG. (Hetényi, 1994,
175-176; Ioanid, II, 271).
5. P. Rafael Friedrich (1914 Colilia – 1969 Iaşi) preot din 1939 al arhidiecezei de
Bucureşti, arestat împreună cu P.S. Anton Durcovici în 1949, în detenţie până în 1955, apoi până
în 1962 are DO în Bărăgan. Va fi acceptat ca profesor de teologie dogmatică la Institutul
Teologic din Iaşi. În 1967 va face o vizită în RFG, invitat de rude.
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6. P. Francisc Jäger (1896, Orşova – 1966, Ganting), preot al diecezei de Cenad –
Timişoara, va face şi el un an de detenţie sub comunişti, fiind expulzat în 1962 (Hetényi, 1994,
218).
7. P. Martin Kilczer (1893 Giarmata, TM – 1980 Blieskastel-Saar), preot din 1916,
arestat şi deţinut între 1951-1961, apoi domiciliu obligatoriu, expulzat în RFG (Hetényi, 1994,
228-229).
8. P. Josef Kilian (1893 Temesmora – 1983 Handlab. RFG) preot al diecezei de Cenad –
Timişoara. condamnat în lotul Pacha, în detenţie între 1951-1961, apoi DO în Bărăgan, în RFG
din 1964 (Hetényi, 1994, 229-231).
9. P. Josef Krasler (1910 Rădăuţi – 1989 Germania), preot franciscan din Moldova, paroh
la Bacău, Focşani, Rădăuţi, în RFG din 1974
10. P. Leopold Nestmann (1919, Cernăuţi – 1992, Altöting, RFG) preot al diecezei de Iaşi
din 1942, profesor la Seminarul din Bucureşti, apoi la Alba Iulia şi Iaşi; în RFG din 1966
(Gabor, 2001, 75).
11. P. Barnabas Ruscheinski (Rujanski) (Caramurat 1914 – 1997, RFG) preot al
arhidiecezei de Bucureşti din 1940, activ în pastoraţie la Ploieşti, Cioplea, Turnu Severin,
Craiova, Sagna, Râmnic, ajunge în RFG în 1979 (Müller, 1981, 217-219)
12. P. Johannes Tuscherer (1907 Colilia –?) preot al arhidiecezei de Bucureşti din 1934,
luat spre deportare în URSS în 1945, refugiat în Moldova. Se implică în pastoraţie la Bacău şi
Piteşti. Din 1970 activ în RFG (Müller 1981, 62-63).
13. P. Mihai Willjung (1901 Săcălaz – 1973 Regensburg), preot al diecezei de Cenad –
Timisoara din 1923, în detenţie între 1952-1960, apoi cu domiciliu obligatoriu în Bărăgan, din
1963 expulzat în RFG (Hetényi, 1994, 525).

Apoi episcopul Áron Márton a făcut câteva vizite la Roma (11-28.10.1969,
24.02-6.03.1970, 15-25.1971, martie 1974), relatările lui oferind informaţii precise, la
zi, despre situaţia Bisericii din România (25). Preotul salesian János Szöke, din partea
Organizaţiei „Kirche in Not” fondată de Werenfried van Straaten a început să viziteze
regulat România, începând cu 1970 (în urma inundaţiilor), luând contacte nu doar cu
greco-catolicii şi romano-catolicii, ci şi cu exponenţii altor culte. (26)
Dintre preoţii români care au dus informaţii reale despre starea Bisericii
trebuiesc pomeniţi P. Dr. Alexandru Raţiu (27), pe atunci preotul Emil Riti (în 1973 şi
1976) (Birtz 2006, 20-22; Ioanid II, 322-325) şi P. Dr. Gheorghe Grecu Rebrişoreanu
(1910, Rebrişoara – 1979, Cluj Napoca) în octombrie 1978-februarie 1979 (Birtz
2006,54, 172). Astfel şi Sf. Scaun şi Exilul au putut fi corect informaţi asupra realităţilor eclesiastice catolice din România.
***

Unul din preoţii care au făcut legături cu lumea liberă rămânând în România,
extrem de eficient prin discreţia sa, a fost P. Johann Herbert Laschober.
Acesta s-a născut în Grabaţ (j. Torontal) în 27.0l.1917 ca fiu al lui Samuel
Laschober, austriac, comisar de poliţie şi al Theresiei Försztl. A fost botezat în
4.02.1917 în confesiunea evanghelică-augustană. Ulterior familia s-a stabilit în comuna
Pesac, Johann Herbert studiind la Timişoara; în 13.08.1936 va trece formal la Biserica
Catolică, întrând apoi în Seminarul Franciscan Minorit din Baia-Mare (ceea ce
demonstrează o conversiune maturată). Va primi ordinele minore în 8.10.1938 prin
mâinile episcopului Ştefan Fiedler, în 2.02.1941 fiind sfinţit subdiacon la Timişoara, de
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episcopul Augustin Pacha. În 16.05.1941 împreună cu colegul său Ioan Gregor Turai
vor fi hirotoniţi preoţi de către episcopul Pacha, la Lugoj, la consacrare asistând şi P.S.
Dr. Ioan Bălan, canonicul Dr. Nicolae Brânzeu (1885, Vulcan, HD – 1962, Hunedoara)
şi secretarul personal episcopal, tânărul preot Ioan Ploscaru. Laschober va păstra din
acest moment o mare simpatie faţă de Biserica Greco-Catolică. După hirotonire, va
activa ce şi capelan la Lugoj (numit din 8.09.1941), între 1.09.1942 – 27.08.1944 la
Arad, din 9.09.1944 reîntorcându-se la Lugoj. Aici se va implica în pastoraţie, în ciuda
firii sale bolnăvicioase. Debutul persecuţiei şi apariţia mişcărilor „pentru pace” îl vor
găsi pe Laschober de partea legitimităţii canonice, în urma acestui fapt fiind arestat în
6.08.1950, fiind condamnat la închisoare pentru înaltă trădare, de către Tribunalul
Militar Timişoara în legătură cu lotul Pacha (Bucur 2005, 222) numele său ajungând şi
la Radio „Europa Liberă” în acel timp. Va trece prin Aiud, Piteşti, Văcăreşti, fiind
eliberat în iulie 1956. Se va prezenta la parohia catolică din Lugoj, de unde fusese
arestat, ordinariul Konrad Kernweiss susţinându-l şi înaintea Inspectoratului Local al
Cultelor. Între 22.07.1956 şi 1.0l.1957 va funcţiona ca preot extra-bugetar, apoi va fi
recunoscut ca preot auxiliar la Lugoj, de unde se va pensiona în 01.07.1970. Se va
ocupa cu misiuni (suite de predici şi mărturisiri) în diferitele parohii din Timisoara,
fiind apreciat ca predicator. Dar din 1957 P.S. Ioan Duma îl va numi provincial
clandestin al Provinciei minorite Sf. Elisabeta, Duma acceptând ca Laschober să fie
duhovnicul său.
Un accident automobilistic în 1970, prin care sora lui şi nepotul său (stabilit la
Innsbruck) au decedat în Iugoslavia îi va aduce o tăcută dar adâncă suferinţă.
Laschober, mai ales în perioada 1967-1970, putuse în urma prezenţei surorii
sale în Austria să facă vreo câteva călătorii la Viena şi la Innsbruck, aducând mesaje
pentru cardinalul König din partea episcopilor români. Se va dovedi un curier extrem de
eficient, apelând la „sistemul” batistelor. (28). Ca predicator va rămâne în memoria
locuitorilor, fiind imortalizat într-un roman al lui Nicolae Breban (29), dar va realiza şi
o discretă legătură între episcopii clandestini, apelând şi la confraţii săi. (30)
O boală metabolică, însoţită de decalcifiere osoasă va grăbi decesul sau
(11.05.1980), la o clinică din Târgu-Mureş, fiind înhumat în 14.05, la cimitirul
romano-catolic din Lugoj.
Fără a ieşi în evidenţă, P. Johann Herbert Laschober a asigurat conexiunile
discrete de care era atâta nevoie între vârfurile rezistenţei catolice. Direcţia spirituală
şi-a exersat-o şi prin corespondenţă cu unul din autorii acestui volum.
Evocând personalităţile eclesiastice de mai sus constatăm aportul decisiv al
acestora în realizarea documentării corecte asupra situaţiei Bisericii Catolice din
România. Sf. Scaun şi Exilul românesc au fost constant şi corect informaţi despre
problemele Bisericii, în ciuda opiniilor ulterioare, unele „selectate” şi „prelucrate” de
către servicii informative de resort. Decizia politică a Sf. Scaun a fost condiţionată de
analize şi scenarii politice („Ostpolitik”), nu din lipsa informării.
Se impune de asemeni o evaluare calitativă a călătoriilor în Occident făcute de
clericii din România. În perioada liberalizării regimului comunist (1964 – 1972/1973)
când regimul era interesat de cultivarea unor relaţii economice cu Apusul şi de o
ameliorare a imaginii sale, călătoriile au avut un regim uşor liberalizat, cu toate acestea
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expulzările nu au lipsit. Preoţii germani au putut cere repatrierea în RFG sau să fie
„răscumpăraţi” de rudele lor. Clericii de rit latin, rit tolerat în România socialistă, au
putut călători ocazional în Occident. Odată cu reermetizarea regimului şi renunţarea la
liberalizare, călătoriile cetăţenilor români spre Apus au fost restricţionate, depinzând
prea adesea de înţelegeri temeinice cu aparatul de interne, exceptând plecările definitive, sau cele realizate prin presiuni internaţionale. Cei ce se stabileau în Occident
definitiv au avut în general o altă libertate de exprimare decât cei ce reveneau în
România acelor ani.
Episcopii greco-catolici români, aparţinând unui rit catolic netolerat, nu au
călătorit în Occident, posibilitatea de a se reîntoarce în ţară fiindu-le serios ameninţată.
Ceilalţi clerici români uniţi care au făcut-o prin repatriere (cazul Raţiu), prin chemarea
rudelor sau a unor foşti colegi de studii din tinereţe, ajunşi factori de decizie ai Bisericii
Catolice)trebuie diferenţiaţi în funcţie de perioada în care au călătorit, de frecvenţa cu
care au făcut-o,de comportamentul acestora odată întorşi acasă, sau de declaraţiile mai
mult sau mai puţin complezente făcute în Occident fată de regimul comunist.
Aceşti parametri sunt extrem de utili în evaluarea informaţiilor vehiculate de
aceşti clerici. Cei aparţinând unui rit netolerat, care în perioada neliberală a regimului
s-au deplasat periodic în Apus, revenind în România, nu au putut-o face fără
permisiunea condiţionată şi dirijată a organelor Ministerului Afacerilor Interne.
***

În decursul lucrărilor noastre precedente, dar şi în acest volum, în documentele
publicate o persoana îşi face constant apariţia, rolul acesteia fiind extrem de important
în istoria Bisericii Catolice din România anilor 1948-1989. Este vorba de maica Maria
Ionela Cotoi, aparţinând Congregaţiei Inimii Neprihănite (CIN), un adevărat spiritus
rector al rezistenţei eclesiastice în faţa samavolniciilor comuniste. De mediatizarea
cazului ei s-au ocupat în principal opozanţii spiritului ce o insufla pe maica respectivă,
opozanţi apăruţi atât pe linie politico-ideologică a autorităţilor statului, cât şi pe linie
eclesiastică. Totul în contrast cu rezerva aproape sepulcrală din partea maicii Maria
Ionela sau a congregaţiei ei de a clarifica date şi momente fundamentale din istoria
Bisericii, în care maica Maria Ionela a fost protagonist de marcă.
Maica Maria Ionela Cotoi s-a născut în 18.04.1930, în comuna Băiţa (MS),
lângă Reghin, fiind fiica lui Teodor şi al Paraschivei, agricultori. A urmat clasele
primare în comuna natală. În 1943, sub imboldul de a se călugări, va traversa clandestin
hotarul vremelnic al Ardealului de Nord, refugiindu-se la Blaj, optând pentru
Congregaţia Maicii Domnului (CMD fondată în 1921 de regretatul mitropolit al
Blajului, Î.P.S. Dr. Vasile Suciu (1873-1935), mitropolit între 1920-1935) (31).
Urmează perioada noviciatului, a studiilor săvârşite sub îndrumarea maicilor
maestre de novici, din 1946 sora Ionela fiind însoţită de anumite fenomene
inexplicabile. În 1946 va depune voturile provizorii („profesiunea vremelnică”,
accesibilă de la vârsta de 16 ani), urmând a aştepta cel puţin trei ani pentru depunerea
voturilor definitive („profesiunea perpetuă”, pentru care sunt ceruţi 21 de ani împliniţi).
Prigoana împotriva Biserici Catolice o va afla pe maica Ionela alături de surorile ei, din
1947 făcând parte din ramura contemplativă (de clauzură) a CMD, fondată de P. Dr.
Aurel Leluţiu în 20.02.1947.
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Odată cu desfiinţarea mănăstirilor greco-catolice, maicile din Blaj vor fi parţial
grupate la Obreja, izolate de mediul exterior, unde le va surprinde decretul-lege nr. 810/
29.07.1949 de „reorganizare” (suprimare) a ordinelor religioase catolice (Gherman
1955, 191-196, 256-237), surorile fiind dispersate la familiile lor, sau întrând în
clandestinitate. Punerea în aplicare a prevederilor decretului s-a făcut începând cu
septembrie 1949, în acea lună sora Ionela fiind transferată la Nunţiatura Apostolică,
pentru investigarea fenomenelor ce o însoţeau. Aici va fi ascunsă sau la Nunţiatură, sau
la Institutul „Sf. Maria” (Pitar-Moş). O primă arestare o va surprinde în 19.07.1950
(după expulzarea regentului apostolic) la Nunţiatură, urmată de o eliberare rapidă, şi de
o rearestare a ei la Reghin în 30.01.1951 urmată de o detenţie administrativă până în
1954; în acest timp cazul ei este instrumentat pentru a ridiculiza inculpaţii din lotul
Pacha, la procesul din septembrie 1952. O nouă arestare va avea loc în 9.08.1958, fiind
condamnată la 7 ani închisoare, eliberată în 1963, din motive medicale, apoi
stabilindu-se la Bucureşti. Aici va priveghea asupra Congregaţiei Inimii Neprihănite
(fondată în 25.12.1950, prin decretul ordinariului substituit al arhidiecezei blăjene,
episcopul titular de Cesaropolis, P.S. Dr. Alexandru Todea), la ramura masculină a
acesteia („Congregaţia Preoţilor adoratori”), fiind în permanenţă tracasată de Securitate.
Decembrie 1989 va aduce libertatea Bisericii, CIN va fi recunoscută prin deciziile
autorităţilor eclesiastice în 1995, implicându-se într-un fecund apostolat social. Până
aici viaţa în repere anagrafice a maicii Maria Ionela Cotoi. Sub aceste date banale se
ascund întrepătrunderi cu toată istoria Bisericii Greco-Catolice (şi nu numai) din
România.
Activitatea maicii Maria Ionela va trebui studiată separat de istoria congregaţiei
fondate de ea, deşi istoria vieţii personale cu cea a congregaţiei se vor lega organic.
Înainte de aprofundarea vieţii maicii Maria Ionela se impun câteva clarificări
teologice (domeniul teologic neputând fi niciodată depărtat de cel al istoriei
eclesiastice).
Fenomenele spectaculoase pot fi naturale (inclusiv unele cazuri dovedite
parapsihologic), preternaturale (relativ supranaturale, care sunt în afara normalului
obişnuit sau natural, depăşind unele domenii naturale, dar nu toate; cazul fenomenelor
de natură angelică sau demonică) şi supranaturale (care transcend toate dimensiunile
naturale). Supranaturalul poate fi absolut, „quoad substantiam” (prin propria sa
existenţă) sau „quoad modum” (ce este natural prin esenţă şi existenţă, dar produs în
mod sau cu scop supranatural) (32).
Revelaţia (cunoaşterea dincolo de intelect) stă la baza oricărei religii. În religia
creştină revelaţia generală este închisă cu moartea ultimului Apostol. Revelaţia
particulară (a unor aspecte practice ale revelaţiei generale) poate fi publică (adresată
credincioşilor Bisericii) sau privată (adresată recipiedarului respectiv). Mariofaniile,
teofaniile apărute după încheierea revelaţiei generale sunt revelaţii particulare. Biserica
Catolică, ca şi ce Ortodoxă, nu sunt biserici cesaţioniste, manifestările supranaturale
fiind întâlnite, inclusiv sub aspect carismatic, în toată istoria lor. Tipul revelaţiei
particulare (prin viziune, locuţiuni interioare, fenomene sonore, vis inspirat, apariţii
miraculoase) este analizat de teologie ascetico-mistică. A nu se confunda spectacularul
cu preter- sau supranaturalul. Adesea supranaturalul nu este deloc spectacular
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(conversiunea unui păcătos ce răspunde harului, botezul ce asigură o restaurare
ontologică a fiinţei umane, taina/sacramentul spovedaniei, ce are aceleaşi efecte, sunt
exemple la îndemâna oricui, de acte supranaturale, dar deloc spectaculare).
Distincţia fiind făcută, credem că prezentarea mai în detaliu a vieţii maicii
Ionela (Maria fiind numele ei anagrafic, Ionela cel monahal) va fi lipsită de echivocuri
supărătoare.
Episcopul Emil Riti (1926-2006) nu a fost un adept la maicii Ionela, dar a fost
implicat în anumite momente cheie din viaţa ei. Datele pe care le-a cules despre ea sunt
şi produsul experienţei sale (Birtz 2006).
Ionela, în 1946, imediat după Sinodul elector ce urma să ofere Bisericii
Române Unite un nou mitropolit (a fost ales Alexandru Rusu, episcop de Maramureş,
agreat de Sf. Scaun dar nerecunoscut de guvernul Dr. Petru Groza), a afirmat public că
acesta va muri în închisoare, va fi spovedit de cel mai tânăr al Bisericii Române Unite,
iar în locul său va ajunge în scaun protopopul Reghinului, Dr. Alexandru Todea. Deja
în 1946 ea era convinsă de imanenta abdicare a regelui Mihai. Dacă ultima observaţie
putea fi dedusă printr-o perspicacitate politică, succesiunea la cârma Bisericii Unite era
ceva neobişnuit. Ca urmare sora Ionela a fost pusă sub îndrumarea P.S. Dr. Ioan Suciu
şi a prietenului său, P. dr. Aurel Leluţiu, împreună cu alte 11 surori din care apropiate îi
vor fi Teresita Cheşcheş (1915-1999, Cluj-Napoca) şi Georgina Chinezu, sora viitorului
episcop dr. Tit Liviu Chinezu. (Birtz, 2006, 29-30; Andru, 2009, 179-180). Riti va avea
ocazia să-l mărturisească pe mitropolitul ales Alexandru Rusu în închisoare, la Gherla,
acesta trecând în veşnicie în 09.05.1963; fiind hirotonit preot cu dispensă în 13.05.1949,
de Î.P.S. Alexandru Cisar, la 22 ani şi câteva luni, Riti era cel mai tânăr preot al BRU.
(Birtz, 2006, 17)
Spiritualitatea ramurii contemplative a CMD era o spiritualitate mariană,
centrată spre supra-venerarea Maicii Domnului şi a Inimii Ei Neprihănite (metafizic
cultul Inimii lui Hristos şi al Inimii Neprihănite a Maicii Sale exprimă devoţiunea către
Inteligenţa Divină Increată şi Inteligenţa Pură Creată, neafectată de păcatul originar).
Spiritualitatea mariană s-a intersectat în centrul Blajului prin câteva direcţii:
1. Revigorarea cultului marţian prin „Armata Cavalerilor Imaculatei”, asociaţie pioasă
primară aprobată de papa Pius XI în 23.04.1927, fondată de Sf. Maximilian Kolbe (†1941,
Auschwitz), răspândită în România prin activitatea franciscanilor conventuali români; (Bulai
2008, 86-91)
2. Utilizarea lucrărilor Sf. Louis Marie Grignon de Montfort (1673-1716): „Taina Mariei
sau cum poţi să fii rob al Preasfintei Fecioare Maria” (tradusă în româneşte deja în 1935) şi mai
apoi „Tratat despre adevărata evlavie către Prea Sfânta Fecioara Maria”. Louis de Montfort
afirmă că devotaţii Sf. Fecioare, în vremurile din urmă, vor constitui o „Armată Albă” a
Neprihănitei, această sintagmă creând panică în mintea combativă a proaspeţilor securişti, ce o
confundau cu armata albă rusă, după cum învăţaseră la „Cursul scurt de istorie al P.C.(b.) al
URSS” (33).
3. Cunoaşterea progresivă a revelaţiilor mariane de la Fatima (13.05-13.10.1917) care
avertizaseră încă de atunci împotriva pericolului comunist. De altfel P.S. Dr. Ioan Suciu va scrie
prima lucrare dedicată acestei teme în limba română: Suciu Ioan – „Fecioara din Fatima.
Regina Sfântului Rozar”, Oradea, 1943, ed. „Sf. Nichita”, urmată de o ediţie în acelaşi an tipărită
la Blaj. Devoţiunea către Inima Neprihănită este considerată o foarte eficientă armă împotriva
păcatului, consacrarea Rusiei către Inima Neprihănită (cerută încă din 1929, dar niciodată
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realizată conform prescripţiilor) fiind un imens exorcism anticomunist. Un colaborator extrem de
preţios al P.S.:Ioan Suciu în apostolatul mariofaniilor de la Fatima a fost P. Amalio Orduña
(1904-1974).
4. Formaţia riguroasă spirituală dobândită la Roma la Universitatea Pontificală
„Angelicum” sub conducerea P. Reginald Gontran Garrigou-Lagrange, OP (1877, Auch – 1964,
Roma) teolog personal al papilor de la Sf. Pius X la Pius XII, coautor cu acesta din urmă al
enciclicilor dogmatice Humani Generis (1952) şi Munificentissimus Deus (1950), de către
studenţii Vasile Aftenie, Ioan Suciu, Liviu Pandrea etc. care au trecut pe la acea universitate.
(34) Cei ce studiau la Universitatea Pontificală Urbaniană s-au bucurat de îndrumarea unui
dogmatist celebru, cardinalul Pietro Parente (1891 Casalnuovo Monterotaro – 1986 Roma)
(Alexandru Todea, Ioan Dragomir, Aurel Leluţiu, Iuliu Hirţea etc.)
5. Nu în ultimul rând, un fenomen de trezire carismatică, dar prin aceasta nu mai puţin
autentic, care începuse să se manifeste în România începând cu 1935 şi continuând până în
timpurile comuniste. (35)
6. Spiritualitatea mariană fermă dar naivă a poporului român, ilustrată şi prin difuzarea
astronomică a textului „Visul Maicii Domnului” (36) cu valenţe talismanice, a constituit un
Urgrund extrem de propice pentru noua devoţiune mariană.

În timpul permanenţei în regimul de clauzură al ramurii contemplative a CMD
maica Ionela a dobândit darul ajunului (neputându-se hrăni decât cu hostii consacrate)
şi a stigmatelor, care apăreau periodic (37). Persecuţia împotriva Bisericii Române
Unite ajungând la apogeu, maicile de la Blaj vor fi evacuate la Obreja, de îndrumarea
spirituală a Ionelei ocupându-se P. Dr. Aurel Leluţiu (38) şi fosta ei maestră de novici,
ajunsă superioara ramurii contemplative, maica Constantina Maria Susana Ciora (39).
În etapa premergătoare şi imediat succesivă a arestării ierarhilor greco-catolici precum
şi a tristei date de 1.12.1948 (interzicerea de către autorităţile statului a funcţionării
BRU) în numele maicii Ionela s-au distribuit manifeste ce îndemnau la rezistenţă
spirituală (Gavrilă Ogoranu, VI, 96; Idem, VII, 17-18; Pătraşcu, 2002, 91; Birtz, 2006,
30; Florea, 2005, 229), fiind încurajată de P.S. dr. Ioan Suciu.
Distribuirea manifestelor a deranjat conducerea CMD, care a decis expulzarea
P. Aurel Leluţiu şi a maicii Constantina Ciora, sub penibilul motiv al „unei prietenii
particulare între cei doi” (Kierein Birtz 2009, 43, 72-73), la Obreja maicile aflându-se
sub supravegherea atentă a Securităţii (40). În realitate, s-a crezut că aşa vor fi evitate
provocările regimului. În acest moment (februarie 1949)va avea loc ancheta apostolică
iniţiată de P. dr. Rafael Haag SI, din însărcinarea Nunţiaturii Apostolice (Ploscaru 1994,
185-186; Birtz 2006, 31). Pr. Haag nu va avea timp să-şi finalizeze ancheta (din cauza
pericolului produs de încercuirea Securităţii) dar va trage concluzia unor fenomene
diabolice, opinie ce o păstra până la moarte (41). Desfăşurarea evenimentelor ulterioare
vor infirma concluziile P. dr. Haag.
În urma unei viziuni maica Ionela se convinge că trebuie să transporte o icoană
la Nunţiatura Apostolică, maicile Terezia Cheşcheş şi Georgina Chinezu însoţind-o
(42); astfel maica Ionela va ajunge la Bucureşti. Tocmai la timp, căci pe 11.09.1949
maicile refractare de la Obreja vor fi deportate la Mănăstirea Bistriţa (R. Vâlcea), pentru
a fi convinse să treacă la Ortodoxie sau în viaţa civilă. (Birtz 2006, 30).
La Bucureşti maica Ionela va fi adăpostită la Nunţiatura Apostolică, trimisă la
Popeşti-Leordeni pentru a i se pierde urma, adusă iar la Nunţiatură, de supravegherea ei
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ocupându-se P. Aurel Leluţiu, apoi episcopul titular de Paleopolis, devenit
administrator apostolic al Vechiului Regat (Tempfli 2002, 258), vicarul său Msg.Dr.
Zenovie Pâclişanu, pentru situaţii de urgenţă apelându-se la P. Mihai Rotaru şi
Gheorghe Vamosiu (43). În acelaşi timp, Br. Justin Nohai (44) va fotografia
fenomenele. Tot în acest timp regentul O’Hara va dori o expertiză medicală
preliminară, apelându-se la trei medici de confesiuni diferite; doar depoziţia unuia, Dr.
Sebastian Constantinescu, va fi folosită ca probă a acuzării. În Joia Mare a anului 1950,
Ionela şi Tereza Cheşcheş fiind la locuinţa conspirativă din Bucureşti a P.S. Dr. Ioan
Dragomir, episcop titular de Paleopolis, pentru spovada pascală, o hostie din
tabernacolul episcopului va sângera. Acesta va informa Nunţiatura, stârnindu-i lui
O’Hara replica: „Il s’agit maintenant d’un evéque, pas d’une femme” (Birtz, 2006, 31).
Fenomentul Sf. Împărtăşanii sângerânde se va repeta, nu numai sub specia hostiei, ci şi
a agneţului sau a potirului.
Dar personalul străin al Nunţiaturii va fi expulzat în urma unui proces-farsă, în
7.07.1950 arhiepiscopul O’Hara şi Msgr. Guido del Mestri şi John Kirk părăsind
România. Deşi aflată în custodia Legaţiei elveţiene, clădirea Nunţiaturii va fi
percheziţionată în 19.07.1950 cei prezenţi fiind arestaţi, în cap cu episcopul Dragomir.
Ionela, aflată în acel moment acolo, va fi şi ea arestată, dar eliberată după circa 6
săptămâni (iniţial anchetatorii considerând-o victima uneltirilor imperialiste,
obscurantiste), după care ea se va ascunde în Bucureşti. Va mai avea timp ca împreună
cu P. George Guţiu să păzească porţile baptisteriului catedralei unde Î.P.S. Dr. Iosif
Schubert îl consacra ca episcop titular de Cesaropolis pe dr. Alexandru Todea
(19.11.1950) (Birtz, Kierein, Făgăraş, 2008, 56), fiind apoi condusă la Reghin de P.
Gheorghe Vamoşiu. La Reghin va sta ascunsă cu P. George Guţiu şi P. S Alexandru
Todea, fiind cu toţii arestaţi. (d-nele Victoria Moldovan, Nuţi Macarie, Todea, Guţiu,
Ionela) în 30.01.1951 (Florea, 2005, 163-167, 204, 225; Birtz, Kierein, Făgăraş, 2008,
56; Cristescu, 2004, 7). Pe 25.12.1950 la Reghin, maica Ionela a primit primul
regulament decret de aprobare din partea ordinariului diecezan substituit al Blajului,
Alexandru Todea (Cristescu, 2004, 7, 32).
De această dată, maicii Ionela nu i-a fost asigurat doar un stagiu de 4 ani în
puşcării (va fi reţinută administrativ şi eliberată în 04.06.1954), ci numele ei va fi larg
mediatizat de presa comunistă în procesul lotului Pacha, mediatizarea căpătând şi
proporţii internaţionale (45). În referatul introductiv al procesului se afirmau:
– Pentru a instiga la tulburări, Nunţiatura a recurs la înşelăciuni religioase, pretinzând că
Maica Domnului (scris cu minuscule, n.n.) îndemna la rebeliune. Cel ce s-a ocupat de regizarea
cazului, profitând de debilitatea fizică şi mintală a călugăriţei Maria Ionela Cotoi a fost episcopul
Ioan Suciu.
– Sub masca „comunicărilor de la Maica Domnului” au fost redactate şi distribuite
manifeste;
– Călugăriţa Cotoi şi preotul Leluţiu au avut legături cu o bandă teroristă, ce este
aprovizionată cu manifeste. Pentru a se ascunde, Leluţiu prin grija lui del Mestri a fost ascuns pe
la diferite gazde, iar Ionela la Nunţiatură;
– Sub directa conducere a lui O Hara s-au organizat noi minuni, pe trupul Ionelei apărând
răni sângerânde, vinul s-a transformat în sânge, crucifixul din capela Nunţiaturii a sângerat;
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– O’Hara a dorit şi confirmarea ştiinţifică a minunilor. Ca urmare l-a convocat pe medicul
psihiatru Dr. Sebastian Constantinescu, dar acesta a descoperit că toată afacerea este o grosolană
înşelăciune.
– Au fost audiaţi P. Gheoghe Grecu, preot greco-catolic, care a declarat că starea
călugăriţei Cotoi a fost exploatată de autorii manifestelor antidemocratice, pentru a induce în
eroare pe credincioşi (Grecu considerând că autori probabili ai manifestelor pe Ioan Suciu sau
Aurel Leluţiu) şi dr. Sebastian Constantinescu, care considera că Ionela suferă de alienare
mintală, sub forma unei psihoze sistematice mistice, iar leziunile erau de fapt automutilaţii.
Întrebat de judecător dacă opinia medicală a fost comunicată lui O’Hara şi lui del Mestri,
medicul a confirmat, aceştia doi nefiind convinşi de verdictul său, iar când s-a mai dus pe acolo
(medicul, la Nunţiatură, n.n.) n-a mai găsit-o (pe Ionela, n.n.) Cf. Procesul 1952, 19-21, 79-81,
99.

Ideile lansate în lucrarea propagandistică din 1951 (Procesul 1952) vor fi
prezentate şi cititorilor de limbă germană de către Ludwig Renn („Von alten und neuen
Rumänien”, Berlin, 1952, Aufbau VLG, p.186-188) şi Irma Loos („Rumänische
Tagebuch 1951”, Frankfurt a. Main, 1952) (vezi (4). (46).
Din acest moment s-a pornit o reacţie în cascadă a diversiunilor legate de cazul
maicii Maria Ionela Cotoi.
William Totok analizând procesul din 1951 (Totok 2008) face o digresiune
legată de cazul Ionela. Pe lângă informaţiile publicate în opul propagandistic din 1952
şi din literatura scriitorilor germani Renn şi Loos (Totok 2008, 71-82, 315-317), Totok
aduce şi mărturia P. Clemente Gati, din timpul procesului „Eu ca preot catolic cred în
Dumnezeu, cred în minuni, dar nu cred în prostia aceasta (...) Nu cred că acolo e o
minune.” (Totok, 2008, 81). Totok va considera şi el că Nunţiatura a folosit-o pe Ionela
transformând-o „într-o avangardă a providenţei (!) şi cu utilizarea misticii în scopuri
politice”. (Totok, 2008, 74). (47)
Procesul din septembrie 1952 va fi analizat şi de istoricul Mihai Pelin (Pelin
2008) care de asemeni se va opri asupra cazului Ionela. În articolul „Viziuni mistice
anticomuniste” din ciclul „Legaţia Italiei sub asediul regimului comunist”, Mihai Pelin
(Pelin, 2008), urmând schema lucrării din 1952, va prezenta in extenso declaraţia Dr.
Sebastian Constantinescu, integral declaraţia P. dr. Gheorghe Grecu şi reacţia P. Gatti.
Pelin va sublinia corect că prezentarea cazului Cotoi urma să pună într-o lumină
jenantă, de discreditare pe fruntaşii catolici şi Nunţiatura, totul fiind o tactică a
Securităţii şi justiţiei socialiste de a ridiculiza pe inculpaţi.
Pelin va aduce date suplimentare, faţă de Torok, unele incorecte,altele
comparabile cu cele provenite din alte surse:
1. Călugăriţa Cotoi, fire dominată de exaltări mistice, ce pretindea că-i apăreau stigmatele
periodic, era plimbată de Ioan Suciu în turnee incendiare prin Ardeal, pe parcursul întregului an
1948, iar călugăriţa, arătându-şi stigmatele, împărţea manifeste!

Iată o informaţie falsă: Ioan Suciu nu a luat-o cu el pe Ionela în „turnee”,
aceasta fiind într-o ramură contemplativă (de clauzură), nu putea veni în contact direct
nici măcar cu celelalte surori din CMD ce nu aparţineau ramurii respective. Ionela nu
şi-a etalat public stigmatele!
2. Dr. Sebastian Constantinescu relata la proces cum a fost invitat la Nunţiatură prin
intermediul lui P. Louis Barral, în iunie 1949, pentru a o consulta pe Ionela. Confirmă
diagnosticul de alienaţie mintală şi de psihoză sistematizată mistică”, sugerând internarea într-un
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spital de boli psihice. A dovedit lui del Mestri că stigmatele erau provocate cu un corp tăios,
Ionela ieşind la un moment dat afară cu sandalele curate şi întorcându-se cu ele pătate cu sânge
proaspăt. Totul era o escrocherie. Deşi a recomandat internarea într-un spital, la următoarea
vizită când i s-a achitat onorariul, Constantinescu nu l-a văzut nici pe O’Hara, nici pe Ionela.
Pelin va concluziona că şi Nunţiatura a avut dubii serioase legate de ea.
3. P. Dr. Gheorghe Grecu va declara că a auzit despre Ionela de la colegele ei şi de la P.
Aurel Leluţiu. A putut-o întâlni la Cluj, în 1947, când Ionela a fost internată sub tratamentul
tuberculozei intestinale. Fiind apoi în ramura contemplativă a CMD, sub îndrumarea P.S. Ioan
Suciu şi a P. Aurel Leluţiu, apariţia manifestelor „cu un scop politic, nicidecum religios”, nu
puteau fi opera ei, Ionela având un intelect submediocru, limbajul ei fiind foarte şi simplu „lipsit
de orice năzuinţă stilistică”, ci a episcopului Suciu şi a P. Leluţiu, care ar fi autorii întregii
înscenări. Grecu explică: după părerea lui, boala de care suferea Ionela i-a afectat nervii, la care
s-a adăugat şi programul mistico-religios indus de Suciu şi Leluţiu, Ionela începând să-şi facă
iluzii şi să afirme că ar avea viziuni, fapt exploatat de „autorii manifestelor antidemocratice”,dar
acţiunea a fost una „subversivă”, îndreptată împotriva statului Român, nicidecum una religioasă.
4. P. Clemente Gatti a afirmat că nu crede în asemenea lucruri.

O observaţie se impune: tuberculoza afectează sistemul imunitar general, prin
reprimarea acestuia, bolnavul TBC fiind susceptibil la infecţii colaterale într-o măsură
mai facilă şi mai frecventă decât un om neafectat de TBC. Dacă leziunile ar fi
autoproduse (cu diverse instrumente ascuţite) acestea s-ar fi suprainfectat rapid (e
îndoielnic că instrumentele erau sterilizate în prealabil, de fiecare dată!!), puroiul şi
inflamaţia fiind semne clare, evidente şi pentru un nespecialist ale fraudei. Ceea ce nu a
fost cazul.
Cazul s-a bazat pe mărturia a două persoane:
– Dr. Sebastian Constantinescu (11.12.1901, Ploieşti – după 1964),medic, licenţiat şi în
filosofie, elevul Prof. Dr. Petre Tomescu (fost ministru al Sănătăţii în guvernul Antonescu), ajuns
directorul Spitalului „Mărcuţa” (ulterior Institutul de Expertize) arestat în 14.01.1956, eliberat în
4.02.1957, rearestat în 24.10.1958 şi condamnat prin sentinţa Tribunalului Militar Superior
Bucureşti la 15 ani muncă silnică, eliberat în 16.04.1964, mort rapid după detenţie. (48)
– P. Dr. Gheorghe Grecu Rebrişoreanu (1910, Rebrişoara, BN – 1979, Cluj-Napoca) a
studiat la Roma, devenind doctor în teologie, preot al diecezei de Cluj-Gherla, asesor al
Tribunalului matrimonial, profesor de teologie la Academia Teologică (de dogmatică) conform
fişei penale nr.149/18.06.1951 Pen. Bistriţa, a fost internat administrativ prin decizia Securităţi,
fiind în detenţie la Bistriţa între 18.06.1951-15.08.1955. A trăit apoi la Cluj, unde i s-a permis o
vizită la Roma în 1978, toamna, ducând un mesaj Sf. Părinte din partea Î.P.S. Dr. Ioan Dragomir,
prin care cerea derogări pentru consacrarea unor episcopi. (49)

Deci un martor se afla deja în puşcărie, iar altul atent supravegheat, urmând a fi
arestat peste 5 ani. În cazul Grecu putem bănui că depoziţia lui în favoarea acuzării avea
ca finalitate şi uşurarea propriei condiţii. P. Clemente Gatti a răspuns inteligent (el
nefiind implicat în cazul Ionela) sugerând ceea ce instanţa dorea sa audă.
Ce s-a întâmplat de fapt la Nunţiatura Apostolică?
În urma anchetei nefinalizate a P. Dr. Haag şi a fenomenelor spectaculoase,
tocmai pentru a se evita propagarea zvonurilor şi crearea de tulburări, regentul apostolic
O’Hara a dispus încă din aprilie 1949 ca Ionela să fie transportată la Nunţiatură,
periodic (definitiv doar din septembrie 1949). Documentele pe care le vom publica
mărturisesc şi despre o hostie însângerată apărută în timpul unei Sf. Liturghii celebrate
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de P.S. Dr. Ioan Dragomir, în 05.06.1949 (vezi şi Marcu, 2002, 96), urmată de altele,
precum şi de o examinare de către trei medici. Unul dintre ei a fost Dr. Constantinescu.
Opiniile celorlalţi medici au fost ignorate.
Dacă un Justin Nohai putea fotografia fenomenele, alţi doi preoţi implicaţi în
cazul Ionela, Louis Barral (1894-1966), asumpţionist (50) şi P. Otto Kanisius
Pfahrenkopf SI (1888-1967, München) (51) erau mult mai versaţi în practica pastorală
şi erudiţie teologică decât mulţi dintre confraţii lor români. Deci greu de păcălit.
Corecte sunt afirmaţiile că Nunţiatura a avut îndoieli asupra cazului, că
Nunţiatura a urmărit tocmai izolarea Ionelei şi estomparea zvonurilor (Laslău, 1998,
112; Vasile 2003, 147; Vasile 2003 a, 234). Se mai impun câteva precizări. Odată cu
abrogarea unilaterală a Concordatului cu Sf. Scaun de către Statul Român (Decretul
Lege 151/19.07.1948) situaţia Nunţiaturii devenea precară. Nunţiatura trebuia să facă
faţă următoarelor probleme majore:
– atacurile mediatice şi administrative împotriva Bisericii Catolice din România, a Sf.
Scaun şi a Papei;
– soarta episcopilor şi clericilor aflaţi în detenţie pentru credinţă;
– soarta diecezelor catolice rămase fără păstori legitimi;
– situaţia clericilor cărora li s-au anulat subvenţiile şi salariile din partea Statului;
– proiectele noi ale Statului de funcţionare ale Bisericii Catolice, în conformitate cu
doctrina Bisericii, cu Dreptul canonic, dar aplicabile în situaţia de persecuţie şi starea de
necesitate canonică;
– confiscarea bunurilor materiale ale Bisericii Catolice. (52)

Cazul Ionela era o complicaţie în plus pentru Nunţiatură, care trebuia să evite în
permanentă provocările regimului comunist. Dacă ar fi existat o minimă suspiciune de
fraudă, Ionela ar fi fost alungată imediat din sediul reprezentanţei Sf. Scaun (ori, la
percheziţia din 19.07.1950 ea se afla încă acolo, şi după expulzarea diplomaţilor
papali).
Mai mult, zvonurile lansate în mediile eclesiastice (după 1985) cum că Ionela
ar fi fost expulzată din CMD pentru desobedienţă (Kierein, Birtz, 2009, 72-73,
326-329) nu au nici o consistenţă; expulzarea Ionelei pentru neascultare ar fi fost un
prim, fundamental indiciu, înaintea oricărui cleric avizat, asupra unei maşinaţii,
provocări sau excrocherii. Atunci Ionela nici măcar n-ar fi ajuns să păşească în incinta
Nunţiaturii.
Nunţiatura nu a contestat autenticitatea fenomenelor, ci dorea precizarea naturii
acestora: preternaturale sau supranaturale. Ancheta Nunţiaturii nu a putut fi finalizată
datorită presiunilor externe şi ulterior expulzării personalului diplomatic. Odată cu
percheziţia din 19.07.1950, toţi cei găsiţi în clădirea Nunţiaturii, nemaibeneficiind de
imunitate diplomatică, au fost arestaţi (dr. Ioan Dragomir, Justin Nohai, Clara Catrina
Laslău, maica Clementina Mayer, maica Maria Anunţiata Blaj, maica Hildegard Păuna
Croitoru etc. , printre cei găsiţi fiind şi sora Ionela). Pentru toţi ceilalţi reţinerea din
19.07.1950 s-a transformat în ani grei de detenţie. Ionela, fiind doar „internată” a fost
eliberată după aproape 6 săptămâni, Securitatea sperând s-o instrumenteze de bună-voie
în procesul ce îl pregătea, (data percheziţiei uneori e precizată 22.07 alteori 29.07;
varianta cea mai frecventă e 19.07.1950). (Laslău 1998, 110-111, Vasile 2003 a,
234-235).
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O întâmpinare din partea P.S.. Dr. Ioan Dragomir cu ostensoriul a securiştilor
nu a avut nici un efect. Ionela, odată eliberată, prin intermediul P. Gheorghe Vamoşiu
activ pe atunci la Câmpina a fost transportată la Reghin, protopopul Alexandru Todea
aşteptând chemarea la Bucureşti pentru consacrarea episcopală, în acel moment el fiind
ordinariu substitut diecezan. La Reghin Dr. Alexandru Todea putea asigura o
ascunzătoare mai sigură pentru Ionela, Băiţa, comuna ei natală, fiind la 12 km de
Reghin. Ionela cu P. George Guţiu vor fi cei ce vor păzi uşa baptisteriului catedralei Sf.
Iosif, când P.S. Dr. Iosif Schubert îl va hirotoni episcop pe Dr. Alexandru Todea
(19.11.1950), cei trei refugiindu-se apoi din nou la Reghin (Birtz, 2006, 31; Birtz,
Kierein, Făgăraş, 2008, 56; Cristescu, 2004, 7).
La Reghin, Ionela va sta ascunsă la colaboratoarele P.S. Alexandru Todea, în
acest oraş, în 25.12.1950 primind din mâna lui decretul de recunoaştere canonică al
Congregaţiei Inimii Neprihănite (Cristescu 2004, 32). În 30.01.1951 la Reghin vor fi
arestaţi Alexandru Todea, George Guţiu, Maria Ionela Cotoi, Victoria Moldovan, Nuţi
Macarie etc., aceştia fiind duşi iniţial la închisoarea Ministerului de Interne. (Vasile
2003 a, 234). În timpul anchetelor vor avea loc câteva evenimente antologice:
celebrările de către P.S. Alexandru Todea a unor sfinte liturghii, în prezenţa Ionelei
(Prunduş, Plăianu, 1992, 28-29; Totok, 2008, 76) în sala festivă a Ministerului, şi se
pare că odată, noaptea, şi în capela dezafectată a Nunţiaturii. În 2005 maica Ionela va
confirma lui Totok celebrarea unor liturghii în biroul de anchetă al MAI de către
Alexandru Todea, nu pentru evidenţierea unor miracole sau pentru clarificarea unor
fenomene (Prunduş, Plăianu, 1992, 18) ci pentru a putea mânca, Ionela neputând
consuma decât hostii consacrate (Totok, 2008, 76). Un document pe care îl vom
publica în acest volum, provenit de la o sursă „ne-ionelistă” confirmă faptele,
anchetatorul G. Enoiu având la dispoziţie o cutie metalică cu hostii consacrate pentru
nutriţia Ionelei.
Rechizitoriul lotului Dragomir-Todea va fi finalizat pe 25.02.1952, între
11.04-23.04.1952 având loc procesul lotului Dragomir: vor fi inculpaţi şi condamnaţi la
ani grei de închisoare Dr. Ioan Dragomir, Dr. Aurel Leluţiu, Justin Nohai, Dumitru
Lungu, Clara Catrina Laslău, Elisabeta Terezia Cheşcheş, Coralia Moscuna, Lidia
Gavrilescu, Cristina Cotrău, Clementine Mayer, Ana Anunţiata Blaj, Hedwige Langer,
Ilie Corha, Silvia Ghircoiaş (Laslău, 1998, 111-114, Vasile 2003 a, 234-235) (lui Leluţiu
imputându-i-se şi legături cu grupul de partizani ai maiorului Dabija). Ionela va fi
internată administrativ în puşcărie şi deţinută până în 4.06.1954 trecând prin
penitenciarele de la Miercurea Ciuc, Mislea, Văcăreşti. (53)
În timpul acesta va avea loc implicarea numelui el în procesul Pacha şi
mediatizarea internaţională a cazului ei. Tot în timpul acestei detenţii a mai avut loc un
fenomen neobişnuit: medicul MAI Andrei Székely a primit ordin s-o lichideze pe
Ionela prin intermediul unei injecţii corespunzătoare. Ionela a supravieţuit, medicul
fiind şocat; ulterior şi-a dat demisia din MAI, devenind medic civil şi trecând la
romano-catolicism. A devenit extrem de religios, fiind sub îndrumarea P. Lajos Eröss şi
mai apoi al lui Emil Riti. Într-o vreme locuia la Cluj, pe Str. Zorilor 38/1 (Birtz, 2006,
31). De menţionat că episcopul Emil Riti, precizând aceste date, le consulta după o
agendă cu adresele şi numerele de telefon a celor în cauză.
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În închisoare Ionela va forma primul nucleu efectiv al CIN, având o susţinere
necondiţianată din partea doamnelor Coralia Moscuna, Cristina Cotrău şi Lucia
Coterbic (54) care vor face ulterior şi profesia monahală. Odată cu eliberarea Ionelei din
închisoare, ea se va reîntâlni imediat cu maica Constantina Ciora (eliberată în 1954; ne
amintim de condamnarea ei în 1949, în lotul Petru Mărgineanu, la 5 ani închisoare),
CIN devenind acum o realitate concretă. Eliberarea episcopilor supravieţuitori de la
Sighet (1955), vântul de liberalizare de la începutul anului 1956 („dezgheţul
hrusciovist”), lansarea mişcării petiţionare greco-catolice vor aduce un suflu nou al noii
Congregaţii. Preoţii Nicolae Lupea, Ştefan Daniel Berinde AA şi Iuliu Făgăraşan vor
asigura pastoraţia liturgică clandestină a grupului (55) la care se vor afilia mai tinerii
Agenor Bob Danciul, Justin Paven, Cristian Octavian sau Gheorghe Cristescu Dreteanu
(56).
Mişcarea petiţionară greco-catolică a enervat autorităţile comuniste, iar
revoluţia din Ungaria le-a speriat de-a binelea. Procesele mitropolitului Alexandru Rusu
(1957) ai a lotului Ioan Ploscaru (Ploscaru 1994, 233-sq; Kierein Birtz, 2009, 28,40) au
constituit un optim prilej pentru relansarea unei ofensive anticatolice. Ionela,
Constantina, P. Făgărăşan, Agenor Danciu, Justin Paven vor fi arestaţi începând din
1958 până în 1959. Ionela şi Constantina au fost arestate în 9.08.1959 şi condamnate
prin sentinţa Tribunalului Militar Bucureşti nr. 79/1960 la 7 respectiv 6 ani închisoare
pentru uneltire împotriva regimului. Maica Maria Ionela Cotoi va fi eliberată cu
suspendarea pedepsei (conform fişei matricole penale) în 20. l0.1962, pe un interval de
6 luni, fiind mai apoi graţiată conform decretului 176/1964 de restul pedepsei. Analog
vor ieşi, în 1964, din închisoare şi colaboratorii ei. Congregaţiei i se va agrega şi fosta
avocată a Ionelei din 1960, D-na Alexandra Iovipale (1927 Craiova – 2009, Odorheiul
Secuiesc) adânc impresionată de cazul ei (fusese avocata din oficiu între 1959-1960).
Din acest moment maica Ionela se va preocupa de dezvoltarea CIN, începând şi
o bogată activitate literară (fiind una din reprezentanţii autentici ai samizdatului religios
din România). O strânsă colaborare va avea cu P. Dr. Aurel Leluţiu, cu Î.P.S. Dr. Ioan
Dragomir şi cu P.S. Dr. Alexandru Todea. Din nefericire discreţia cu care ea s-a
înconjurat va fi perturbată de relansarea intoxicărilor diversioniste. În 1968, la Editura
pentru Literatură, apărea volumul „Păpuşarul” scris de Ivan Deneş. (57) În cuprinsul
romanului sunt inserate 7 pagini dedicate Ionelei (Deneş 1968, 85-91) ca un interludiu
ce nu afectează structura generală a naraţiunii. Falsul se îmbină cu realitatea:
1. Imediat după 1945, la Obreja venise o semianalfabetă, „Ioanela”, cu priviri prea
exaltate, de natură pasională, ce-i făceau evlavia suspectă.
2. Maica Domnului i-a apărut Ionelei într-o serie de viziuni, sigilate în plic de confesor şi
de protopopul de Reghin (Leluţiu şi Todea, n.n.)
3. Lui Ionela i-au apărut stigmatele, fapt ce „detonase” întreaga mănăstire. Toate surorile
se autoexaminau. Raveca Andru (unul din personajele romanului,n.n.) a observat o corelare între
ciclul feminin şi apariţia lor.
4. Protopopul era adeptul PNŢ, iar în confruntarea socială existentă, Ionela a avut viziuni
despre agonia lui Stalin, data morţii Papei şi a succesorului său, restaurarea Blajului într-o nouă
glorie, invadarea de păsări negre asupra Imperiului de la Răsărit (URSS, n.n.).
5. Arhiepiscopul de Savannah (O’Hara, n.n.) dovedindu-se mai mult om politic american
decât nunţiu, a zvârlit clerul catolic într-o confruntare politică, sfinţind şi episcopi clandestini,
unul din ei fiind tocmai protopopul Reghinului (Todea, n.n.).
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6. Ca delegat apostolic pentru investigarea cazului a fost numit superiorul teritorial iezuit
(Haag, n.n.) care a observat miracole euharistice pe când celebra liturghia. Ionela trebuia să fie
audiată în mod solemn. Tocmai atunci camioanele Securităţii înconjurare mănăstirea, iar
„avocatul diavolului”, delegatul apostolic, căutat de autorităţi a trebuit să fugă din mănăstire.
7. Ulterior, „fără a trage concluzii formale şi definitive asupra cazului”, delegatul
apostolic va afirma că a simţit miros de pucioasă.
8. Nunţiatura a dispus aducerea Ionelei La Bucureşti, în incinta ei. Aici unul din
Schulbruderi (J. Nohai, n.n.) s-a grăbit să fotografieze crucifixele sângerânde, distribuindu-le în
cercurile selecte din Bucureşti.
9. La Nunţiatură au fost convocaţi doi psihiatri, plătindu-li-se onorarii astronomice.
Ionela a fost declarată ca „având un caz grav de psihopatie, isterie avansată”.
10. Sosise verdictul Curiei Romane „Non possumus”. Dar cripto-episcopul cu alţi preoţi
au continuat propagarea cazului.
11. În urma arestării, pentru a-1 ţine pe cripto-episcop (Todea, n.n.) în postură de
mistificator deliberat, anchetatorul i-a permis să celebreze Sf. Liturghie („missa, după toate
prevederile Breviarului”) odată în sala festivă a ministerului, şi apoi, la capela Nunţiaturii,
noaptea, unde „toţi ofiţerii stătură smirnă”. Ionela, participând, nu a sângerat.

Acesta este rezumatul fragmentului. Observăm că:
a) Imediat după 1945 Ionela se afla la Blaj; la Obreja a ajuns la finele lui 1948,
după interzicerea BRU (de care Deneş nu spune nimic); afirmaţia legată de confesor, de
protopop şi de P.S. Ioan Suciu este corectă (dar Deneş pe ultimul nu-l menţionează).
b) Protopopul de Reghin a ajuns episcop abia în 19.11.1950, când Mănăstirea
de la Obreja fusese evacuată manu militari mai bine de un an (ceea ce Deneş iar
ocultează); interesul acestuia faţă de Ionela a fost real.
c) Este reală activitatea de consacrare a episcopilor clandestini de către regentul
apostolic.
d) Este real faptul că ancheta P. Rafael Haag nu a fost finalizată, e dezvăluit
motivul, ca de altfel şi opinia lui în ceea ce priveşte cazul Ionela.
e) Este reală expertizarea Ionelei de trei medici (nu doi, şi nu unul singur cum
se declarase la procesul din septembrie 1951). Diagnosticul unuia a fost atribuit şi
celuilalt (celorlalţi, n.n.).
f) Verdictul Curiei nu putea fi non possumus, cel mult non constet; acest
verdict nu a fost dat.
g) Este reală celebrarea liturghiilor de Alexandru Todea la sediul MAI (Ionela
contestă episodul cu capela Nunţiaturii). Iar în BRU se celebrează liturghii, nu mise, se
foloseşte Orologhionul, nu Breviarul.
h) Fenomenele euharistice au apărut în timpul liturghiilor, neregulat, când orice
intervenţie ocultă era exclusă.
Apariţia romanului „Păpuşarul” în 1968 trebuie corelată cu emulaţia clerului
greco-catolic şi speranţele cardinalului Iuliu Hossu într-o eliberare a Bisericii Unite
(după modelul cehoslovac), speranţe avute în urmă remanierilor de la MAI, a reabilitării
lui L. Pătrăşcanu, a refuzului României de a interveni în Cehoslovacia (Birtz, Kierein,
Făgăraş, 2008, 76, 85-86, l09-119). Cu alte cuvinte trebuiau ridiculizaţi Iuliu Hossu şi
Biserica Română Unită.
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Un alt autor marxist implicat în propagarea ridiculizării Bisericii Unite a fost
Belu Zilber (Andrei Şerbulescu) (190l Tg. Frumos – 1978, Bucureşti) care şi-a redactat
Memoriile în două variante, cu speranţa şi dorinţa de a fi publicate. O variantă i-a fost
confiscată („furată”) de oamenii Securităţii în 1970 (editată în 1997), cealaltă variantă a
fost redactată ulterior (publicată în 1991).
În varianta I a memoriilor (Zilber II, 153-154) acesta afirmă:
1. A stat în închisoare cu toţi prelaţii greco-catolici şi cu unii romano-catolici, majoritatea
şcoliţi la Vatican.
2. Prelaţii greco-catolici trăiau cu mare intensitate profeţiile „surorii Ionela”, o tânără care
după părerea lor, nu mâncase şi nu băuse de 11 ani.
3. Ştiau (prelaţii, n.n.) că prăbuşirea comunismului va începe în România, „cu simptome
ineluctabile, precum creşterea unui picior lipsă al surorii lui Todea”.
4. Această „Bernadotte”(! – n.n.) a Blajului îl văzuse pe Stalin redevenit creştin în 1947
şi bătut de diavoli, şi Moscova acoperită cu bombardiere americane.
5. Vaticanul a înregistrat profeţiile Ionelei, ca şi cele de la Fatima
Aproape toţi intelectualii din închisoare credeau în Ionela, cu excep. P. Haag, superiorul
iezuiţilor din România.

Varianta a II-a a memoriilor (Zilber I, 115-117) este mult mai detaliată:
1. Episcopii greco-catolici, cu şcoala la Roma, doctori în biblică sau filosofie, „nu
totdeauna prea deştepţi”, nu furau mămăliga şi nu fumau chiştoace „ca oxfordienii şi
cambridgienii”; erau închişi că au trimis rapoarte la Vatican.
2. Dădeau Cezarului ce-i al Cezarului, dar au refuzat cu încăpăţânare să abandoneze
Biserica Greco-Catolică în favoarea celei Ortodoxe sau Romano-Catolice, refuzând chiar
numirea de episcopi (din partea Statului – n.n.).
3. Fabricau anafura pascală pentru întreaga închisoare, şi de Crăciun şi Paşti împăcau
toate inamiciţiile din celulă. ”Cu sora Ionela începe visul episcopilor greco-catolici. Se pare că
această ţărancă există cu adevărat”. După spusa episcopilor, ea nu mâncase şi nu băuse nimic de
11 ani, avea viziuni şi făcea profeţii.
4. Faptele din viaţa Ionelei – cele mai multe erau povestite de episcopul Todea.
5. Câteva profeţii: încă din 1947 Ionela prevăzuse prăbuşirea verticală a comunismului,
iar unei surori a episcopului Todea urmau să-i crească un ochi şi un picior lipsă. Cerul Moscovei
ar fi urmat sa fie întunecat de avioane. Unificarea Bisericii Ortodoxe cu cea Catolică sub egida
Vaticanului.
6. Ispita diavolului: „un chelner care i-a pus sub pat o strachină cu fasole făcăluită,
mâncarea preferată a sfintei”.
7. Viziunea agoniei lui Stalin, înconjurat de demoni.
8. Cei patru sute de intelectuali care „alcătuiau Înalta Trădare, cu rare excepţii” credeau
relatările episcopilor. Dar „episcopii trăiau cu adevărat visul noului Lourdes instalat la Blaj cu
această Sf. Bernadette descendentă a dacilor... Astfel, în Penitenciarul Piteşti episcopii
greco-catolici au realizat visul secular al seminariştilor de la Blaj”.

Observăm acelaşi amestec bine dozat de grotesc şi de adevăr:
a) Este reală conduita episcopilor greco-catolici din puşcării, aceştia făcând un
apostolat intensiv în închisori. Tot real este refuzul lor de a se integra în BOR sau în
romano-catolicism.
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b) Un element grotesc este cel legat de creşterea piciorului şi a ochiului lipsă a
unei surori a episcopului Todea; acesta provenea dintr-o familie cu mulţi copii, dar toţi
fizic normali.
c) Este reală profeţia cu „prăbuşirea verticală” (bruscă) a comunismului, făcută
încă din 1947. Evenimentele din Decembrie 1989 au dovedit-o.
d) Este reală şi descrierea agoniei lui Stalin; remarcabil e faptul că autentica
agonie a lui Stalin a fost cunoscută doar începând cu anii 70 al sec. XX (58), ori Ionela
o descrisese din 1951.
e) inaniţia Ionelei este reală (ea ce hrănea doar cu hostii consacrate) dar
consuma lichide ca oricine altcineva.
f) Mişcarea ecumenică lansată după Consiliul Vatican II şi gesturile de
reconciliere spectaculare dintre Paul VI şi Patriarhul Athenagoras al
Constantinopolului, ca şi vizita lui Ioan Paul al II-a la Bucureşti au dus, măcar în
mediile intelectuale, la o apropiere între catolici şi ortodocşi, meritul Ionelei fiind „că
văzuse” acest lucru în cumpliţii ani 1950-1960.
Există relatări asupra celor povestite de Dr. Alexandru Todea (şi de Dr. Aurel
Leluţiu) în celulele închisorilor, relatări făcute de informatorii din celulele respective şi
aduse imediat la cunoştinţa administraţiei penitenciarelor; este meritul cercetătorului
Călin Florea de a le fi evidenţiat. Conform acestora Todea şi Leluţiu, încă din 1957 (şi
mai devreme, n.n.) comentau în celulă cu plăcere trei afirmaţii atribuite maicii Ionela:
1. sfârşitul brusc al comunismului;
2. ruşii vor fi obligaţi să părăsească România;
3. creştinismul va fi biruitor în final (Florea, 2005, 225-229).
Aceste trei alegaţii au fost confirmate istoric: comunismul s-a prăbuşit brusc, nu
doar în România ci şi în URSS; trupele sovietice s-au retras din România începând cu
1958, ultimii consilieri sovietici plecând în 1962; papa Ioan Paul al II-lea a fost unul din
„groparii” principali al sistemului comunist. (59)
O precizare teologică se mai impune, pentru necunoscători. Profeţiile autentice
sunt toate condiţionate: acesta este modelul biblic normativ, pentru analiza şi
interpretarea oricărei profeţii din Biserică. Cu alte cuvinte, o opţiune sau alta din cele
prezise este condiţionată de opţiunea noastră. Unele profeţii se împlinesc sau nu în
funcţie de îndeplinirea (sau nu) a cerinţelor lor asociate. Unele profeţii nu s-au împlinit
întrucât cerinţele lor n-au fost îndeplinite... Diversiunea ideologică din jurul Ionelei (de
tip materialist dialectic: procesul din 1951, poziţiile lui Deneş şi Zilber, sau de tip
liberal-anticatolic (Totok, Stolojan) a avut câteva etape:
1. insistenţa iniţială pe aşa-zisa debilitate mintală şi psihopatie, (Procesul 1952,
Deneş, 1968), prezumţie oferită de depoziţia unui medic din cei trei care au
expertizat-o.
Nu suntem competenţi în a interpreta un diagnostic psihiatric, dar ne permitem
să observăm dacă toţi debilii mintali din România ar fi avut realizările Ionelei,
societatea românească ar fi arătat demult altfel.
La această variantă, s-a renunţat ulterior pe măsură ce se constata aderenţa unui
număr de intelectuali la cercul ionelist (profesori, jurişti, chiar şi teologi), aderenţă
inexplicabilă în cazul unui subiect afectat de debilitate mintală.
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2. Ulterior s-a apelat la grotesc, ridiculizarea fiind o armă eficientă în anihilarea
unor idei sau a unor persoane (Deneş, Zilber). Grotescul va fi preluat şi de diversiunea
eclesiastică.
3. O formă mai subtilă (Zilber) de explicaţie psihanalitică, ce va fi preluată şi de
diversiunea eclesiastică („Bernadetta Blajului, întruchiparea visului secular al
seminariştilor blăjeni”). Trecem peste detaliile că mariofaniile de la Lourdes au avut loc
în 1858, iar seminariştii blăjeni, în proporţia cea mai mare... se căsătoreau.
Pentru a ne da seama de amplitudinea diversiunii eclesiastice, trebuiesc
analizate raporturile maicii Ionela şi a Congregaţiei fondată de ea cu autoritatea
eclesiastică. Din implicarea Nunţiaturii care i-a oferit protecţie, dar şi supraveghere,
putem exclude orice element de desobedienţă. Cu riscul de a ne repeta, cazul Ionelei era
o povară în plus pentru Nunţiatură, presată stringent de situaţia dezastruoasă a Bisericii
Catolice din România. Fiind cunoscut simţul umorului al regentului apostolic O’Hara
prin mărturiile de încredere a celor ce i-au fost apropiaţi (Ploscaru, 1994; Emil
Riti-Birtz, 2006, episcopul Iosif Schubert etc.) am putea bănui că arhiepiscopul O’Hara,
legat de cazul Ionela, gândea „the wrong man, în the wrong place, at the wrong
moment” şi cu toate acestea a fost nevoit să se ocupe de caz.
Sursele care au avut acces la documentaţia oferită de CIN, colaborând
îndeaproape cu maica Ionela sau cu apropiaţii ei oferă probe din care rezulta fără
echivoc sprijinul dat Ionelei de episcopii rezidenţiali din „garda veche”, cei ce intrau cu
fruntea sus în vâltoarea prigoanei (Marcu, 1997, 192-217, Marcu, 2002, 95-131).
Informaţia a fost întărită şi de episcopul Emil Riti (Birtz, 2006, 31). Asupra episcopului
Ioan Suciu mărturiile sunt unanime: era favorabil maicii Ionela. Valeriu Traian Frentiu
era renumit prin deschiderea faţă de congregaţiile monahale, deci nu-i putea fi ostil.
Alexandru Rusu, visceral anticomunist, nu avea nimic de obiectat la conţinutul
mesajelor ioneliste: secvenţa descrisă de Emil Riti, în care bătrânul miropolit Rusu,
condamnat a doua oară în 1957, şi care aflase deja, la Curtea de Argeş, că cel mai tânăr
preot unit din BRU (acesta fiind atunci Riti) îi va lua spovada finală (conform
profeţiilor Ionelei) şi care întreba din celulă în celulă „este vreun preot Riti aici? Să ştiu
dacă mor în celula asta sau nu... ”, iar când, în final l-a găsit, i-a spus „cască-ţi bine
urechile şi trimite-ţi mitropolitul la cer” (Riti, în Birtz 2006, 17) pledează zdrobitor în
favoarea acceptării din partea venerabilului ierarh a activităţii Ionelei. Emil Riti, în
ciuda anumitor erori, legate de dubla sa obedienţă faşă de Biserică şi Stat, deşi nu era un
adept al maicii Ionela sau al CIN, de câte ori povestea această întâmplare autorului
acestui studiu, plângea. Iuliu Hossu a acceptat mai greu activitatea Ionelei, dar în final
le-a dat maximă încredere, după cum demonstrează chiar anumite documente
fotografice ce le reprezintă pe surorile CIN lângă trupul venerabilului cardinal ce
tocmai trecea la gloria eternităţii... Episcopul Ioan Bălan era refractar manifestărilor
carismatice, după relatările episcopului Ioan Ploscaru, dar după 1948 încuraja orice
soluţie ar putea aduce o revitalizare şi o reconfortare a Bisericii.
Episcopul titular de Paleopolis (dr. Ioan Dragomir), devenit după moartea
cardinalului Iuliu Hossu (prin renunţarea P.S. Ioan Ploscaru) proedru (întâi-stătător) al
Bisericii Române Unite, a fost din 1949 şi până la moartea sa un sprijinitor al maicii
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Ionela şi a CIN. Mai mult, a trecut-o şi în testamentul său, citit public la înmormântarea
lui, la Ariniş (MM), de către Alexandru Todea, în 30.04.1985 (60). Lui i s-au repetat
miracolele euharistice şi după 1964.
Episcopul titular de Nebbi, Dr. Iuliu Hirţea, era şi el un adept convins al maicii
Ionela, mai ales după un miracol euharistic întâmplat în timpul unei liturghii celebrate
de el. O atestă nu doar episcopul Emil Riti (Birtz 2006, 31) ci şi unul din preoţii erudiţi
din dieceza de Cluj-Gherla, P. ing. Ioan Vasile Botiza (16.10.1926 Dej – 05.04. 2010,
Cluj-Napoca) (Botiza 1989, 111). (61)
Nu cunoaştem opinia episcopului titular de Campania în Macedonia (devenit
ulterior arhiepiscop titular de Cantano) Dr. Ioan Chertes asupra cazului ei. De asemenea
nu cunoaştem precis opinia episcopului martir Vasile Aftenie, nici a episcopului martir
Dr. Tit Liviu Chinezu, dar ţinând seama că Ionela era dată în urmărire generală şi în
Dobrogea (Vasile 2003 a, 234), deci mesajele ei erau cunoscute şi în acea parte a ţării,
ceea ce face raţională opinia că cei doi nu se opuneau activităţii ei. Msgr. Zenovie
Păclişanu, şi membru corespondent al Academiei Regale Române, prelat papal şi vicar
general al Vechiului Regat numit de Ioan Dragomir, a colaborat cu aceasta şi cu P.
Leluţiu, confesorul Ionelei (62).
Poziţii nuanţate au avut episcopii Dr. Alexandru Todea şi Ioan Ploscaru.
Alexandru Todea a fost iniţial adept fervent al maicii Ionela, căreia i-a oferit
adăpost şi i-a dat decretul de recunoaştere al CIN (niciodată revocat)(63), în închisoare
îl făcea o deschisă apologie. Relaţia cu maica Ionela şi cu CIN s-a modificat după 1980.
Emil Riti considera că modificarea a survenit în 1980, când s-a pus problema separării
problemei greco-catolice de cea romano-catolică. (Birtz 2006, 23). Mai degrabă
considerăm anul 1983 ca ani al involuţiei relaţiilor; odată cu moartea lui Áron Márton,
singurul episcop catolic tolerat de autorităţile comuniste era Dr. Antal Jakab (Petru
Pleşca murise deja în 1977). Toţi fruntaşii greco-catolici pledau pentru separarea
problemei, pentru ca în ritul latin să poată fi numit şi un episcop român (deziderat atins
în 1983-1984). Continuând tradiţia până la Áron Márton inclusiv, care cerea drepturi
pentru întreaga Biserică, de ambele rituri, maica Ionela, utilizând o semnătură în alb
încredinţat de Alexandru Todea, a insistat împotriva separării problemei catolice. La o
nouă întâlnire cu Luigi Poggi (Riti afirmă că era toamna din 1980, putea fi şi toamna
din 1983) la Alba, când Todea pleda pentru separare, Poggi, nedumerit, i-a indicat
înscrisul în care sub semnătură proprie, se cerea opusul. Pe bună dreptate acest lucru l-a
supărat rău pe episcopul din Reghin. O altă iniţiativă a P.S. Dr. Alexandru Todea, care
s-a oferit a-i fi duhovnic maicii Ionela după moartea suspectă a Dr. Aurel Leluţiu
(23.12.1980) a fost refuzată de aceasta, ea preferându-l pe Dr. Ioan Dragomir.
Raporturile între maica Ionela şi Todea s-au deteriorat grav în momentul dezvăluirii
celor 3 consacrări episcopale împlinite de Ioan Dragomir (Octavian Cristian –
12.0l.1983; Justin Ştefan Paven – 10.07.1984 şi Emil Riti – 18.04.1985), după moartea
acestuia, deşi aceştia fuseseră propuşi de Todea pentru episcopat în 18.04.1981 (Marcu
1997, 201-204; Birtz 2007, 70-74) dar care episcopi nu erau de acord cu politica
eclesiastică de moment adoptată de Alexandru Todea (Birtz, 2006, 29-28, 44-45).
Când Maria Ionela Cotoi s-a opus separării probleme catolice în funcţie rit nu a
făcut-o doar în virtutea tradiţiei. Erau previzibile presiunile de romano-catolicizare a
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greco-catolicilor rezistenţi, crearea disensiunilor dintre catolicii maghiarofoni şi
românofoni din Transilvania, a disensiunilor dintre greco- şi romano-catolici etc. (Birtz
2006, 43-44), disensiuni care chiar au apărut, situaţia ajungând la un moment dat explozivă (Mesaroş, 2004, 105-120). Maica Ionela dorise să se evite aceste diversiuni,
dovedind o excelentă capacitate analitică a politicii eclesiastice.
Ulterior, după 1985, s-a speculat că episcopii sfinţiţi de Ioan Dragomir au fost
necanonici, creaţi la cererea şi sub influenta maicii Ionela. (Prunduş, Plăianu, 1992, 37;
Prunduş, Plăianu, 1994, 172; Mesaros, 2004, 94-98; Kierein, Birtz, 2009, 74-75,
326-333) Asupra acestui aspect vom reveni.
De menţionat însă că Î.P.S. Alexandru Todea nu a abrogat niciodată decretul
emis în 25.12.1950, ceea ce a făcut posibilă recunoaşterea ulterioară a CIN după 1990.
Episcopul titular de Trapezopolis, administratorul apostolic al Diecezei
Lugojului, numit episcop diecezan după 1990, P.S. Ioan Ploscaru a avut şi el o abordare
diferită în relaţiile cu maica Ionela.
Într-o scrisoare din 13.03.1974 către P. Dr. Silvestru Augustin Prunduş
(Kierein, Birtz, 2009, p. 395) episcopul preciza că în închisoarea din Dej P.S. Dr. Iosif
Schubert îl bănuia pe Todea de gânduri de mărire, întrucât acesta dădea crezare
profeţiei lui Ionela, cum că va deveni mitropolit la Blaj. Scena se petrecea în anii
1960-1963, P.S. Ioan Ploscaru alegându-1 pe P.S. Alexandru drept confesor. Împlinirea
profeţiei s-a realizat formal în 14.03.1990, prin numirea fostului proedru ca mitropolit al
Blajului, de către papa Ioan Paul II.
Într-un studiu dedicat „schismei” din Biserică („Cum s-a ajuns la schisma
actuală”), redactat de episcopul Ioan Ploscaru în 14.06.1987 acesta afirma că deşi nu o
cunoştea pe Ionela, nefăcându-i vreo vizită cândva, totuşi a crezut „în toate relatările”,
neputându-şi închipui „că atâţia oameni de bună credinţă să fi fost înşelaţi. Foarte
probabil ca fenomenele au fost adevărate, dar a intervenit neascultarea şi trufia care este
primul viciu capital”. Aceasta considerând ca Ionela se afla în centrul deciziilor de
consacrare de către Dragomir a celor trei episcopi. Ioan Ploscaru pleda corect pentru
progresul virtuţilor necesar sfinţeniei, minunile şi viziunile nefiind necesare. (Kierein
Birtz 2009, 398). Cu alte cuvinte, el a crezut în Ionela până când Alexandru Todea i-a
spus că în urma viziunilor ei Dragomir consacrase necanonic 3 episcopi (Ibidem, 398).
În memoriile sale, „Lanţuri şi teroare”, finalizate în 30.11.1985, episcopul
lugojean este mult mai explicit (Ploscaru 1994, 185-189):
1. La Sighet, constituindu-se o echipă de măturători (în închisoare, în 1953) formată din
Todea şi Dragomir, Ploscaru a auzit despre două hostii sângerânde şi despre stigmatele apărute
Ionelei.
2. Anterior aflase doar poziţia P. Haag, cu care a stat vreo 2 ani în celulă. Acesta făcuse o
anchetă, trimis de Nunţiatură, dar a fost silit să plece din Blaj fără a afla ceva pozitiv. Ionela nu a
vrut sa stea de vorbă cu el. Într-o noapte a fost cuprins de teroare, citind toată noaptea exorcisme.
După părerea lui Haag, fenomenul era demonic.
3. Haag a explicat psihologic credulitatea: Biserica Unită fiind desfiinţată, „preoţimea şi
călugării căutau firul de pai de care să se prindă înecatul. L-au aflat în cazul Ionelei” Haag, spune
Ploscaru, era adeptul teoriei psiho-patologice, disperarea situaţiei creând din cazul Ionelei o
bombă.
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4. În viziunile Ionelei au crezut episcogii Todea şi Dragomir, şi P. Leluţiu. P.S. Ioan
Suciu a crezut „până când Haag i-a istorisit ce s-a întâmplat la Blaj. De atunci nu mai amintea
nimic de acest caz, poate fiindcă R. Haag îi era confesor”.
5. Ionela a făcut profeţii care nu s-au împlinit: una din ele era ca acolo unde va „fi pusă
icoana Inimii Neprihănite, duşmanii credinţei nu vor putea intra. Dar au intrat şi au făcut arestări.
6. Ancheta Nunţiaturii a fost provocată de un manifest /scrisoare ce circula printre preoţi
(Ploscaru o citise prin februarie 1949) în care se afirma ca existenţa unei armate albe de suflete
va nimicii mulţimea ateilor, dar nu se specifica de „rugăciune”. De aici echivocul.
7. Nunţiatura nu încuraja astfel de profeţii.
8. Haag a avut următorul silogism: Nunţiatura îl reprezenta pe Papă, Papa pe Hristos,
Hristos pe Dumnezeu. El, Haag, a anchetat cu competenţă şi autoritate.
9. În Biserică respingerea revelaţiilor particulare dovedeşte prudentă şi raţionalism,
poziţia de opoziţie a P. Haag fiind folositoare Bisericii.
10. Fiind informat de Todea şi Dragomir, Ploscaru „a crezut fără să fi văzut”. A încercat
să ceară informaţii de la Ioan Dragomir printr-o bucată de hârtie scrisă cu permanganat, dar
acesta nu a găsit-o la WC în ascunzătoare, unde fusese plasată.
11. Ploscaru recunoaşte că în Biserică există aproximativ 400 de stigmatizaţi (în decursul
timpului – n.n.).

Câteva observaţii:
1. Utilă este prezentarea poziţiei P. Rafael Haag, confirmată şi din alte surse.
2. Reală este scrisoarea manifest referitoare la „armata albă”, inspirată de
teologia lui Louis Grignon de Montfort. Desigur că ea putea produce echivocuri.
3. Un dat pozitiv era că Nunţiatura n-a încurajat cazul.
4. Manifestele legate de icoana Inimii Neprihănite promiteau protecţie, dar nu
neapărat fizică, ci spirituală.
5. Episcopul Ioan Suciu a fost redus la tăcere de P. Haag, în virtutea autorităţii
sale de duhovnic, tot după acelaşi silogism.
6. Silogismul P. Haag este corect, cu o minimă observaţie: ca misiunea să fie
bine îndeplinită şi finalizată. Ori ancheta lui Haag nu a fost corespunzător finalizată.
7. Teoria explicativă a lui P. Rafael Haag nu este originală, ci aparţine
iezuitului Edouard Dhanis (1902-1978); dar ori avem o explicaţie psihopatologică (deci
naturală) ori e vorba de un fenomen demonic, deci preter-natural. Haag nu a dat nici un
răspuns clar.
8. P.S. Ioan Ploscaru a fost extrem de interesat în fenomenele miraculoase
supranaturale, dedicând un studiu unor stigmatizaţi (Ploscaru 1999), apoi Rafilei Găluţ
(1910-1939) şi icoanei lacrimante de la Scăiuş (Kierein Birtz 2009, 12-13, 16).
Cu deplina onestitate P.S. Ioan Ploscaru prezintă deci poziţia P. Rafael Haag pe
care acesta o exprima la Sighet, între 1951-1953; indecizia iezuitului în a explica
situaţia Ionelei prin teorii naturale sau preter-naturale este cauzată de teologia
modernistă.
Haag se face purtătorul de cuvânt al teoriilor P. Edouard Dhanis (1902-1978)
profesor la Universitatea Gregoriană din Roma, care, cu un zel demn de cauze mai
bune, a dorit sa anuleze mesajul mariofanic de la Fatima. După Dhanis avem o Fatima
A (fenomenele din 1917) şi o Fatima B (interpretarea acestora şi dezvăluirea mesajului
mariofanic ca rod al subconştientului M. Maria Lucia dos Santos, între 1941-1945)
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poziţie infirmată pe baza documentaţiei cazului, la care au răspuns alţi preoţi, unii
iezuiţi, care au studiat cu acribie cazul (P. Jongen, P. Jose de Silva Aparicio, P. de
Fonseca SI etc.) (Fatima, I, 11-40, 73-102). Mai mult, acelaşi P. Dhanis împreună cu P.
Pierre Charles au sabotat organizarea unui Conciliu Ecumenic plănuit de Papa Pius XII
în 1950 prin diverse tergiversări, iar Pius XII, fiind bolnav, a renunţat la această idee.
(Fatima, III, 170-183, 217-218, 257-261) (64).
Ca substrat al acestei atitudini exista teologia modernistă caracterizată prin
echivocuri, împrumuturi sau furturi semantice şi indistincţia dintre natural
/preternatural/ supranatural (65), teologie condamnată dogmatic de Enciclica lui Pius
XII „Humani generis” (1952).
Din nefericire P. Haag nu s-a limitat la această poziţie, un document pe care îl
vom publica indica o accentuare a poziţiei preternaturale cu tuşe groteşti, inadmisibile,
asupra cazului investigat. Utilă este şi prezentarea poziţiei altor personalităţi investigate.
P. dr. Silvestru Augustin Prunduş, OSBM (3.05.1915, Căşei, CJ – 25.09. 2004,
Cluj-Napoca), conducător al diecezei de Cluj-Gherla între 1981-1987 afirma autorului
acestor rânduri, în decursul colaborărilor anilor 2001-2003, că în opinia sa maica Ionela
a beneficiat de daruri alese, pe care ulterior le-ar fi pierdut datorită orgoliului. După
părerea sa, a fost o greşeala mediatizarea cazului în 1948, după cum tot o greşeală a fost
poziţia vehement contestatară adoptată şi răspândită de P. Haag. După opinia P. Dr.
Prunduş, istoria şi o ulterioară anchetă temeinică ar fi putut aduce limpezime asupra
cazului. După relatările P. G. Chorong (1893-1980), colaborator al Msgr. Vladimir
Ghika în perioada debutului persecuţiei, (P. Chorong a fost expulzat în Franţa în 1950),
monseniorul principe a studiat cu atenţie mistica palamistă, mulţi adepţi ai „Rugului
Aprins” fiind trimişi în Ardeal pentru a contracara influenţa manifestelor de sorginte
ionelistă, care au produs neplăceri P.S. Ioan Suciu şi Tit Liviu Chinezu (66). Remarcăm
că aceasta este doar părerea P. Chorong.
P. Vasile Mare, într-un interviu important acordat istoricului Cristian Vasile
(Vasile 2003, 146-147) dă câteva informaţii interesante asupra cazului, unele reale,
altele nu:
– Apariţia fenomenelor ce o acompaniau pe M. Ionela a început în 1947, P.S.. Ioan Suciu
a fost impresionat când, întors dintr-o vizită pastorală, Ionela i-a descris-o în amănunt, ea fiind în
clauzură. Ulterior i-au apărut stigmatele.
– Ioan Suciu a procedat „foarte corect”, izolând-o pe maica Ionela, cu alte 11 călugărite,
în clădirea Institutului Recunoştinţei din Blaj.
– „Totul a mers foarte bine” până la debutul persecuţiei, maicile au fost duse la Obreja,
apoi la Bistriţa (în Oltenia); maica Ionela a rămas fără supravegherea autorităţilor bisericeşti
(episcopii fiind întemniţaţi) „şi a judecat totul după capul ei”.
– „S-a ajuns la profeţii mari, care nu s-au îndeplinit” pe moment, salvarea ei s-a realizat
datorită Nunţiaturii unde s-au petrecut alta fenomene importante, ex. sângerarea Sf. Hostii.
– Sora Ionela a fost scoasă din Nunţiatură înainte de expulzarea Nunţiului, dar „unii
greco-catolici au fost marcaţi de cele văzute”. Ioan Dragomir a fost „captat” de tot ce a văzut.
D-na Coralia Moscuna i-a asigurat Ionelei o locuinţă.
P. Vasile Mare conchidea că un suflet cu graţii extraordinare nu putea fi lăsat singur.

Observăm o oarecare notă de simpatie în relatarea sa, ceea ce nu-1 împiedică să
afirme nişte inexactităţi:
 1. La Obreja (şi cu atât mai puţin la Blaj) maica Ionela nu a fost nici un
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moment lăsată fără supraveghere. P. Aurel Leluţiu, P. Otto Kanisius Pfahrenkopf au
supravegheat-o constant, ulterior ea trecând sub îndrumarea lui Ioan Dragomir, a
Nunţiaturii şi a lui Alexandru Todea. La fel, după eliberarea din iunie 1954, Ionela a
fost îndrumată de preoţii Iuliu Făgăraşan, Ştefan Daniel Berinde şi Nicolae Lupea, iar
după 1964 Ioan Dragomir, Aurel Leluţiu şi Alexandru Todea i-a dat toată atenţia
necesară.
 2. Maica Ionela a fost scoasă cu intermitenţe de la Nunţiatură, dar a fost
readusă acolo, ea fiind găsită în imobilul acesteia, împreuna cu personalul auxiliar (şi cu
P.S. Ioan Dragomir) în 19.07.1950 după expulzarea regentului apostolic.
Observăm că în domeniul eclesiastic diversiunea legată de cazul Ionela
debutează prin teologia modernistă a P. Haag, la care se adaugă lipsa unor informări
corecte şi complete; la aceste dimensiuni vor fi însumate şi relatări distorsionate legate
de vizitele făcute la domiciliul bucureştean al celei în cauză.
P. Ioan Vasile Botiza, în Memoriile sale, destinate pentru aprofundarea istoriei
Bisericii Unite în perioada 1948-1988, răspândite în mediile eclesiastice şi nu numai,
dar pe care acesta, în timpul vieţii sale a refuzat să le publice (67), prezintă cu
dezinvoltură o asemenea situaţie.
Dorind a se convinge personal despre cazul Ionela, profitând de o vizită a sa la Bucureşti,
în luna mai 1977, după ce s-a rugat şi a ţinut o novenă, Botiza s-a prezentat pe str. Abrud (unde
era unul din domiciliile maicii), dorind să vorbească cu M. Constantina Ciora, pe care nu o mai
văzuse de aproape 20 de ani, şi cu care era aproape consătean. A sunat la poartă, a întrezărit-o pe
Constantina la fereastră, iar apoi un „cerber”, un individ de cca. 35 de ani a apărut la poarta
curţii, întrebându-l ce doreşte. A urmat un dialog, „cerberul” dorind să ştie cine este cel în cauză,
de ce o caută pe Constantina, eventual ce să-i transmită. Botiza, prezentându-se („Botiza, de la
Cluj”), i-a răspuns că doreşte s-o vadă din partea lui, şi indignat că cerberul nu l-a lăsat să intre în
curte, a plecat spunând ea n-o va mai căuta niciodată. Botiza a fost astfel edificat că totul este o
înşelăciune, ulterior aflând ca cerberul a fost Justin Paven (Botiza, 1989, 144-146).
Desigur preotul clujean era revoltat ca a fost ţinut afară, chiar dacă ar fi fost „un
vagabond” el nemeritând să fie tratat astfel. (Botiza, 1989, 146).

Pe baza acestor impresii subiective unul din cei mai erudiţi preoţi din Cluj a dat
verdicte într-o cauză unde era total depăşit. Dacă ţinerea novenei a fost extrem de utilă,
surprinde ignorarea unui detaliu elementar: lipsa unui telefon sau a unei scrisori
prealabile, chiar a unei cărţi de vizită pusă în precedenţă în cutia poştală. După cum el
recunoştea, pe Constantina nu o văzuse de mai bine de 20 de ani (corect: de 30 de ani –
din 1947-1948), timp în care fizionomia unei persoane se modifică, schimbându-se
chiar şi opţiunile sau... obedienţele ei. După cum Botiza nu primea pe oricine la el în
casă („cerberul” bucureştean nefiind obligat să cunoască identitatea tuturor clujenilor),
să nu uitam că în anii respectivi Securitatea era extrem de activă împotriva rezistenţilor
greco-catolici, grupul Ionelei, permanent şicanat, temându-se de provocatori. Prudenţa
le era deci necesară. Surprinde lipsa de savoir faire urban la un preot victimă şi el a
diferitelor provocări.
Un alt model de distorsionare a unei vizite rezultă din procesele verbale ale
Capitolului diecezan de Cluj-Gherla; în procesul-verbal din 14.07.1989 P. Tertulian
Langa, la acea dată vicar general diecezan, relata cum în iunie 1989 împreună cu P.
George Guţiu, din însărcinarea P.S. Dr. Alexandru Todea, au făcut o vizita maicii
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Ionela la Bucureşti, aceasta refuzând să-i primească. Se preconiza o moţiune împotriva
Ionelei (Făgăraş, Birtz 2007, 224). În realitate, maica Ionela i-a primit, dar a cerut
redactarea unei „minute” a discuţiilor, semnată de toţi cei prezenţi. P. Langa refuzând, a
fost învitat să se retragă; P. Guţiu acceptând, discuţiile au continuat, minuta fiind
semnat de P. Guţiu, P.S. Justin Paven, P. Agenor Danciul, M. Constantina Ciora (Birtz,
Kierein, Făgăraş, 2008, 56).
O vizită realizată de William Totok în 12.06. 2005 a dus la abordarea unor
probleme ce nu vizau procesul spectacol din 1951, cât mai mult sponsorizarea
orfelinatului de la Odorheiul Secuiesc, ce nu avea chiar nici o legătură cu demersul
istoric cercetat.
În cadrul descris de diversiunile determinate ideologic sau eclesiastic Securitatea a
găsit un amplu spaţiu de manevră: atenţia acesteia dată grupului maicii Ionela a fost o
constantă, din 1949, cum s-a arătat anterior, până în 1989. Este meritul istoricului Cristian
Vasile că a publicat Raportul Direcţiei I a Departamentului Securităţii Statului
nr.001590/30.08.1989 în care o atenţie sporită este acordata „grupului extremist” ce gravita
în jurul Mariei Ionela Cotoi. (Vasile 2003, 128-133, mai ales 131). Fragmentul merită citat:
„Asupra grupului extremist constituit din cei doi episcopi nerecunoscuţi (Paven Justin şi
Emil Riti) susţinuţi de Chindriş Alexandru din Satu-Mare, Marian Gheorghe şi Miclăuş Vasile
din Baia-Mare, la care se adaugă anturajul călugăriţei Maria Cotoi, zisă şi Ionela din
Bucureşti, organele de securitate au acţionat cu fermitate pentru destrămare şi neutralizare,
scop în care a fost utilizată o gamă diversă de mijloace ale muncii.
Obţinându-se informaţii certe din care rezulta că, la sfârşitul lunii aprilie 1989, grupul
de fanatici la care ne-am referit intenţiona să organizeze la Baia-Mare o adunare clandestină,
urmărind instalarea la conducerea diecezei a preotului greco-catolic Paven Justin, Direcţia I şi
Securitatea Judeţeană Maramureş au acţionat combinativ, lansând totodată şi versiunea că
mitropolitul Todea Alexandru – în numele Corului episcopal – a sesizat autorităţile. Astfel, sub
acoperita organelor de miliţie a fost cercetat informativ şi atenţionat preotul greco-catolic
Miclăuş Vasile, principalul organizator. Adâncindu-se cercetările, organele de miliţie au stabilit
ca Miclăuş Vasile împreună cu un grup de complici, credincioşi greco-catolici sunt implicaţi în
infracţiuni de drept comun, motiv pentru care s-au luat măsurile legale corespunzătoare.
În prezent, grupul extremist este izolat şi dezorientat, influenţa sa rândul preoţilor şi
credincioşilor greco-catolici a fost anihilată, iar legăturile cu Vaticanul sunt practic întrerupte.”

Ne putem şi noi da seama că intoxicările au avut astfel o origine clară („o gamă
diversă de mijloace ale muncii”). La acestea mai putem adăuga că P. Alexandru
Chindriş, canonic al diecezei de Maramureş şi vicar general diecezan era un adept al
maicii Ionela, soţia sa fiind închisă împreună cu maica, şi fiind martora unor fenomene
spectaculare (Făgăraş, Birtz, 2007, 124; Birtz, Kierein, Făgăraş, 2008, 68-75) iar P.S.
Justin Paven era evacuat din Baia-Mare cu Miliţia în 19-20.11.1989 (Birtz, 2006, 188).
În Bucureşti, după decesul lui Ioan Dragomir, unii preoţi mai mult sau mai puţin
„binevoitori” lansau zvonuri legate de excomunicarea maicii Ionela sau a CIN (Marcu,
1997, 332-334).
Ce i se imputau de fapt maicii Ionela?
1. Regimul comunist îi imputa conceperea şi lansarea manifestelor ce îndemnau
la rezistenţă, în numele Inimii Neprihănite a Sf. Fecioare şi a Armatei Albe a Sufletelor
(conform teologiei mariane montfortiene şi fatimite), Ionela fiind considerată ca o
instigatoare la rezistenţă.
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2. Prima imputare din partea unor factori eclesiastici, dincolo de opinia P.
Haag, a constat în nerealizarea unor profeţii: bisericile (sau casele cu icoana Inimii
Neprihănite) au fost oricum confiscate. Din prezentarea manifestelor s-a văzut însă că
Inima Neprihănită nu promitea o protecţie neapărat fizică, ci în principal una spirituală.
Protecţia fizica a fost accentuată de destinatarii manifestelor, mulţi dintre ei având o
concepţie „talismanică” legată de obiectele devoţionale (iconiţe, medalioane, rozarii),
concepţie evidentă şi la raportarea faţă de faimoasa broşură „Visul Maicii Domnului”.
Aceasta nu era folosită atât pentru menţinerea unei devoţiuni particulare către Sf.
Fecioară (deşi rugăciunile incluse, rezumate ale celor din Imnul Acatist, sunt extrem de
bogate teologic), cât pentru apărare fizică.
3. I s-a reproşat Ionelei „neascultarea”, nesupunerea către antorităţile
eclesiastice. Acest reproş a fost adus în discuţie doar după decesul lui Ioan Dragomir.
Dacă reproşul putea avea o oarecare bază în anumite divergenţe asupra politicii
eclesiastice între cercul Ionelei şi Dr. Alexandru Todea (acesta, până în 1985 era doar
administrator apostolic al arhidiecezei de Alba-Iulia şi Făgăraş, proedrul fiind
Dragomir), ulterior conflictul s-a exacerbat cu grupul de clerici ce propuneau o
rezolvare a problemei Bisericii Unite prin adoptarea sugestiilor provenite de la autorităţi
(în principal reprezentanţi MAI): romano-catolicizarea greco-catolicilor (grupul
Prunduş – Tămâian).
De aici s-a ajuns la afirmaţia, contrazisă de cele mai multe surse evidenţiate
până acum, cum că Ionela ar fi fost expulzată încă din 1949 pentru neascultare din
CMD, deci nu e o persoană fidabilă. Un ierarh de bună credinţă, dar neinformat asupra
acelei perioade din viaţa Ionelei, P.S. Ioan Ploscaru, „intoxicat” cu o asemenea
informaţie, o va populariza fără rezerve (Kierein, Birtz, 2009, 326-332).
Faptul n-a avut loc niciodată, Ionela neavând vârsta cerută de Constituţiile
CMD pentru depunerea profesiunii definitive (21 ani), iar în plus activitatea ei fiind
monitorizată chiar şi de Nunţiatura Apostolică. O expulzare a Ionelei din CMD pentru
„neascultare” în 1949 ar fi constituit un argument major pentru Nunţiatură de a nu se
implica în cazul ei, de a da un verdict definitiv, negativ („o provocare”) şi de a evita o
problemă suplimentară, total nedorită, în activitatea ei, şi aşa prea mult solicitată de
violenţa persecuţiilor anticatolice.
4. Acuza cea mai răspândită a fost aceea ca Ionela l-a influenţat pe Dr. Ioan
Dragomir să consacre 3 episcopi necanonici, „fără mandat”, fără ştiinţa „Corului
episcopal” (Prunduş, Plăianu, 1992, 37; Mesaroş, 2004, 85-88, 94-97; Făgăraş, Birtz,
2007, 120, 124; Kierein, Birtz, 2009, 397-398), P. Dr. Silvestru August Prunduş şi P.S.
Ioan Ploscaru fiind propagatorii ardenţi ai acestei versiuni.
Din nefericire acuza este neadevărată.
a.

b.

În 1973 şi 1976 Emil Riti reuşind să călătorească în Occident, s-a făcut purtătorul mesajului
P.S. Alexandru Todea, care cerea SF. Scaun consacrarea lui Aurel Leluţiu ca episcop. Paul
VI a refuzat, nedorind pe moment revitalizarea ierarhiei B. R. U. (Birtz 2006, 20-21).
Afirmaţia e confirmată şi de P.S. Ioan Ploscaru în 1988, Todea dorind insistent ca Aurel
Leluţiu să fie consacrat (Ploscaru afirmă ce-i drept, că la insistentele Ionelei) (Kierein Birtz
2009, 397)
În 21.06.1981 P. Dr. Silvestru Augustin Prunduş scria Papei Ioan-Paul al II-lea, solicitând
desemnarea unui episcop pentru dieceza de Cluj-Gherla (Birtz 2006, 76-77)
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c.

d.
e.

Demersurile P. Prunduş în solicitarea unor episcopi începuseră chiar mai devreme. El
mărturisea în 11.06.1988 cum în toamna anului 1978 (jumătatea lunii octombrie) P.
Prunduş, P. Gheorghe Grecu Rebrişoreaau şi Î.P.S. Ioan Dragomir, la locuinţa P. Prunduş,
au compus o scrisoare către Papă, redactată pe o bucată de pânză, prin care se cereau
derogări pentru consacrarea unor episcopi în România. Scrisoare a ajuns la Papă, papa
solicitând numele celor propuşi (Birtz 2006, 172-173).
Consultări preliminarii între Alexandru Todea şi Ioan Dragomir au avut loc direct sau prin
intermediari atât în casa P. Andrei Răfan din Baia-Mare (Cristescu 2004, 16-17), cât şi în
casa Dnei Maria Orosfăian din Cluj-Napoca (sora P.S. Ioan Ploscaru) (Birtz, 2006, 23).
Aşa s-a ajuns la elaborarea faimoasei scrisori din 18.04.1981, semnata de Alexandru Todea,
destinată Papei Ioan Paul al II-lea, transcrisă pe o batistă, prin care se cerea placetul
pontifical pentru consacrarea ca episcopi a preoţilor George Guţiu (Blaj), Vasile Hossu
(Oradea), Emil Riti (Cluj), Octavian Cristian (Maramureş), Justin Paven (Bucureşti), se
cerea confirmarea Msgr. Dumitru Sălăgean ca viitor ordinariu diecezan pentru dieceza
Lugojului precum şi numirea unui cardinal român (Marcu, 1997, 201-204; Birtz, 2007,
70-74).

La această scrisoare s-a obţinut răspuns favorabil, transmis verbal prin două
călugăriţe (una străină, cealaltă fiind M. Maria Zaharia CIN, ce transportase mesajul
Papei), atât lui Alexandru Todea, cât şi lui Ioan Dragomir (Cristescu, 2004, 8; Marcu,
1997, 198-199), dar, mult mai important decât mesajul verbal a fost mesajul scris,
primit de P. Dr. Silvestru Augustin Prunduş în 26.11.1981, pe care acesta, de frică sau
din alte cauze, a refuzat să-l aducă în Ţară; a mărturisit-o în scris chiar P. Prunduş, în
11.06.1988 (Birtz, 2006, 174-175). În aceeaşi relatare a P. Prunduş se confirma calitatea
de proiedru a P.S. Ioan Dragomir, precum şi faptul că acesta fusese înştiinţat de Luigi
Poggi că fusese creat cardinal in pectore (Birtz, 2006, 175).
Din candidaţii propuşi în 18.04.1981, după 1990 an fost consacraţi episcopi
George Guţiu (Cluj) şi Vasile Hossu (Oradea), Mons. Dumitru Sălăgean fiind vicar
diecezan şi mai apoi prepozit capitular la Lugoj până la moarte. Iar între 1992-1994
după îmbolnăvirea mitropolitului Alexandru Todea, cel desemnat a fi administrator
apostolic al arhidiecezei a fost P.S. George Guţiu deşi la fel de bine ar fi putut fi
desemnaţi Ioan Ploscaru sau Vasile Hossu, toţi trecuţi prin detenţie şi, să o
recunoaştem, cu o pregătire superioară ierarhului clujean. A susţine că Ioan Dragomir
consacrase episcopi fără mandatul pontifical, odată probele prezentate anterior,
denotă o atitudine străină de demersurile academice.
Mai mult, P. Silvestru A. Prunduş în 1987 căuta promovarea P. Iosif Sabău
(l926, Luizi Călugăra, BC – 2001, Oradea) ca episcop pentru dieceza Orăzii Mari,
propunere nefinalizată (Birtz, 2007, 45)
Din cele scrise până aici singura culpă a maicii Maria Ionele Cotoi, (ca şi a
maicii Constantina Ciora) a fost anticomunismul ei vehement. Culpă majoră înaintea
autorităţilor comuniste, culpă stânjenitoare înaintea eclesiasticilor care căutau
rezolvarea situaţiei Bisericii prin demersuri înaintea aceloraşi autorităţi.
Maica Ionela nu s-a limitat la complacerea cu anumite fenomene spectaculare,
sau cu propagarea unor manifeste anticomuniste. Ea a fost o autentică creatoare de
literatură teologică, iniţial „de sertar”, ulterior distribuită în samizdat şi transmisă şi
editată în străinătate. Prima lucrare publicată a maicii Maria Ionela (care în Ţară a
folosit şi pseudonimul literar Hristos Manolis) a fost „Dialoguri euharistice”, editată în
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Italia sub titlul: „Dialoghi Eucaristici. Una testimonianza di fede della Chiesa del
Silenzio”. Prima ediţie a apărut la Roma, în 1981, urmată de o a doua, în 1990 (79 p.) şi
de o a treia, editată la Udine, în 1998, în editura „Il Segno”. Lucrarea a fost prefaţată de
James Robert cardinal Knox (1914, Bayswater, Australia – 1983 Roma) preot din 1941,
episcop titular de Melitene din 1953, cardinal din 1973, prefect al Congregaţiei pentru
Sacramente şi Cult Divin între 1975-1981. Lansarea ediţiei I a avut loc la Lourdes, în
1981, cu prilejul unui Congres Euharistic Internaţional. Pe lângă ediţiile străine, şi în
afara ediţiei samizdat, există şi două ediţii româneşti ale aceleiaşi lucrări: „Ore de
adoraţie euharistică” (ed. I, Baia Mare, 1993, ed. Cybela, 105 p.; ed. II, Oradea, 1998,
ed. CIN, 123 p.), ediţii care în plus fată de cele străine cuprind şi imne euharistice,
probabil compuse de maică, şi o postfaţă scrisă de P.S. Justin Ştefan Paven.
Tot în Exil, în revista românilor greco-catolici americani „Unirea – The Union”
(East Chicago, SUA) devenită oficiosul Diecezei Sf. George de Canton, în 1984 i-a
apărut în serial tratatul liturgic „Cuvântul vieţii” (noi posedăm numerele din 1984, 35,
nr. 4, p. 2, nr. 5, p. 2; nr. 6, p. 2; nr. 7, p. 2; nr. 8, p. 2 (finalul). Revista „Unirea – The
Union” se afla în acel timp sub îndrumarea P.S. Louis Vasile Puşcaş, a vicarului
general P. Dr. Gheorghe Rusu, unul din spiritele directoare fiind P. Dr. Alexandru Raţiu
(68).
În samizdat a circulat şi „Litania Euharistică a Bisericii Tăcerii”, redactată
înainte de 1978, publicată în „Caietele OBSS III”, Cluj-Napoca, 2002, ed. Napoca Star,
p. 361-367. Varianta publicată aparţinuse protopopului clandestin, nerevenit, fost şi
partizan, P. Victor Lazăr din Alba (1911 Lörincz, AB – 1978, Benic, AB).
Tot în România i s-a publicat tratatul devoţional „Teologia Patimilor. Calea
Crucii” (Bucureşti, 1999, ed. CIN. 203 p.) având un nihil obstat conces de Î.P.S. Dr.
Ioan Dragomir în 1980 şi o postfaţă de P.S.. Justin Ştefan Paven. (69)
Lucrarea „Lepădarea de sine pentru a trăi în Hristos” (circulată în România ca
samizdat, semnată Hristos Manolis, dactilografiată) a fost distribuită şi în străinătate.
(70). Ea a fost editată şi în Italia cu titlul „Rinegare se stesso per vivere in Cristo”
(Camerata Picena, 2009, ed. Shalom, 371 p.), prefaţată de episcopul emerit de
Civitavecchia P.S. Girolamo Grillo. Msgr. Girolamo Grillo s-a născut în 1930 în
Parghelia, a fost hirotonit preot în 1953, a avut un doctorat în sociologia religiei la
Universitatea Gregoriană, fiind funcţionar la Secretariatul de Stat al Sf. Scaun, din 1979
episcop de Cassano dell’Ionio, iar între 1983-2006 episcop de Civitavecchia. Aici a
avut parte de miracolul lăcrimării unei statui de plastic a Sf. Fecioare (71). În urma
acestui fapt a devenit interesat (fiind şi direct implicat) în studiul fenomenelor speciale
mistice, acordând ulterior atenţie şi maicii Maria Ionela. Tratatul respectiv este un tratat
de teologie morală, scris pentru maicile din CIN, extrem de rigorist.
În fine menţionăm editarea unui volum de poezii „Puterea Credinţei”. Poezii.
Ediţie îngrijită şi prefaţată de Sr. Maria Ionela Cristescu CIN (apărută în condiţii
grafice de excepţie, în Italia, la Feletto Umberto, 2005, ed. Segno, 347 p.). Volumul
conţine cuvinte introductive semnate de P. Aurel Leluţiu (în 29.06.1966) P.S. Ioan
Dragomir (11.11.1967) şi P.S. Alexandru Todea (19.11.1968). Sunt prezentate 99 de
poezii, scrise între 1951-1969 (ultima, de tip colofoniu), foarte multe meditativ
teologice, altele cu caracter autobiografic. Nu excludem eventuale retuşări stilistice din
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partea apropiaţilor maicii Maria Ionela. Unele poezii au fost compuse în timpul
detenţiei şi deci memorizate pe parcursul acesteia. Autobiografice pot fi considerate
poeziile „Susţinere” (p. 51), „Apărare” (descrierea unei anchete, p. 52-55), „Crez şi
mărturie” (experienţa izolării carcerale, p.117-119), „Numai cerul” (viziunea unui ateu
osândit – Stalin, p.144-147), „Adevărul Viu” (ispita renunţării la crucea personala,
p.148-151), „Mărturisirea credinţei” (a doua detenţie, p. 272-275).
Poeziile sunt datate, astfel încât se pot reconstitui „stagiile” suportate de maica
Ionela prin puşcăriile româneşti: deţinută la MAI între februarie-octombrie 1951, la
Ocnele Mari, între februarie-martie 1952, la Târguşor, mai 1952, în lagărul din
Ghencea, noiembrie 1952 – martie 1953, la Dumbrăveni ianuarie 1953 – octombrie
1953, la „secret” (MAI?) în 1955, apoi la Jilava (aprilie-mai 1960, mai 1962). Maica
Ionela confirma deci eliberarea sa în 1955, nicidecum anul 1954, prevăzut în
documentaţia CIN (Marcu, 2002, p. 98). Reconstituirea detenţiei după volumul de versuri are corespondenţa cu etapele prezentate de foile matricole penale, la care sora nu a
avut acces, ele fiind publicate de Institutul pentru Investigarea Crimelor Comuniste
după 2007.
Însă activitatea principală a maicii Ionela a fost legată de propăşirea
Congregaţiei Inimi Neprihănite şi a ramurii ei masculine, Congregaţia Preoţilor
Adoratori. O documentaţie istorică legată de această Congregaţie a fost realizată de Dr.
jur. Vasile Marcu (1910, Căpâlna, AB – 2006, Bucureşti), fost jurist-consult al
arhidiecezei Blajului şi extrem de atent la valoarea juridică a documentelor pe care le-a
publicat (Marcu, 1997, 192-216, 314-323, 332-335, 383-384, 446-450, 453-454;
Marcu, 1998, 125-317; Marcu 2002, 95-111). Odată cu Decembrie 1989 congregaţiile
fondate de maica Ionela au căutat să obţină o recunoaştere canonică solidă. Apostolatul
congregaţiilor vizase în principal mediile intelectuale. Membrii marcanţi ai
congregaţiilor au căutat parcurgerea etapelor canonice necesare acestui demers:
înscrierea conform legilor Statului ca asociaţie religioasă cu personalitate juridică
proprie (asemeni celorlalte ordine monahale catolice), în acest pas fiind sprijiniţi de
regretatul episcop al Orăzii Mari, P.S. Vasile Hossu (1919, Carei, SM – 1997, Oradea),
înscriere realizată în 1993 (Marcu, 1997, 205-206), solicitarea unui vizitator apostolic
pentru investigaţia canonică. A fost desemnat din partea Sf. Scaun P. Elio Gambari,
care a examinat activitatea CIN, astfel încât aceasta a fost recunoscută iniţial „ad
experimentum pe un an, de Î.P.S. Lucian Mureşan, mitropolitul B.R.U.”, în 19.04.1995,
ulterior CIN dobândind recunoaştere definitivă (Marcu, 1997, 208, 383-384; Marcu,
2002, 105-106).
CIN s-a lansat în opere de binefacere socială, în principal asistenţa orfanilor şi
educaţia copiilor, fiind apărată de Ordinariatul mitropolitan ori de câte ori a fost cazul,
mai ales în cazul conflictelor apărute pe seama clădirii masive a orfelinatului din
Odorheiul Secuiesc, primit ca donaţie din partea fundaţiei Basel Hilft, a D-lui Cyrille
Burger (Marcu 1998, 125-317). Ulterior activitatea CIN s-a extins şi în Obreja, ba chiar
şi în Italia, la Tarquinia, (Andru 2009, 177-185,184-185) activitatea ei fiind periodic
semnalată laudativ în presă (72). Cooperarea cu ierarhia este fructuoasă, atât cu
mitropolitul major, cât şi cu episcopii auxiliari mitropolitani, P.S. Mihai Frăţilă şi P.S.
Vasile Bizău, aceştia participând frecvent la evenimentele CIN.
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În prezent CIN patronează grădiniţe de copii, orfelinate, şcoli (liceul catolic din
Bucureşti) sau azile pentru vârstnici – o operă socială extrem de necesară, pe linia
apostolatului carităţii.
Departajate de orice element grotesc, câteva afirmaţii provenite de la maica
Ionela atrag atenţia, cu atât mai mult cu cât au fost făcute în perioada 1947-1952
(ultimul an când P.S. Alexandru Todea a putut-o întâlni înainte de eliberările din 1964):
1. Moartea în închisoare a mitropolitului ales Alexandru Rusu, spovedit „de cel mai tânăr
preot al Bisericii Unite” (Riti). Evenimentul s-a petrecut în 1963 la Gherla, Riti fiind chiar
preotul în cauză.
2. Alegerea lui Alexandru Todea ca mitropolit al Blajului (Riti, Ploscaru). Evenimentul
s-a întâmplat după 1985 (numirea canonică s-a făcut în 14.03. l990), deşi afirmaţia fusese lansată
înainte de 1952, (stârnind reprobarea Î.P.S. Iosif Schubert), când mai trăiau P.S. Ioan Suciu, Tit
Liviu Chinezu, Alexandru Rusu...
3. Agonia lui Stalin, descrisă până în 1952. Condiţiile morţii dictatorului sovietic (moarte
anunţată public în 5.03.1953) au fost cunoscute doar după 1960 (fuga Svetlanei Aliluieva Stalina
în Occident, apariţia Memoriilor lui Hrusciov în 1970 etc.)
4. Restaurarea Blajului, la o nouă splendoare (Deneş 1968). Material evenimentul se lasă
aşteptat, dar canonic Mitropolia Blajului a fost declarata Mitropolie Majoră în 2005, poziţie
apicală în istoria sa.
5. „Avioane de-asupra Moscovei”, prăbuşirea Imperiului Sovietic (Deneş 1968, Zilber),
eveniment realizat în 1991.
6. Prăbuşirea verticală (bruscă) a comunismului (Zilber, Florea 2005), eveniment realizat
în România în Decembrie 1989, în 1991 Imperiul sovietic colapsând faptic tocmai în 8.12.1991,
ziua Neprihănitei Zămisliri.
7. Plecarea sovieticilor din România (Florea 2005) eveniment prezis de Ionela înainte de
1953 (când era o erezie să te gândeşti la aşa ceva) şi împlinit între 1958-1962.
8. Creştinismul biruitor împotriva comunismului (Florea 2005). fapt evident şi azi,
spiritual şi moral creştinismul fiind permanent superior nu doar comunismului ci şi
consumismului relativist actual.
9. Protecţia asigurată de Inima Neprihănită, triumful acesteia. Afirmaţia reproduce
mesajul de la Fatima. Protecţia nu trebuie înţeleasa în sens limitat fizic, ci şi spiritual, cultorii
devoţiunii Inimii Neprihănite păstrându-şi credinţa în orice împrejurare (fapt demonstrat),
explicându-se şi campaniile agresive de înlăturare a „latentelor greco-catolice” din bisericile
confiscate de ortodocşi; unde „latentele” s-au păstrat, identitatea catolică s-a conservat şi ea.

Nu ne interesează atât cauzele acestei clarviziuni, cât evidenţa ei. Clarviziunea
se poate explica şi pe cale naturală şi considerându-se că Maica Maria Ionela Cotoi are
o inteligenţă mult deasupra mediei, în ciuda precarităţii erudiţiei sale academice (se
cunosc cazuri în istorie), având un real talent de analiză politică şi eclesiastică. În cazul
afirmaţiilor de mai sus consemnate cu mult înainte de împlinirea lor, putem exclude
ipoteza psiho-patologică; ne-am bucura ca toţi psihopaţii să dea dovadă de atâta
clarviziune. Putem fi convinşi că la un asemenea grad de inteligenţă, maica putea „juca
rolul oligofrenei” la perfecţie, spre disperarea anchetatorilor şi spre propriul beneficiu.
Fenomenele particulare (extraordinare, speciale) de tip stigmate şi sângerări ale
Sf. Împărtăşanii (hostii, agneţ, vin) pot avea cauze preternaturale sau supranaturale,
necesitând deci o investigaţie competentă şi acribică.
Cauzele naturale sunt cele mai puţin probabile. Autolezionismul ar fi fost urmat
de suprainfectarea plăgilor, eventualele mucegaiuri ar fi creat doar pete strict
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circumscrise, apărând independent de procesul liturgic. Or, sângerarea Sf. Împărtăşanii
apărea doar în cadrul anaforei liturgice (a canonului euharistic după anamneza liturgică)
afecta ambele specii liturgice sau numai una, stropea patrafirele celebraţilor, afecta şi
miridele în cazul celebrării liturghiei bizantine, deşi materia liturgică era în permanenţă
proaspătă.
Însăşi implicarea Nunţiaturii, într-un moment total nepotrivit pentru ea, în acest
caz pledează pentru înlăturarea cauzelor naturale. Sângerările puteau fi fotografiate
(fotografiile unei sângerări din 26.10.1989 a ambelor specii euharistice, surprinsă în
timpul anaforei Sf. Ioan Gură de Aur i-au fost arătate autorului acestor rânduri la Roma,
în 1993 de P.S. Justin Paven) sau impregnau corporalele (şerveţele de-asupra altarului).
Despre existenta corporalelor au mărturisit mai mulţi eclesiaşti (Botiza, 1989, 111; Emil
Riti, în Birtz, 2006, 31); dacă unii, neconvinşi, le ardeau (Botiza), alţii le doreau cu
insistenţă. Emil Riti a mărturisit cum a dus în 1985 la Roma un asemenea corporal unor
prelaţi vietnamezi (Birtz, 2006, 31).
Aceste fenomene au din punct de vedere teologic doar un rost profetic (de
avertizare) altfel nu ar fi deloc necesare în epoca noastră când controversele asupra transsubstanţierii au fost clarificate dogmatic. Termenul de transsubstanţiere (transformarea
pâinii/vinului în Trupul/Sângele lui Hristos, aspectul rămânând acelaşi) (doctrina fiind
comună atât catolicilor cât şi ortodocşilor, chiar daca ultimii resping termenul) este de fapt
constituţia libertăţii noastre. Coerciţia evidenţei ar anula libertatea credinţei, şi deci
meritul acesteia în prezenţa fizică a lui Iisus Hristos în sfintele specii. Or, cuminecarea
este în primul rând un act de credinţă. Avertizarea are alte rosturi, presupunând deja
libertatea asumată. Cazul sângerărilor din 1989 care indicau dramele din Decembrie 1989
şi de după. Analog avertizările din 1949-1950. Alteori acest proces poate sublinia, tot ca o
avertizare, comuniunea cu martirii, mărturisitorii, în momente în care faptul tinde să fie
ignorat. Cazul comuniunii cu pătimitorii din ţările unde libertatea credinţei nu este
acordată sau e restricţionată. Emil Riti (poate chiar fără să realizeze întreaga amplitudine a
situaţiei) a fost la un moment dat transportorul unui semn vizibil, de comuniune liturgică,
dintre persecutaţii din Bucureştii anilor ‘80 şi Biserica din Vietnam.
O atitudine prudentă de aşteptare, de verificare, desigur că este întotdeauna
benefică. Condiţia majoră, preliminară, este ca această atitudine să excludă grotescul,
semn infamant şi revelator asupra adevăratei naturi a opoziţiei (în acest caz).
Prudenţă şi expectativă s-a manifestat şi în cazul Therezei Neumann, dar nici o
autoritate ecleziastică, nici măcar autorităţile naţional-socialiste sau Gestapoul nu s-au
pretat la diversiuni grosiere, groteşti. (Giovetti, 2006). Dimpotrivă!
Fenomenele de la Medjugorie, debutate în 1981, continuând şi în prezent, au
susţinători eclesiastici de marcă, dar episcopii de Mostar (dieceza locului) s-au opus
recunoaşterii lor ca supranaturale. Cel puţin până acum. Nici unul din ierarhii din
Mostar nu a recurs la elemente groteşti, calomnii, amestec de adevăr cu falsuri (73). Sf.
Pius din Pietrelcina (†23.09.1968) a avut parte de susţinători şi de opozanţi chiar în
rândul pontifilor romani, unii funcţionari eclesiastici recurgând la calomnii, la sacrilegii,
pentru a-l compromite.
Să înţelegem că este vorba de temperamentul rasei latine? Sau, tocmai datorită
constatării certe a supranaturalului în acest caz (constatare culminată cu canonizarea
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popularului capucin, săvârşită de Papa Ioan Paul al II-lea în 16.06.2002), să fi fost
vorba de o erupţie tenebroasă? Ultima ipoteză ni se pare cea mai probabilă. Mai avem
de răspuns la câteva întrebări.
1. Din moment ce o persoană supradotată, cu asemenea manifestări spectaculare încă trăieşte, este oportună discuţia asupra cazului?
Din punct de vedere al istoricului preocupat de istoria recentă, răspunsul nu
poate fi decât pozitiv; Maica Ionela a fost o figură emblematică a rezistentei
anticomuniste, refuzând orice compromis cu ideologia acestui sistem. Cazul ei, asemeni
lui Ion Gavrilă Ogoranu, al Elisabetei Rizea, al Sabinei Wurmbrandt sau al pastorului
Richard Wurmbrandt, al Anastasiei Popescu, al maicii Clara Catrina Laslău, al maicii
Constantina Suzana Ciora, al Coletei Valéry Grossu, se înscrie în galeria adevăratelor
figuri ale Rezistentei româneşti, a adevăratelor caractere ale acestui popor.
Din punct de vedere teologic răspunsul este de asemeni afirmativ, exemplificat
tocmai de cazurile anterioare (câteva, din multe altele): Therese Neumann, Pius
Forgione din Pietrelcina, vizionarii din Medjugorie. O dezbatere pro şi contra, pe un ton
cu adevărat academic, fără falsuri, fără elemente groteşti contribuie la maturizarea
credincioşilor. Chiar P.S. Ioan Ploscaru a acordat atenţie unor asemenea personalităţi
(Ploscaru 1999) asupra cărora, în acel moment (lucrarea fusese redactată înainte de
1989) Biserica nu se exprimase oficial (Neumann, P. Pio, Marthe Robin sau Rafila
Găluţ). Totuşi creştinii sunt persoane dotate cu discernământ (sau ar trebui să fie, în
ochii propriei ierarhii)…
În aceste coordonate, ni se pare irelevant faptul dacă fenomenele speciale sunt
şi astăzi prezente sau au fost pierdute pe parcurs. Important este că ele au constituit, la
un moment dat, motorul psihologic, intelectual şi spiritual al forţei de rezistenţă
anticomunistă.
În 1948-1949 actanţii acestor evenimente aveau posibilitatea să aleagă între
opiniile P. Otto Kanisius Pfahrenkopf SI şi Amalio Orduña SI, de o parte, şi opinia lui
P. Rafael Haag SI (erou al credinţei, dar victima teoriilor lui E. Dhanis) de alta. Cele
două opinii s-au regăsit şi la sfârşitul anilor ’80 ai secolului XX: cea a conceptelor clare
şi a asumării unui mesaj profetic, sau cea a teologiei moderniste, cu dublul ei limbaj.
Optanţii primei opinii au fost pregătiţi în Decembrie 1989 (J. Paven fiind chiar pe
baricade, ajungând la TVR în 22.12.1989 seara, putând comunica pe 24.12.1989 public
supravieţuirea Bisericii Greco-Catolice) (Birtz, 2006, 55-56); optanţii ultimei opinii au
fost luaţi pe nepregătite, în marasmul anilor ’90 (Făgăraş, Birtz, 2007, 60-66).
Atenţia faţă de semnele... de Sus nu trebuie bagatelizată sau ridiculizată: e o
altă lecţie desprinsă, din viaţa Maicii Maria Ionela…
O altă întrebare este legata de libertatea Maicii Ionela: este Maica Ionela un om
liber în momentul de faţă? Are libertatea de a se exprima fără restricţii? Mărturia ei at
însemna un aport extrem de important asupra perioadei 1947-1989.
Curgerea evenimentelor o va demonstra.
Din punctul nostru de vedere, prin deconstrucţia unei diversiuni în jurul unei
figuri de marcă a rezistentei anticomuniste, am pus o pietricică la începutul drumului. .

P. Dr. Mircea Remus Birtz
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Prezentarea documentelor
A 1-A 6. Fişele matricole penale ale P.S. Adalbert Boros, episcop titular de
Ressiana. Fişele sunt accesibile pe site-ul: www.crimelecomunismului.ro; în A 4 apare o
propoziţie revelatoare: „A ţinut legătura cu vaticanu (sic!)”; ce defineşte întreaga
mentalitate represivă a agramaţilor ajunşi la putere după 1944.
A 7. Manfred Kierein către Adalbert Boros, Viena 9.08.1968; Corespondentul
austriac aflase adresa episcopului de la P. Matthias Bittenbinder (1899, Nagyösz, Torontal
– 1988 Bad Reichenhall, RFG) (Hetényi, 1994, 175-176); care reuşise în 1963 să scape
din „paradisul socialist” unde făcuse şi puşcărie pentru credinţă. Kierein îi cerea date
episcopului Boros despre titlul acestuia, consacratorul său, data consacrării.
A 8. Adalbert Boros către Manfred Kierein, Timişoara 10.09.1968; Episcopul îi
trimite fotografia cerută.
A 9. Adalbert Boros către Manfred Kierein, Timişoara 6.07.1970;
Episcopul mulţumeşte pentru studiul dedicat sediului titular de Ressiana, realizat
de Dr. Manfred Kierein. Deocamdată nu poate trimite portrete şi autografe de la alţi
confraţi, urmând a le procura, dar precizează ca Iuliu Hirţea era titular de Nebbi,
Alexandru Todea, de Cesaropolis iar Ioan Ploscaru de Trapezopolis. Boros se gândea cu
nostalgie la vizita sa din Austria (aprilie 197o, la invitaţia cardinalului Franz König). În
timpul acestei vizite îşi clarificase şi opinia sa despre Manfred Kierein (căruia, văzându-i
competenţa în succesiunile episcopale din Europa Orientală, îl bănuise ca ar fi agent al
Securităţii; trebuiseră asigurări formale date de cardinalul König). Odată ştiind că e de
încredere, îl aştepta şi la Timişoara.
A 10. „Episcopatul Ressianei, al episcopului Boros”, studiu istoric realizat de Dr.
Manfred Kierein la Viena, 27.06.1970.
A 11. Adalbert Boros către Manfred Kierein, Timişoara 13.12.1970; Episcopul îi
doreşte un Crăciun fericit; în toamna acelui an Boros îşi pierduse fratele, în mod tragic,
ceea ce l-a îmbolnăvit; acum caută să-şi refacă sănătatea. Cere corespondentului austriac
să se roage pentru el.
A 12. Adalbert Boros către Manfred Kierein, Timişoara 28.0l.1971; Episcopul îi
mulţumeşte pentru scrisoarea din 23.12.1970 şi pentru placheta apărută în periodicul
„Miteinander”; sănătatea i s-a restabilit. Fusese vizitat de cardinalul Köning la Timişoara,
care l-a invitat din nou la Viena.
A 13. Adalbert Boros către Manfred Kierein, Timişoara 12.08.1971; Episcopul i-a
trimis corespondentului austriac un autograf de la un confrate ce îl vizitase anterior.
A 14. Adalbert Boros către Manfred Kierein, Timişoara 14.01.1974. Episcopul îi
mulţumeşte pentru urările cu ocazia jubileului său episcopal (25 de ani de episcopat).
Episcopul scrie amicului său că Biserica în aceasta lume se poate reînnoi doar prin Duhul
lui Hristos; porţile iadului nu o vor birui, dimpotrivă. Victoria noastră este credinţa
noastră. Iconiţa trimisă lui Kierein îl înfăţişa pe Sf. Gerard, primul episcop de Cenad,
martir, model şi pentru Boros. Cele câteva rânduri demonstrează credinţa şi speranţa
episcopului în triumful Bisericii.
A 15. Adalbert Boros către Manfred Kierein, Timişoara 27.12.1974; Episcopul îi
mulţumeşte pentru felicitările trimise în precedenţă. Este întristat despre ştirea că Dr.
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Ferdinand Dexinger (1937-2003) preot din 1961, sfinţit de cardinalul Köning, în 1961,
devenindu-i secretar, a lăsat sacerdoţiul, căsătorindu-se. Boros dorea să se roage pentru el;
Boros având o înaltă consideraţie pentru treapta sacerdotală, era uimit şi întristat de
asemenea căderi.
A 16. Adalbert Boros către Manfred Kierein, Timişoara, 27.10.1978. Episcopul îi
mulţumeşte pentru urările primite la împlinirea vârstei de 70 de ani. Mulţumeşte lui
Dumnezeu pentru tot ce a primit până la această vârstă. Îi scrie şi câteva rânduri de
mângâiere în amintirea mamei lui Manfred Kierein. Este încântat de noile prefaceri din
Biserică, mai ales de alegerea noului Papă, Ioan Paul al II-lea. E consolat că nici în acest
an nu primeşte paşaport.
A 17. Adalbert Boros către Manfred Kierein, Timişoara, 16.12.1978; Îi mulţumeşte
corespondentului său pentru felicitările trimise cu ocazia jubileului sau de 30 de ani de
episcopat. Anii se scurg rapid, dar sarcina principală rămâne, de a corespunde voinţei
trainice, credincioase, a lui Dumnezeu.
A 18. Adalbert Boros către Manfred Kierein, Timişoara 18.12.1988; Episcopul
mulţumeşte pentru urările trimise (Boros serbând 40 de ani de episcopat); transmite şi el
urări şi binecuvântare.
A 19. Un interviu dat de P.S. Adalbert Boros periodicului „Miteinander” nr.4/1992;
episcopul îşi deapănă amintiri din închisoare şi din clandestinitate. Îi evocă pe episcopii
Pacha, pe cei clandestini români şi pe cei maghiari. El a fost cel care l-a absolvit în final
pe episcopul Tit Liviu Chinezu; a asigurat (după 1970) întâlniri dintre trimişii Sf. Scaun şi
Alexandru Todea, la el în casă.
B 1-B 4. Actele naşterii, botezului şi cetăţeniei P. Johann Herbert Laschober.
Acesta a fost botezat în confesiunea evanghelică augustană, dar din 13.08.1936 a trecut
formal în Biserica Romano-Catolică. Vedem că şi părinţii săi sunt înscrişi ca
romano-catolici. Cum se explică faptul că fusese botezat lutheran? Sau prin situaţia de
război, când în Grabaţ nu era pe moment disponibil un preot catolic, iar nou-născutul,
fiind bolnăvicios, a fost botezat de urgenţă, sau prin trecerea întregii familii la Biserica
Romano-Catolică.
B 5. Scrisoarea de recomandare semnată de P. Otto Lakatos, comisar general al
Provinciei Sf. Elisabeta a Fraţilor Minori Conventuali, prin care se atestă că monahul
Johann Herbert Laschober a fost preparat în seminarul franciscan din Baia-Mare, unde a
primit ordinele minore, în 8.10.1938 prin mâinile episcopului István Fiedler. Se cere
episcopului Augustin Pacha administrarea subdiaconatului.
B 6. Scrisoare a aceluiaşi provincial către episcopul Augustin Pacha, prin care se
solicita hirotonirea sacerdotală pentru Johann Herbert Laschober.
B 7. Scrisoare de recomandare a aceluiaşi provincial, prin care, atestându-se
primirea subdiaconatului prin mâinile episcopului Pacha a clericului J.H. Laschoher
(2.02.1941), acesta este recomandat pentru hirotonirea sacerdotală.
B 8-B 10. Acte legate de hirotonirea sacerdotală a P. Johann Herbert Laschober,
săvârşită de episcopul Augustin Pacha, în 16.03.1941, în biserica romano-catolică din
Lugoj (fiind consacrat tot atunci şi P. Ioan Grigore Turai), în prezenţa episcopului Ioan
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Bălan al Lugojului, a canonicului Nicolae Brânzeu şi a secretarului episcopal (Ioan
Ploscaru), provincialul Otto Lakatos exprimând mulţumirile cuvenite.
B 11. Atestatul (singhelia) de hirotonire sacerdotală a P. Johann Herbert.
Laschober, semnat de episcopul Augustin Pacha, eliberat în Timişoara 20.03.1941.
B 12-B 16. Acte prin care P. Johann Herbert Laschober OFMConv este numit
capelan la Lugoj, fiind după stagiul arădean (1942-1944) reinstalat la Lugoj; în 1947 fiind
suferind şi având nevoie de o intervenţiei chirurgicală, superiorul casei cere pentru el
concediu medical. P. Laschober a scris şi el episcopului în acest sens, cel care urma să-l
suplinească fiind P. Gábor Héjja, OFMConv.
B 17. Fişa de caracterizare ecleziastică a P. Johann Herbert Laschober, completată
de superiorul P. Laschober, în Arad în 30.06.1943. Rezultă ca P. Laschober era un preot
silitor, ce respecta scrupulos cerinţele statului sacerdotal.
B 18. Fişa personală a P. Laschober, cerută clericilor de noile autorităţi comuniste
(28.02.1948).
B 19. Scrisoare a delegatului provincial franciscan, P. Ferenc Aladár OFMConv.
către ordinariul diecezei de Timişoara, Msgr. Konrad Kernweiss, prin care se cere un
beneficiu eclesiastic pentru P. Laschober, proaspăt eliberat din puşcărie.
B 20. Decizia inspectorului regional pentru culte, dată în 22.0l.1957, prin care P.
Johann Herbert Laschober este trecut din categoria preoţilor extrabugetari (fără venit) în
cea de salarizare „2/3”, permiţându-i-se să activeze la Lugoj.
B 21-B 23. Fişe de personal ale P. Johann Herbert Laschober şi decizia sa de
pensionare din 2.05.1970, acesta fiind pensionat cu grad II de invaliditate, datorită bolii
sale.
B 24-B 25. Invitaţii către P. Laschober pentru a susţine misiuni spirituale (cicluri de
predici penitenţiale) în diverse parohii din dieceza Timişoarei.
B 26. Testamentul P. Johann Herbert Laschober, redactat la Lugoj, în 2.0l.1980.
Legatarul său testamentar a fost dl. Martin Metz din Lugoj, conducătorul corului
bisericesc, acesta primind şi o sumă de bani, pentru a-i asigura înmormântarea. Doreşte să
fie înmormântat în cripta franciscanilor din Lugoj. Bunurile le împarte la maicile din
parohie, la ruda din comuna Grabaţ, D-lui. Paul Kollar, gândindu-se şi la recompensa
coriştilor, a preoţilor, a organistului. O atenţie particulară dă intenţiilor liturgice
necelebrate, acestea (strict evidenţiate) urmând a fi împărţite confraţilor. Doreşte ca
fotografiile şi actele personale să-i fie arse. Nu poartă duşmănie nimănui.
B 27. Necrologul P. Johann Herbert Laschober.
B 28. Johann Herbert Laschober către Manfred Kierein, Lugoj, 9.01.1969; Preotul
îi scrie corespondentului vienez, extrem de încântat de vizita făcută în 1968 în Austria,
când s-au cunoscut. Îi trimite 2 calendare germane editate de dieceza Timişoarei, precum
şi un calendar de perete. Îi mai trimite o fotografie a P.S. Ioan Ploscaru şi îi precizează
date legate de consacrarea episcopilor greco-catolici clandestini.
Pentru date legate de episcopii clandestini a se vedea Prunduş-Plăianu, 1998; Birtz,
2007; Jakubinyi, 2010:
- Ioan Ploscaru (19.11.1911, Frata, CJ – 31.07.1998, Lugoj) consacrat episcop
titular de Trapezopolis de Gerald P. O’Hara, la Bucureşti, în 30.11.1948 din 14.03.1990
episcop de Lugoj;
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- Ioan Dragomir (11.10.1905, Ariniş, MM – 25.04.1985 Bucureşti, îngropat la
Arinis, MM) consacrat episcop de Paleopolis de O’Hara, în 6.03.1949, asistat de
Ploscaru;
- Tit Liviu Chinezu (22.12.1904 Huduc/Maioreşti, MS – 15.01.1955, Sighet,
închisoare) consacrat episcop titular de Regiana în 25.04.1949 la Căldăruşani, de P.S.
Valeriu Traian Frenţiu;
- Iuliu Hirţea (13.04.1914 Vinţerea, BH – 28.06.1978 Cluj, îngropat la Oradea)
consacrat episcop titular de Nebbi în 28.07.1949 de O’Hara;
- Ioan Chertes (10.09.1911 Sărăţel, BN – 31.01.1992, Cluj-Napoca) consacrat
episcop titular de Campania in Macedonia în 25.12.1949, la Căldăruşani, de P.S. Valeriu
Traian Frenţiu, asistat de Iuliu Hossu şi de Ioan Bălan; din 14.03.1990 arhiepiscop titular
de Cantano;
- Alexandru Todea (5.06.1912 Teleac, MS – 22.05.2002 Târgul-Mureş, îngropat la
Blaj) consacrat episcop titular de Cesaropolis în 19.11.1950 de P.S. Iosif Schubert, la
Bucureşti; din 14.03.1990 arhiepiscop şi mitropolit de Alba-Iulia şi Făgăraş.
B 29. P.J.H. Laschober către Manfred Kierein, Lugoj, 15.04.1969. Îi trimite un
portret al P.S. Ioan Duma; îi anunţa decesul P.S. Iosif Schubert, mort de Vinerea Mare la
München (4.04.1969); speră că interlocutorul său se simte mai bine după accidentul avut.
B 30. P. Laschober către Manfred Kierein, Lugoj, 5.05.1969; Îi mulţumeşte pentru
scrisoarea din 9.04.1969 şi-1 anunţă că a celebrat o Sf. Liturghie pentru P.S. Jósef
Schubert; se interesează de piciorul corespondentului (afectat în urma accidentului), şi-l
asigură că va primi scrisoarea cu fotografia P.S. Ioan Duma. Îi cere fotografii cu
cardinalul Franz König, vederi cu portalul Domului Sf. Ştefan din Viena şi cu mormintele
imperiale din Cripta Capucinilor. Înlocuirea scrisorii cu una în limba maghiară: o festă a
cenzurii?
B 31. P. Laschober către Manfred Kierein, Lugoj 18.06.1969; Îi confirmă primirea
scrisorii din 23.05.1969 cu fotografiile cerute. Îi relatează despre bogatul său program
pastoral: misiuni, pregătirea copiilor pentru Prima Împărtăşanie, sărbătoarea
Confraternităţii Holerei din Grabaţ etc. Speră să poată pleca la mare pentru a-şi trata
ganglionii afectaţi de t.b.c. Mai speră să poata o vizită la Roma, dacă va fi invitat de
Capitlul General al Ordinului.
B 32. P. Laschober către Manfred Kierein, Constanţa, 10.07.1969; Confirmă
primirea unei scrisori; îsi aşteaptă sora din Innsbruck.
B 33. P. Laschober către Manfred Kierein, Lugoj, 26.03.1970, îi confirmă primirea
felicitărilor de Paşti şi încântarea P.S. Adalbert Boros în urma vizitei făcute la Viena. Îl
anunţa pe M.K. despre bolile lui, ultima, o infecţie generalizată – dobândită în stat în
ploaie, ţintuindu-l la pat 3 luni. Aşteaptă cu nerăbdare paşaportul, sperând ca în acel an să
ajungă la Viena. Se îngrijorează, pentru a nu-şi nemulţumi credincioşii. Este mare penurie
de preoţi, şi (în timpul bolii) este ajutat de preoţii comunităţilor învecinate dar şi aceştia
având timpul limitat.
B 34. P.Laschober către Manfred Kierein, Lugoj, 21.05.1970; Îi mulţumeşte pentru
ilustrata din Seckau; episcopul Boros a sosit extrem de încântat de la Viena, fiind
entuziasmat de Kierein; P. Laschober îi mulţumeşte Dr. Kierein că a corespuns
aşteptărilor P.S. Boros. Îi scrie despre nevoile sale medicamentoase. Fiindu-i necesar un
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tratament special, speră să obţină o audienţă la Ministerul de Interne, să-i aprobe o ieşire
în străinătate, în scop medical. P.Laschober îşi roagă corespondentul să intervină pe lângă
cardinal, P.Hilarius Breitinger OFMConv făcând asemenea, aceştia putând face
demersurile cuvenite, facilitate de inundaţii.
B 35. P. Laschober către Manfred Kierein, Constanta 7.07.1970. La sediul miliţiei
din Timişoara lui Laschober i s-a respins cererea pentru paşaport; a aflat ca din martie
acel an, o dispoziţie permitea cetăţenilor români efectuarea unei călătorii în străinătate la
un interval de 2 ani. Prin P. Hilarius a primit o adeverinţă medicală, a înaintat-o la
Ministerul de Interne, aşteptând răspuns. În cazul unui răspuns favorabil, îi va telegrafia
lui Kierein; altfel, termenul de 2 ani expira în 30.12.1970. Îşi aşteaptă sora şi nepotul la el,
în vizită, în august. Se simte mai bine cu bolile lui. Speră ca măcar în primăvara anului
viitor să poată călători la Viena.
B 36-B 37. P. Johann H. Laschober către Manfred Kierein, Viena, 22.08.1970.
P.Laschober a ajuns inopinat la Viena, în circumstanţe tragice; sora lui şi nepotul său au
suferit un accident mortal cu automobilul la Zagreb, în drum spre România. Fiind singura
rudă, a primit paşaport şi dreptul de a călători, să se ocupe de îngroparea lor, pe care a
săvârşit-o la Innsbruck, în 14.08.1970, în mormântul părinţilor. A ajuns şi la Clinica
Universitară din Viena, pentru analize. Speră să-şi poată întâlni corespondentul, dacă
acesta nu e plecat în concediu.
B 38. P. Laschober către Manfred Kierein, Lugoj 18.11.1970; Îi scrie
corespondentului său că a ajuns cu bine în România, fiind aşteptat la Arad de confraţii săi.
Şi vagonul cu lucrurile familiei a ajuns cu bine, doar cărţile au fost reţinute. Se va interesa
dacă poate recupera ceva din ele. Îl anunţă de boala P.S. Adalbert Boros, în urma morţii
neprevăzute a fratelui acestuia (posibilă sinucidere), Boros facând un şoc nervos.
B 39. P. Laschober către Manfred Kierein. Lugoj, decembrie 1970. Îi confirma
sosirea scrisorii exprimându-i condoleanţe pentru moartea tatălui său, Karl Borromaeus
(pentru care va celebra o liturghie). Îi povesteşte despre tragicul accident din familia
Boros. Fratele episcopului era învăţător la Chişineu-Criş; soţia şi fiul său doreau să se
mute la Arad, el nu. A înghiţit pesticide. Nu a murit imediat, iar Adalbert a putut fi lângă
el în ultimele momente, dându-i extrema uncţiune (maslul). Imediat după înmormântare
Adalbert a trebuit să revină la Timişoara, să se întâlnească cu cardinalul König
(8.09.1970) iar apoi s-a reîntors la cumnata lui. Dintr-odată a făcut un şoc nervos. Nu
putea mânca, se subaprecia, avea sentimentul ca nu mai este înţeles de nimeni, nu putea
dormi. La Timişul de Sus (BV) s-a restabilit întrucâtva (fiind vizitat de Laschober
periodic). Este dezamăgit că mediul său ambiant nu este similar celui din imaginaţia sa,
având impresia că confraţii săi îl subapreciaza, el fiind doar un om. Cu toate acestea, deja
în 1971 sănătatea episcopului Boros va fi restabilită, el fiind prompt inclusiv în onorarea
corespondenţei (vezi A12).
B 40. P. Laschober către Manfred Kierein, Lugoj 3.04.1971. Îi răspunde la
felicitările de Paşti şi-1 anunţă că Adalbert Boros va face o călătorie la Roma, oprindu-se
pe câteva zile la Viena.
B 41. P.Laschober către Manfred Kierein, Constanta, 30.07.1971. Îl anunţă că
Adalbert Boros nu mai soseşte. Răspunsul la ultima scrisoare ar fi vrut să-1 înmâneze
personal lui Kierein, dar nu a fost posibil.
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B 42. P.Laschober către Manfred Kierein, Schwarzenberg, 10.07.1972. Îi trimite
salutări anunţându-1 că va reveni la Viena.
B 43. P.Laschober către Manfred Kierein, Lugoj, 29.10.1972; Îi descrie prietenului
austriac cu multe detalii călătoria pe care a făcut-o în Austria, Germania şi Italia, reuşind
să fie primit în audienţă de Papa. A putut să-şi facă şi examinări medicale. P.S. Adalbert
Boros a reuşit să călătorească până la Köln. Mons. Konrad Kernweiss (1913 Ciacova,TM
– 23.10.1981, Timişoara), ordinariu dicezan al Timişoarei (4.11.1954- 23.10.1981) se afla
în vizita la Roma, circulând zvonuri asupra unei consacrări episcopale a sa. P. Laschober
îşi exprima dorinţa unui seminar catolic la Timişoara, timişorenii având la Seminarul
minor din Alba-Iulia cca. 40 de tineri, dar cursurile făcându-se în limba maghiară, aceştia,
la absolvire, nu vorbesc corect limba germană.
B 44. Scrisoare de la Manfred Kierein către P. Johann Herbert Laschober, Viena,
20.11.1972. Acesta îi scrie dezamăgit de unele probleme eclesiastice. Audienţa la Sf.
Părinte a P. Laschober ar fi trebuit să fie mai bine pregătită din partea confraţilor italieni;
Papa avea aerul că nu ştie ce să-i spună. Îi descrie şi promovarea unor elemente la curia
arhiepiscopală vieneză, prin recomandări politice. Unii din cei promovaţi au probleme cu
morala, ceea ce 1-a îndepărtat pe Dr. M.K. de voinţa de a fi preot, deşi acesta era idealul
său. Preoţii după Conciliul Vatican II nu mai respectă liniile de conduită necesare, acestea
fiind în schimb întâlnite la preoţii persecutaţi din Răsărit. Îi scrie corespondentului lugojan
că este onorat să corespondeze cu episcopii Ploscaru şi Dragomir, studiază genealogiile
episcopale, ocupându-se şi de pictură şi numismatică. Intrând în posesia unei lucrări
despre Banat a lui Grisellini, doreşte să afle dacă ea poate fi vândută în România.
Observaţii:
Clientelismul inaugurat de cardinalul Franz König (1905, Rabenstein – 2004,
Viena), preot din 1933, episcop titular de Livias, coadjutor al episcopului de Skt. Pölten
între 1952-1956, arhiepiscop al Vienei între 1956-1985, cardinal din 1958, a cauzat
ulterior mari probleme Bisericii din Austria, scandalurile publice în care au fost târâte
figuri marcante ale clerului austriac fiind implementate în acei ani.
Observaţiile legate de haosul postconciliar sunt de asemenea corecte. Din nefericire
Paul VI a avut un rol fundamental în generarea acestei stări de lucruri, „aerul de-a nu şti
ce spune” fiindu-i caracteristic pentru audienţele acordate tuturor preoţilor, episcopilor sau
cardinalilor mărturisitori din Răsărit. A se vedea şi Bellegrandi, Franco – „II portone di
piombo. II Vaticano della riforma montiniana”, Milano, 1975, ed.Sugarco; Mindszenty,
József – „Memorie”, Milano, 1975, ed. Rusconi; Villa, Luigi – „Paolo VI beato?”;
Brescia, 1998, ed. Civiltà; Birtz, 2007, 126-127.
Rexy – numele conspirativ acordat de cei 2 corespondenţi cardinalului König.
Lucrarea lui Grisellini; este vorba de Grisellini, Francesco (1717, Veneţia – 1787
Milano) şi tratatul său „Versuch einer politischen und näturlichen Geschichte des
Temeswarer Banat”, 2 vol., Viena, 1780, 1789 (există şi o ediţie italiană, apărută la
Milano în 1780). Lucrarea a fost tradusă în româneşte în 1926, o ediţie accesibilă şi
riguroasă fiind „Istoria Banatului Timişan. Încercare de istorie politică şi naturală a
Banatului Timişan”, Timişoara, 1984, ed. Facla.
B 45. P. Laschober către Manfred Kierein, Lugoj, 16.12.1972;
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Acesta îi precizează că pentru el oricum audienţa la Papă a fost un eveniment
deosebit el neasteptându-se decât la sărutul inelului) primind ca dar un potir de argint.
Înainte şi după audienţă a fost la Mons. Giovanni Cheli la Secretariatul de Stat. Mons.
Kernweiss a fost şi el în audienţă, dar nu a putut rezolva nimic, problema romano-catolică
fiind legată de cea greco-catolică. P.Laschober nu a putut lua deocamdată legătură cu P.S.
Boros, dupa excursia acestuia în Germania. Îi confirma autorului valoarea cărţii lui
Grisellini pentru şvabii bănăţeni, dar care nu poate fi comercializată în România. În Banat
el cunoaştea cca. 4-5 exemplare, unul fiind al fostului său profesor de istorie din liceu.
Cheli, Giovanni (n. 1918, Torino) preot din 1942, arhiepiscop titular de Santa
Giusta din 1978, activ în precedenţă la Secretariatul de Stat, din 1978 delegat al Sf. Scaun
la ONU, din 1986 pro-prefect al Consiliului Pontifical pentru emigranţi, din 1989
preşedinte al aceluiaşi, cardinal din 1998, pensionat în acelaşi an.
B 46. P. Laschober către Manfred Kierein, Lugoj, 16.12.1971. Preotul, răspunzând
la felicitări, îşi exprima speranţa ca în 1972 să ajungă la Viena.
B 47. P. Laschober către Manfred Kierein, Sibiu, 7.04.1973; Îi trimite felicitări de
Paşte din timpul misiunilor pe care le ţinea la Sibiu.
B 48. P. Laschober către Manfred Kierein, Budapesta, 23.05.1973; îşi înştiinţează
prietenul că face o excursie de 3 zile la Budapesta.
B 49. P. Laschober către Manfred Kierein, (Lugoj) 19.09.1973. Preotul scrie
despre petrecerea lui de o lună la mare, unde şi-a ameliorat sănătatea; îi trimite şi două
vederi.
B 50. P. Laschober către Manfred Kierein, Lugoj, 1.11.1973; Îi scrie
corespondentului său asigurându-1 că s-a rugat pentru mama acestuia ce suferise o
intervenţie chirurgicală oftalmologică. Îi oferă adresa Episcopiei Romano-Catolice din
Bucureşti şi a Mons. Francisc Augustin, exprimându-şi speranţa într-o vizită la Viena în
1975, cu condiţia obţinerii paşaportului. Mons. Francisc Augustin (1906, Lucăceşti SV –
27.11.1983, Bucureşti) a studiat la Genova, preot din 1931, capelan la Craiova şi la
Bucureşti, paroh la Târgovişte, în închisoare între 18.11.1952 – octombrie 1955
ordinarius intrusus al arhidiecezei bucureştene între 7.09.1961 şi 27.11.1983, din 1965
deputat în Marea Adunare Naţională (Jakubinyi, 2010, 52).
B 51. P. Laschober către Manfred Kierein, Lugoj, 13.05.1974; îi scrie despre
conferinţele pe care le-a ţinut la Timişoara şi despre misiunile făcute. I-a fotografiat
vechile biserici, mănăstiri şi ruine ale cetăţii Timişoarei, materialul dorind să i-1 trimită
printr-un cunoscut, nu prin poştă. Spera să poată obţine paşaport pentru 1975 pentru a
putea călători în Germania şi Austria.;
B 52. P. Laschober către Manfred Kierein, Leningrad, 4.07.1974; îşi salută
corespondentul dintr-o excursie la Leningrad.
B 53. P. Laschober către Manfred Kierein, Lugoj, 1.08.1974; Îi descrie pe scurt
călătoria de grup la Leningrad, asigurându-1 că materialul despre vechea Timişoară este
pregătit, dar caută persoana care să-1 transporte la Viena. Îşi încearcă ameliorarea
sănătăţii la băile termale din Timişoara. Îşi aminteşte de preşedintele federal (al Austriei)
care asista regulat cu fiul sau la liturghiile duminecale din Alserkirche. Speră la un
paşaport pentru anul următor.
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Preşedintele austriac la care se face referire este Dr. Rudolf Kirschläger
(1915-2ooo), şef al statului din 8.07.1974 până în 1986, fost ofiţer, jurist şi funcţionar de
carieră, unul din cei mai populari oameni politici austrieci datorită integrităţii sale. El îi
urma social-democratului Franz Jonas (1899-1974) preşedinte între 1965-1974.
B 54. P. Laschober către Manfred Kierein, Lugoj 12.12.1978; P. îi ura un An Nou
binecuvântat, sperând ca în 198o să poată vizita Viena. Nu a mai putut-o face, în 1980 el
decedând la Târgul-Mureş, în urma complicaţiilor gravelor decalcifieri osoase de care
suferea.
B 55-B 58. Fişele matricole penale ale P. Johann Herbert Laschober (accesibile pe
site-ul www.crimelecomunismului.ro). Din fişele matricole aflăm că a fost întemniţat din
29.08.1951, fiind condamnat în 1952 de Tribunalul Militar Timişoara la 8 ani temniţă
grea, pentru motivul „că a dat informaţii Episcopului de la Timişoara”, fiind eliberat în
20.07.1956. Fusese bolnav şi în închisoare.
La ocupaţia părinţilor vedem trecut „cârciumar / casnică”; un fost comisar de
poliţie din Austro-Ungaria nu-şi putea câştiga pâinea în RPR decât eventual ca şi
cârciumar, totuşi spre binele familiei lui (altfel putea fi acuzat de eventuale reprimări ale
clasei muncitoare, reacţionarism etc.)
C 1. P.S. Ioan Duma, episcop titular de Iuliopolis, către P. Johann Herbert
Laschober, Târgul-Jiu, 2.09.1970. Episcopul îi scrie confesorului său o frumoasă scrisoare
de mângâiere după accidentul avut de sora sa (cf. şi B 36 – B 37). Este şi o scrisoare de
mulţumire către confraţii franciscani din Austria şi România care i-au fost alături P.
Laschober.
C 2. Telegrama a P.S. Ioan Duma către Manfred Kierein, Tg. Jiu, 7.12.1973, de
binecuvântare; acesta îl felicitase în precedenţă pentru jubileul a 25 de ani de episcopat
(8.12.1948).
C 3. Scrisoare a P.S. Ioan Duma către Manfred Kierein, Tg. Jiu, 12.10.1977, prin
care îi mulţumeşte pentru felicitările primite, corespondentul austriac crezând ca P.S.
Duma împlinea 80 de ani. Acesta i-a precizat că s-a născut în 5.11.1896, dar îi trimitea cu
drag binecuvântari.
C 4. Episcopul Ioan Duma către Manfred Kierein, Tg. Jiu, 12.10.1977; Îi trimitea o
fotografie de-a sa, cerută de interlocutor, cu o triplă binecuvântare.
C 5. Episcopul Ioan Duma către Manfred Kierein, Tg. Jiu, 20.11.1973; Ierarhul se
bucura pentru felicitările primite cu ocazia jubileului de 30 de ani de episcopat: pe lângă
binecuvântări, îi trimitea şi o poezie în limba italiană (o binecuvântare versificată – vezi C
6) alături de o iconiţă ce menţiona aniversarea jubileului de aur sacerdotal (22.06.1924Roma – 22.06.1974).
C 6. Poezia de binecuvântare scrisă de Ioan Duma pentru Manfred Kierein. Sub
îndrumarea rectorului Stefano Ignudi (1865-1945) unul din importanţii exegeţi ai lui
Dante din Italia primei jumătăţi de veac XX, Ioan Duma nu şi-a desăvărşit doar studiile de
latină, ci şi măiestria verbului italian.
D 1. Mons. Hieronymus Menges, Prelat Papal, către Manfred Kierein, München,
13.10.1987; Prelatul confirmă primirea scrisorii din 7.10.1987. Despre inelul şi crucea
pectorală a episcopului Iosif Schubert îi scria că acestea aparţinuseră cardinalului
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Faulhaber, îi fuseseră dăruite lui Schubert de cardinalul Döpfner, iar la rugămintea
episcopului de Ceramusa (Schubert), după moartea lui, au fost restituite Ordinariatului
diecezan prin episcopul Defregger. Menges deţinea hărţi şi acte importante provenite de
la episcopul Schubert. Era încântat de implicarea lui Manfred Kierein în deschiderea
procesului de beatificare a episcopului Anton Durcovici, bucurându-se că P. Prof. Florian
Müller (care avea o înaltă apreciere faţă de Kierein) îl putea seconda în acest demers.
Despre deschiderea procesului vienez de beatificare a episcopului martir Anton
Durcovici vezi Kierein, Birtz 2009, 76-78, 344-348.
P. Prof. Dr. Florian Müller (1910, Garamurat – 7.03.2000, Dontzdorf, Germania)
mai apare în acest studiu.
Faulhaber, cardinal Michael (1869, Heidenfeld – 1952, München) preot din 1892,
episcop de Speyer între 1910-1917, arhiepiscop de München-Freising între 1917-1952,
cardinal din 1921 s-a ilustrat şi prin rezistenţa sa împotriva nazismului.
Döpfner, cardinal Julius Augustin (1913, Hansen – 1976, München) preot din
1939, episcop de Würzburg între 1948-1957, episcop de Berlin între 1957-1961, iar din
1961 arhiepiscop de München-Freising; creat cardinal din 1958.
Defregger, Matthias Dionys Albert Paul (1915, München – 1995, München), preot
din 1949, episcop titular de Vicus Aterii din 1968, fiind auxiliar al arhidiecezei de
München şi Freising între 1968-1990.
E 1-E 2. Mons. Ovidiu Bejan către Manfred Kierein: Marino (Roma), 13.04.1970;
Roma, 4.05.1970.
Prelatul român, în urma unei scrisori din partea fostului său coleg de studii de la
Strasbourg, P.S. Ioan Ploscaru, se oferea să-1 ajute pe interlocutorul vienez pentru a
aprofunda cercetările legate de genealogiile episcopale în arhivele Congregaţiei Orientale.
A şi redactat o scrisoare în acest sens. Dorea informaţii mai detaliate, necenzurate, despre
P.S. Ioan Ploscaru, singurele vesti proaspete fiind după 30 de ani de separare, în urma
vizitei tatălui său la Roma. Răspunsul funcţionarului de la Congregaţia Orientală a fost
negativ, acesta cerând prezenţa lui Kierein la Roma, însotit de o scrisoare de
recomandare.
Mons. Ovidiu Bejan (13.08.1914, Deva – 21.10.1976, Marino-Roma) a studiat la
Cluj, la Roma („Propaganda Fide”) şi la Strasbourg, fiind doctor în teologie şi drept
canonic. A ajuns judecător la Sacra Rota, fiind primul român care a deţinut o asemenea
funcţie. Cf. Carnaţiu, Pamfil – „În amintirea Monseniorului Ovidiu Bejan”, în „Bună
Vestire”, Roma, 1976, 15, nr. 3-4, p. 228-231.
F 1-F 9. Fişele matricole penale ale maicii Maria Ionela Cotoi.
Ele sunt accesibile şi pe site-ul www.crimelecomunismuiui.ro. Fişele reprezintă un
bun exemplu ce ilustrează imprecizia documentelor emise de autorităţile represive
comuniste. Observăm ca aceleiaşi persoane, Maria Ionela Cotoi, fiica lui Teodor şi a
Paraschivei, născută la Băiţa (MS), în 18.04 îi sunt daţi doi ani de naştere diferiţi: 1927
(F1 – F6) şi 1936 (F7 – F8); în realitate ambele milesime sunt greşite, anul de naştere
fiind 1930. Fişele menţionează stagiile din penitenciarele MAI, Dumbrăveni, Văcăreşti şi
Mislea (F1 – F6), maica parcurgând şi etapa de tranzit la Ocnele Mari, Târguşor şi
Ghencea. Eliberările înainte de termen s-au realizat, prin dispoziţii administrative („prin
suspendare”) graţierea survenind în 1964.

63

F 10. Decretul de aprobare al Congregaţiei Inimii Neprihănite, emis de Dr.
Alexandru Todea episcop de Cesaropolis, substitutul Ordinariului diecezan
(administratorul apostolic P.S. Ioan Suciu, aflat în detenţie, deci împiedicat) în
25.12.1950, la Reghin, în ascunzătoarea ierarhului de pe str. Karl Marx. A mai fost
publicat de Cristescu 2004, 32.
F 11. Justin Ştefan Paven, episcop clandestin – „Scurt istoric al Congregaţiilor
adoratoare din Romania”, 9 pag. dactilo, fără dată (după 1990).
Fotocopii oferite chiar de P.S. Justin Ştefan Paven, la Roma, unuia din autori.
Documentul a fost sumarizat şi publicat prescurtat de Marcu, 2002, 95-103.
Se impune observaţia că până la Decretul din 25.12.1950 documentele ierarhice
exprimau încurajări şi binecuvântări; repetarea acestora era cauzată şi de incertitudinea
produsă de persecuţie (starea de necesitate canonică).
F 12. P. Dr. Lucian Groşan – „Memoriu către Papa Ioan Paul al II-lea”, Roma,
6.01.1994, însotit de o scrisoare către Vizitatorul Apostolic responsabil de caz, P. Elio
Gambari. Fotocopii oferite unuia dintre autori de P.S. Justin Ştefan Paven.
Memoriul şi-a atins ţinta. În urma investigaţiilor P. Elio Gambari şi din dispoziţia
Papei Ioan Paul al II-lea, CIN a primit o nouă recunoaştere canonică prin Decretul
Mitropolitan semnat de Î.P.S. Lucian Mureşan, arhiepiscop şi mitropolit de Alba-Iulia şi
Făgăraş, nr. 518 din 19.04.1995.
F 13. P. Dr. Rafael Haag SI – „Ionela”, material olograf redactat la Cluj în 1972.
Copie oferită unuia dintre autori de P. Dr. Silvestru Augustin Prunduş.
P. Rafael Haag (1895-1978) a fost un erou al credinţei, fiind în detenţie pentru
mărturisirea ei între 1952-1964. Este deci cu atât mai surprinzătoare redactarea acestui
document în care realitatea se împleteşte cu grotescul. Vom încerca o decantare a
afirmaţiilor reale de cele neveridice.
a) Este adevărat că P.S. Ioan Suciu a fost cel ce a descoperit manifestările Ionelei.
b) Sunt reale şi sângerările euharistice.
c) afirmaţiile atribuite P.S. Alexandru Todea trebuiesc decantate: sunt reale cele
legate de prăbuşirea comunismului şi de restaurare a Bisericii (Florea 2005, 225-229);
datele pentru „sfârşitul lumii” şi ideile milenariste atribuite Ionelei ar fi fost imediat
sesizate de Alexandru Todea, doctor în teologie la Roma, să nu uităm, cu o teză despre...
milenarismul scriitorilor eclesiastici (Prunduş, Plăianu, 1992, 18).
d) P.S. Suciu şi P. Leluţiu cerând... 30 de miracole (!): iată o afirmaţie grotescă.
Mariofaniile de la Lourdes şi Fatima au avut câte un miracol, şi acela suficient.
e) Ionela nu a descris conversiunea lui Stalin, ci agonia lui (Deneş, 1968; Zilber, I,
II) ceea ce este altceva.
f) Dispariţia aşa-ziselor plicuri sigilate se explică mai simplu prin confiscarea lor
de către Securitate, acestea dacă au existat, fiind deţinute de autoritatea eclesiastică, nu de
Ionela.
g) Afirmaţiile legate de CIN, instalarea noului mitropolit (Todea), căderea
regimurilor comuniste – au fost demonstrate istoric.
h) P.S. Ioan Suciu a lansat nu revelaţii, ci manifeste. Dar în 1972 nu era consultă
această specificare, manifestele fiind anticomuniste.
i) Interesante sunt datele oferite de P. Haag despre inspecţia lui la Obreja:

64

- ea a avut loc între 8 -11.02.1949, după un ciclu de exerciţii spirituale ţinute între
20.0l – 2.02.1949.
- P. Haag a avut mandat scris de anchetare.
- Nu este veridică afirmaţia că P. Pfahrenkopf şi Superioara Generală a CMD n-ar
fi ştiut cine e vizionara; de asemenea nu este veridic refuzul maicilor Constantina Ciora,
Terezia Cheşcheş şi Georgina Chinezu de a ascunde identitatea vizionarei, mai ales
înaintea mandatului apostolic. Numele ei se afla deja în 1949 în evidenţa Securităţii,
codificat „Maica Suflet” (74).
- Disputa Leluţiu – Haag asupra forului investigativ competent (ordinariatul
diecezan/ Sf. Scaun) nu era rezultatul încăpăţânării P. Leluţiu, ci a dispoziţiilor canonice
(75).
- P. Haag doreşte să ne convingă de descoperirea vizionarei pe seama bănuielii
unor maici şi a sa proprie, imediat fiind supus unul atac demonic. I-a cerut P. Pfahrenkopf
să se roage pentru el. Aici intervine greşeala majoră investigativă a P. Haag. De ce nu a
iniţiat procedura de exorcizare, împreună cu P. Pfahrenkopf şi P. Leluţiu, procedură
recomandată în toate cazurile speciale? (76)
- Excuderile m. Constantina Ciora şi a P.Leluţiu au fost motivate „de dezordini”, în
realitate de sprijinul dat de aceştia partizanilor anticomunişti: grupul Dabija şi Petru
Mărgineanu (Gavrilă Ogoranu VII, 117; Vasile 2003 a, 236-237).
- O informaţie importantă oferă P. Rafael Haag menţionând aducerea Ionelei la
Bucureşti. Dacă Sf. Scaun ar fi dat într-adevăr verdict nefavorabil, Nunţiatura s-ar fi putut
debarasa imediat de caz; indirect P. Haag recunoaşte că în 1949 Ionela era maică (!), deci
nu fusese expulzată din CMD. Ulterior se va contrazice în acest detaliu.
- Din nefericire relatările despre P.S. Alexandru Todea, P.S. Ioan Suciu (acesta,
fără să verifice, ar fi luat de bune spusele lui Leluţiu) şi Mons. Guido del Mestri,
Secretarul Nunţiaturii (care îi spunea lui Todea că Ionela e îndrăcită, apoi cerea la M-tirea
Sf. Agnes unde Ionela mânjea cu vopsea crucifixul, ca acesta să fie spălat) sunt fanteziste.
Cei 3 apar ca nişte oligofreni (ceea ce, măcar pe baza studiilor lor era discutabil)
prostiţi de o semianalfabetă, care picta crucifixe sub ochii altor maici; .
Dacă del Mestri credea ca Iorela e îndrăcită, de ce nu s-au făcut exorcisme la
Nunţiatură? Pur şi simplu i s-a pasat o... bombă de acest fel Dr. Alexandru Todea, care îşi
mai îngreuna situaţia logistică la Reghin, cu ascunderea Ionelei? Total neverosimil.
- Afirmaţiile asupra diferitelor vindecări, sau a canonizării Ionelei în timpul vieţii
(!) sunt inconsistente. Asemenea inepţii nu puteau fi vehiculate de un simplu credincios
catolic, necum de un doctor ca Alexandru Todea. Grotescul se împleteşte cu realitatea:
Ionela afirmase că Papa va veni în România deja în 1949. Faptul s-a împlinit după 50 de
ani, în 1999, vizita lui Ioan Paul II la Bucureşti fiind un succes;
- Ionela primea Sf. Împărtăşanie chiar şi în închisoare, fie în birourile de anchetă,
fie în urma slujbei la Nunţiatura Apostolică, în capela dezafectată a acesteia (Deneş,
1968) – pentru a putea mânca. Faptul e real, confirmat şi de alte relatări (F 16).
- În situaţii de urgenţă, critice, Sf. Cuminecătură poate fi dată după un act de căinţă
perfectă – practică de rutină. Că Ionela s-ar fi lăudat cu puteri „cât episcopii” este iar o
afirmaţie grotescă.
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- Menţiunea m. Hildegard (a se vedea şi F14) sugerează cel puţin o conivenţă
ideatică dintre P. Haag şi respectiva maică.
- Afirmaţia că „Ionela vindecă orice boală” iar este o afirmaţie grotescă. Despre
colectarea „sumelor de bani” (stipendii liturgice) P. Haag nu ar fi trebuit să fie ironic,
practica fiind curentă în mediul eclesiastic. La Bucureşti maica Ionela era înconjurată de
preoţi care celebrau zilnic Sf. Liturghie.
- Constantina Suzana Ciora şi Maria Ionela Cotoi erau maici, aparţinând deja CIN.
Este o alta eroare a P. Haag, ele niciodată nu au negat existenţa propriei congregaţii,
dimpotrivă.
Din simplul expozeu al P. Haag observăm indecizia acestuia de a da un verdict:
fenomene naturale (excrocherii, cazuri psihopatologice) sau preternaturale (ipoteza
diabolică). Surprinde lipsa exorcismelor, în cazul suspiciunii unui fenomen preternatural.
Sau ele s-au realizat, dar opinia era alta? De excludere a factorului diabolic?
Din nefericire accentele groteşti califică elaboratul P. Haag drept proba
autoiluzionării sale, el devenind victima teoriei lui Edouard Dhanis, adică tocmai a acelei
teorii pe care dorise să o utilizeze în explicarea cazului Ionela. Mai mult, ideile Ionelei
despre semnificaţia spirituală a României au alte origini (77).
F 14. Emanuel Cosmovici – „Mărturia sorei Hildegard”, Bucureşti, 19.11.1990.
Fotocopii oferite unuia dintre autori de P.S. Justin Ştefan Paven, la Roma, în 1994.
Documentul se doreşte consemnarea unei mărturii defavorabile maicii Ionela.
Documentul girat de Dl. Emanuel Cosmovici ridică anumite semne de întrebare: nu este
precizat numele complet al sorei Hildegard, nici data precisă a întâlnirii. Fapt cu atât mai
surprinzător cu cât Dl. Cosmovici se dovedeşte un cercetător extrem de atent şi acribic în
alte studii (vezi de pildă Cosmovici 2007).
În procesele din anii 1951-1952 au fost implicate 3 surori Hildegard:
1. Hildegard (Păuna) Croitoru (n. 1909, Huşi) în detenţie între 1951- 1953 (Bota
Ioniţoiu 2001, 217)
2. Dr. Hildegardis Wulff OSB (1896-1961, Germania) fosta superioară a
Institutului „Sf. Lioba” din Timişoara, monahie benedictină, condamnată în lotul Pacha,
ulterior răscumpărată din închisoare de guvernul vest-german în 1959, decedată în RFG,
numită cu respect şi cu drag de colegele ei deţinute „Frau Priorin”.
3. M. Hildegard Frederika Reissner SSS (1909-1979, înhumată în cavoul surorilor
sociale din Cimitirul Hazsongárd din Cluj), în detenţie din 23.04.1951 până în 1964
condamnată la 18 ani închisoare, cu încă doi ani suplimentari adăugaţi de judecator pentru
ca la proces a cerut o Biblie sau un crucifix pentru jurământ.
În document facându-se precizarea că este „superioara ordinului surorilor sociale”,
rezultă că este vorba de M. Hildegard Reissner. Despre activitatea ei şi comportamentul
edificant sufleteşte avut de ea în detentie sunt relevante: memoriile Dr. Eugenia
Mihalovici (1916-1998, Elveţia), medic cu studii în Elveţia, convertită la catolicism în
1939, activă în SUA, întoarsă în România în 1949 (!), colaboratoare a regentului apostolic
O’Hara, în închisoare între 1953-1962 (acuzată de spionaj în favoarea Elveţiei şi a
Vaticanului), din 1977 refugiată din nou în Elveţia, publicate sub pseudonim: Danubia,
Héléna – „Ils ont voulu tuer l’Homme”, Paris-Fribourg, 1992, ed. St. Paul (p. 122,
137-138) şi memoriile D-nei Pop Săileanu, Aristina – „Să trăiască partizanii până vin
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americanii”, s.l., 2008, Fundaţia Academiei Civice (p. 93-95, 107). Extrem de important
este şi volumul omagial dedicat a 80 de ani de prezenţă a Surorilor Sociale din România:
Farmati, Anna; Gábor, Csilla – „Jelnek Alitottalak. Emlékkönyv a Szocialis Testvérek
Társásaga és Romaniai Kerülete alapitásának 80. évfordulojara”, Csikszereda (M.Ciuc),
2003, ed. Tipographic. Sunt evocate maicile Hildegard Reissner, fiind oferit şi un interviu
al acesteia dat la Cluj, în 1975, maicii Dr. Palma Szöke (p. 68-72), Elisabeta Augusta
Ikrich (p. 75-79) superioară din România a Surorilor Sociale (d.1973), Krisztin Kristine
Dewald (p. 72-73) şi m. Széréna Anna Dénes (p. 74-75), toate făcând ani grei de detenţie
sub regimul comunist. În lucrările sus-menţionate maica Hildegard (care nu a fost
superioară surorilor sociale) nu o aminteşte pe m.Ionela, maica Hildegard demonstrând un
ales spirit irenic şi o înaltă atitudine duhovnicească.
Documentul pe care îl reproducem îi atribuie anumite neverosimilităţi:
a) Ne putem îndoi că maica Ionela s-ar fi lăudat că ea a compus faimoasa
rugăciune „Anima Christi”; cu o asemenea conduită nici nu ar mai fi fost acceptată în
noviciatul CMD ci trimisă direct la un spital psihiatric. Nunţiatura Apostolică nu s-ar fi
implicat într-un asemenea caz flagrant de mitomanie.
b) Ne putem îndoi că şi-ar fi atribuit poeziile lui Radu Gyr, odată ce ea însăşi
compunea poezii. Acestea i-au fost de altfel şi publicate.
c) Nevoia „de sânge” şi aşteptarea stigmatelor în închisoare la fel sunt
neverosimile. Oricine ar fi constatat o fraudă, cu ochiul liber, a stigmatelor.
d) I se atribuie maicii Hildegard oscilaţia între originea naturală (psihopatologică,
„grav bolnavă, isterică”) a cazului şi originea pretenaturală a acestuia (influenţa
demonică). Ori una, ori alta. Aici constatăm reflexe ale poziţiei P. Rafael Haag SI.
e) Faptul că maica Ionela nu copera cu administraţia închisorii este un merit al ei,
demn de stimă, chiar şi în condiţiile detenţiei comuniste.
f) Se recunoaşte că episcopii o susţineau (totuşi, toţi cu pregătire teologică
deasupra mediei). Implicit un caz de simplă mitomanie sau excrocherie se poate înlătura.
g) Nu înţelegem cum o deţinută îşi putea rezolva situaţia matrimonială în
închisoare. Ionela nu-i putea ierta păcatele colegei de detenţie, cel mult o putea învăţa
să-şi facă un act de căinţă perfectă.
h) Este adevărat că Ionela primea Sf. Împărtăşanie şi la anchete, tocmai pentru a
putea supravieţui. Aşa se explică că avea la ea Comuniunea (vezi şi F16).
i) P. „Goidaci” este de fapt P. Dr.Béla Gajdátsy (1887 Viena – 14.09.1953, Aiud,
în închisoare), preot din 1989, iar din 1946 rector al Institutului Teologic de la Alba-Iulia
(Hetény 1994, 397-398, Martiri, 2007, 268). Faptul că m. Ionela era în legătură cu P.
Gajdátsy este în favoarea ei. Era riscant să aduci biletele în lagărul din Ghencea, de la
secţia de femei la cea de bărbaţi sau invers. Cert este că numele P.Gajdátsy nu este scris
corect nici în documentul prezentat.
Acest document aşa cum era redactat, cu unele idei inspirate din poziţia P. Dr.
Rafael Haag SI, prezintă un amalgam suspect de adevăruri şi fapte neverosimile.
Comentându-l cu o colegă de detenţie a maicii Hildegard Reissner, şi totodată
membră în aceeaşi societate de viaţă consacrată, m. Széréna Dénes, în data de 17.07.2010,
la locuinţa D-sale din Cluj-Napoca, aceasta (care o cunoscuse bine pe m. Hildegard) avea
serioase dubii că documentul reflectă chiar poziţia ei. Dar maica Széréna, în detenţie din
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1953 până în 1960, apoi cu 4 ani domiciliu obligatoriu în Bărăgan, la Lăteşti, s-a interesat
mult şi de sora Ionela, căutând să afle multe amănunte despre ea, tocmai ca urmare a
zvonurilor ce o înconjurau. Cu seninătate şi concizie şi-a exprimat opinia: „Ionela s-a
purtat obişnuit în închisoare. Nu a făcut-o pe sfânta. Iar ce este în sufletul omului, doar
Dumnezeu poate judeca. În nici un caz nu e de vulgarizat!” Expresia spontană „nu a
făcut-o pe sfânta” oferită de maica Széréna demolează tot eşafodajul construcţiilor care
i-ar atribui Ionelei asumarea unor rugăciuni sau poezii compuse de alţii, goana după
stigmate etc.
F 15. Clara Catrina Laslău – „Scrisoare către Europa Liberă”, transmisă pe postul
de radio „Europa liberă” în cadrul emisiunii „Actualitatea creştină”, duminică, 6.06.1993.
Document obţinut de unul dintre autori prin corespondenţă de la secţia română a
postului de radio. El a fost citit de D-na Ioana Măgura Bernard; secţiunile marcate cu tuş
şi cuvintele „cut”/ „voice” sunt făcute de redactorul emisiunii, constituind precizări pentru
speaker.
M.Clara Catrina Laslău (1912 Lespezi-Pustiana, BC – 2009, Bucureşti) s-a
călugărit din 1932, în Institutul „Sf. Maria”, din 1938 fiind detaşată în serviciul
Nunţiaturii Apostolice. Arestată în 19.04.1950 şi condamnată în 19.04.1952 va fi eliberată
în 1964. Se va stabili la Mănăstirea Sf. Agnes lângă Bucureşti. Toţi cei ce au cunoscut-o
au remarcat profunda ei spiritualitate.
Maica Clara şi-a publicat nişte amintiri legate de unul din procesele Nunţiaturii, în
care a fost condamnată, amintiri extrem de importante, de completat cu textul de faţă:
Laslău, Clara Catrina „Despre Procesul Nunţiaturii Apostolice” în „Memoria. Revista
gândirii arestate”, Bucureşti, (1998), nr. 26, p. 109-118.
În principal, ambele texte evocă martirajul maicii Clementine Mayer, (1881
Rettemberger, Germania – 1956, Văcăreşti, în închisoare), care a refuzat repatrierea în
Germania din 1949, rămânând să îndure calvarul împreuna cu suratele din România ale
Institutului „Sf. Maria” (cf. Martiri 2007, 463-464). Pentru preoţii Rotaru, Tătar, Mihoc şi
Dumitraş a se vedea nota (43).
Documentul prezentat oferă informaţii inedite despre maica Ionela, informaţii
provenite de la o persoană direct implicată (la ordin eclesiastic) în ascunderea sa.
a) aflăm că Ionela a fost supravegheată două luni (cel puţin) la Nunţiatură, iar
expertiza ei a fost făcută de 3 (trei) medici, de confesiuni diferite
b) la ordinul Papei Pius al Xll-lea ea a fost ascunsă la Institutul „Sf. Maria” (Pitar
Moş), îmbrăcând haina Institutului, dar respectând propriile reguli monahale. O dovadă
zdrobitoare ca Ionela era maică, nu fusese expulzată pentru neascultare, şi era în
continuare sub supraveghere eclesiastică.
c) Ionela primise buletinul de identitate al Ilenei (sora naturală a maicii Clara)
putând circula sub o identitate falsă, spre a fi ferită de Securitate.
d) M.Clara cu Ionela au fost arestate în 19.07.1950, dar Ionela având buletinul
Ilenei a fost eliberată după 3 luni.
e) Fiind arestat P. Mihai Rotaru şi acesta având un raport eclesiastic asupra lui (el
a fost arestat în toamna lui 1950, nu în 1951 – n.n.), Securitatea a descoperit identitatea
Ionelei, ulterior fiind arestaţi Alexandru Todea şi preoţii Tătar, Dumitraş şi Mihoc.
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La aceste detalii se mai impune precizarea ca Ionela a fost arestată la Reghin,
împreună cu P.S. Dr. Alexandru Todea şi cu alţi credincioşi care-i sprijineau. Mărturia
maicii Clara dărâmă un eşafodaj de informaţii eronate vehiculate despre m. Maria Ionela.
F 16. Mons. Johannes Baltheiser: „– Cine a fost Episcopul Dr. Anton Durcovici?
Ce a însemnat el pentru Biserică?”. Document elaborat la Ruhpolding (Germania) 1987.
Prelatul papal Johannes Baltheiser (1912, Cumpăna, Aref, AG – 1996 Ruhpolding,
Germania) prezintă un alt fragment de istorie bisericească la care a fost martor ocular.
Documentul prezentat se întregeşte cu unul reprodus de noi într-o lucrare anterioară
(Kierein, Birtz, 2009, 78-95, 355-375).
Despre P.S. Dr. Anton Durcovici (1888 Deutsch Altenburg, Austria – 1951, Sighet,
în închisoare) există o bogată bibliografie, noi recomandând lucrarea lui Doboş, Dănuţ;
Despinescu, Anton, Episcopul Anton Durcovici. O viaţă închinată lui Dumnezeu şi
Bisericii, Iaşi, 2002, ed. Sapienţia.
Despre deschiderea procesului său de beatificare la Viena a se vedea şi Kierein
Birtz, 2009, 61, 344-343. Despre implicarea preoţilor Vasile Begu (1915-1983), Andreas
Horn-Despina (1910-1959) şi Petru Morosievici în mişcarea preoţilor „pentru pace”
(colaboratori ai regimului comunist) a se vedea şi Tempfli 2002, 210-219, 354-358,
482-487, 516-517, iar pentru pocăinţă lui Despina şi asasinarea lui ulterioară vezi şi
Martiri, 2007, 169-172. Din depoziţia Mons. Baltheiser despre P.S. Anton Durcovici ne
interesează un fragment:
„La anchete se căuta ca prin diferite şicane să ne încurce, să ne intimideze. Odată
mi-a arătat anchetatorul locotenent major Leonida (aceasta îi era porecla lui, îl chema
Enoiu) o cutie albă metalică cu hostii şi mi-a spus:
«Uită-te aici; după învăţătura voastră sunt hostii aşa-zis consacrate. Episcopul
Alexandru Todea (gr.-cat.) a venit în fiecare dimineaţa aici şi i-a dat în prezenţa mea
comuniunea faimoasei maici Ionela. Am fost atent şi am observat cum a vrut să sustragă
o hostie din cutie. A trebuit să o pună înapoi, şi de atunci ea nu mai primeşte
împărtăşania. Ei, ce zici, suntem aşa de răi, după cum suntem încondeiaţi?»”.
Fragmentul este însemnat în textul german, pentru a fi mai uşor identificabil.
Anchetatorul Enoiu şi-a făcut un nume sinistru printre deţinuţi (vezi Totok, 2008, 44-47).
Importante sunt datele legate de cazul Ionela: un timp i se oferea comuniunea chiar în
biroul de anchetă. Se explică astfel cum avea împărtăşania în celulă (când Enoiu nu era
atent). Ca să se ajungă la o asemenea situaţie neobişnuită la un birou de anchete al
Securităţii, trebuiau să existe motive serioase...
F 17-F 18. Fişa matricolă penală a maicii Suzana Constantina Ciora, a celei de-a
doua detenţii, între 1959-1964. Se observă că statutul monahal îi era recunoscut şi de către
anchetatori. Prima detenţie fusese între 1949-1954 legată de lotul Petru Mărgineanu
(Gavrilă Ogoranu, VII, 117).
F 19-F 25. Fişele matricole penale ale P. Aurel Leluţiu, aflat în detenţie între
31.01.1951 şi 30.07.1964 pentru activitate contrarevoluţionară şi instigare publică
religioasă.
F 26-F 27. Fişa matricolă penală a maicii Széréna Ana Dénes.
A fost condamnată în lotul P. Lajos Eröss, „făcând instigaţie împotriva autorităţilor
şi regimului democratic” în realitate pentru ca s-a opus mişcării preoţilor colaboraţionişti.

69

Toate fişele matricole penale reproduse sunt accesibile şi pe site-ul www.
crimelecomunismului.ro
G 1-G 3. Expulzarea Regentului Apostolic Î.P.S. Gerald Patrick O’Hara din
România, poziţia Nunţiaturii apostolice şi primele declaraţii dupa expulzare, aşa cum au
fost redate de presa românească liberă, din Exil.
Sunt publicate comunicatele din revista greco-catolicilor romani din SUA, „Unirea
– The Union”, Cleveland, Ohio, 1950, 1, nr. 7, p. 3; nr. 8, p. 3; nr. 9, p. 3.
Despre procesul-farsă intentat Nunţiaturii Apostolice se găsesc referinţe utile în
Gherman 1955, 178-182; Bozgan 2000, 53-55, 161-164; Tempfli 2002, 256-259;
Relevantă ni se pare menţionarea torturării şoferului Nunţiaturii (G3) prin
asemenea metode inculpaţii putând declara orice.
Î.P.S. Gerald Patrick O’Hara (4.05.1895 Green Ridge, PA, SUA – 16.07.1963,
Londra) preot din 1920, episcop titular de Philadelphia şi Heliopolis din 1929, episcop de
Savannah Atlanta din 1935, iar între 1948 – 1959 arhiepiscop ad personam de Savannah,
din 1959 arhiepiscop titular de Pessinus. Regent apostolic în România 19.02.1947 –
12.07.1950, iar din 27.11.1951 Nunţiu în Irlanda, apoi din 8.06.1954 Delegat Apostolic
pentru Marea Britanie. (Jakubinyi, 2010, 20).
G 4-G 8. Fragmente din lucrarea Mariei Ionela Cotoi „Cuvântul vieţii”, apărute în
periodicul greco-catolic român din Statele Unite, „Unirea – The Union”, East Chicago,
Ill.
Este acelaşi periodic ca cel nominalizat mai sus, dar căruia i s-a schimbat adresa
redacţiei. Sunt prezentate nr. 1984, 35, nr.4, p.2; nr.5, p.2, nr. 6, p.2; nr.7, p.2; nr. 8, p.2.
Unul din spiritele directoare ale publicaţiei a fost P. Dr. Alexandru Raţiu, martor şi
pătimitor al persecuţiei anti-catolice din România, informat asupra „cazului Ionela” de la
sursă.
G 9. Butnaru, Ioan – „Biserica Martir”, articol apărut în suplimentul „Lumea
Creştină” al ziarului „România Liberă”, 4.02.1990.
G 10. Lorenzi, Eugenia – „Romania, precisazioni su madre Ionela” în „Il Regno"‘
Bologna, 1991, 36, nr. 22.
Este un articol-răspuns la studiul lui Strazzari Francesco – „Dopo la libertá:
disunione e disordine” („Il Regno”, 1991, 36, nr.20, p. 620-623) care prezintă pe scurt
situaţia episcopilor greco-catolici recunoscuţi şi nerecunoscuţi, CIN, pe maica Ionela,
repetând ideile din timpul procesului din 1951 şi calomnia cum că Ionela ar fi fost
manevrată de Securitate.
G 11. Ciurunga. Andrei – „Madona Sfărâmată. Dramatica existenţă a unei
mănăstiri din inima Bucureştilor”, în „ Cuvântul Românesc”, Hamilton, Canada, 1993,
19, nr.20l (ianuarie), p. 5.
G 12. Soeur Maria Ionela „La Congrégation du Cœur Immaculé de Marie de
Bucarest, en Roumanie”, în „Stella Maris”, Elveţia, 1995, nr. 308, p. 9-10 (octombrie
1995).
G 13. Ruggiero, Giovanni – „In carcere abbiamo costruito la liberta”, în
„Avvenire”, 11.05.1999. Articol reprodus şi în Cristescu 2004, 34.
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G 14. Grădinaru, Anca – „Congregaţia Inimii Neprihănite – la o jumătate de veac
de slujire a lui Dumnezeu şi a oamenilor”, în „Adevărul”, Bucureşti, 2000, nr. 3231
(28-29.10), p.8. Alăturat Î.P.S. Lucian Mureşan se află P. Elio Gambari, vizitatorul
responsabil de îndrumarea CIN.
G 15. P.S. Ioan Ploscaru către P. Dr. Silvestru August Prunduş, Lugoj, 10.05.1992
P.S. Ioan Ploscaru recunoaşte că Achillle card. Silvestrini, Prefectul Congregaţiei
Orientale la acea dată, dorea soluţionarea situaţiei episcopilor Justin Paven şi Emil Riti.
Ori Silvestrini nu acţiona din propria voinţă, nici pe plan personal, ci în numele Papei
Ioan Paul al II-lea, care (ca şi Silvestrini, de altfel) ştia de mandatul primit în 1981 de
Î.P.S. Ioan Dragomir.
Silvestrini, cardinal Achille (n. 1923 Brisichella, Italia) preot din 1946, din 1979
arhiepiscop titular de Novaliciana, pro-secretar de stat al Curiei Romane, din 1988
cardinal, între 1988-1991 prefect al Signaturei Apostolice, iar între 1991-2000 prefect al
Congregaţiei pentru Biserici Orientale. Pensionat din 2000.
Mons. Pamfil Carnaţiu (1919 Cisteiul de Mureş – 2009, Roma), doctor în teologie
la Roma, preot din 1945, rămâne în Exil, fiind primul crainic român la Radio Vatican.
Ulterior lucrează la Secretariatul de Stat, ajungând minutant Cl. I. Canonic onorar al
Basilicii Sf. Petru.
Poziţia P.S. Vasile Hossu al Orăzii era perfect explicabilă: el se afla împreună cu
„cei trei” (Riti, Paven, Cristian) pe lista de propuneri – scrisoarea către Papa din
18.04.1981. Era un minim gest de solidaritate cu confraţii săi.
G 16. O scrisoare semnata „Grigore” către „ Sora Pia”, s.1. 14.12 1949 documentul
nu provine de la personalităţi eclesiastice, ci de la credincioşi simpli. Document aflat în
posesia noastră, obţinut de la Clubul Filatelic – Cluj.
Este un document ce reflecta starea de spirit al simplilor credincioşi greco-catolici,
în toiul celei mai aprige prigoane – Imaginea Madonei cu Inima Neprihănită a fost
desenată de expeditorul scrisorii, în creion. E o dovadă a impactului cultului Inimii
Neprihănite în rândul simplilor credincioşi.
„Lă(udat fie) I(sus) C(ristos)
Data de 14.XII.1949
Soră Pia
Veţi şti că am primit cartea pe care mi-aţi trimis şi vă mulţumesc foarte mult, vă
rog sa nu vă supăraţi că n-am putut să vă răspund imediat după ce am primit scrisoarea,
căci am fost foarte ocupat şi n-am mai trimes vreo trei scrisori şi pe adresa lui badea
Vasilică şi pe a d-tre nu ştiu dacă le-aţi primit sau nu şi m-am bucurat foarte mult că va
aflaţi bine şi sunteţi sănătoşi cu toţi, dar doru’ copiilor mă distruge de tot. Ce mai face
Ioana şi Ga (v)riluţ? Dragă sora Pia, te-aş ruga foarte mult când mi-ţi trimite rozarele
să-mi trimiteţi Sf. Taină într-o cutiuţă de la filme închisă bine şi băgată într-o pâine
micuţă şi legată bine, pusă într-un pachet; mai cu seamă dacă aveţi o lădiţă mică şi
cusută bine puteţi fără nici o teamă, că bunul Dumnezeu va priveghea de lucrul acesta, şi
de adresa din? te rog să întrebi pe Ierino? (Ieronima?) căci ea cred că o are că eu nu ştiu
adresa.
De poate şi Ier(oni)ma cum se află, e tot în spital, sau unde se afla cu domiciliu’,
căci de când am venit de la Cluj nu mi-a scris nici măcar două rânduri şi nu ştiu ce rău
i-am făcut aşa mare. Anica ce mai face, nu-i bolnavă (?) şi dacă aţi avea adresa lui Iustin
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să mi-o trimeteţi şi mie; şi Valeriu mai fost-au pe acolo; dacă ar merge pe acolo să o
rugaţi dacă ar vrea să vă deie adresa. Veţi şti că pachetul pe care mi l-aţi trimes cu
doama Neamţu l-am primit şi le mulţumesc prin micile mele rugăciuni. Sf. Inimă
Neprihănită să le răsplătească cu celea mai frumoase fericiri să vă ocrotească; şi veţi şti
despre mine că până în prezent nu me-a (m) făcut speranţe, de alt fel mă simt bine şi nu
am nici o durere, şi cred că până în iul(i)e nu ne vom revedea.
Dar va rog în intenţia Inimii Neprihănite să ne rugăm, căci acuma ne cere să ne
rugăm mult, căci îi mare nevoie de rugăciuni cu bunul Dumnezeu.
Şi pe aici veţi şti că n-au plouat din septembrie până acuma şi astăzi a plouat
într-o noapte. Mai departe vă doresc sărbători fericite la toţi, Dvoastre, la copiii lui
domnu’ Gavrilă, doamna Anuţa, la copiii lui Anica, lui badea Vasilică, la Verginea şi
Daciana şi doamna Neamţu, şi la toţi fraţii şi surorile în Cristos; va doresc multe zile şi
mai fericite.
Dragă soră te-aş ruga foarte mult să nu rămân pe sărbători fără de Sf.
Împărtăşanie.
Şi la Domnu1 Rati încă îi doresc sărbători fericite, şi ce mai face cu Titili (?)
moşului; cu sărăcia suf(erinţei?) cum vă mai aflaţi(?). Cine mi-o ceti ce-am scris, să
viseze noaptea îngeraşi în vis, şi ceriu deschis.
Lăudat să fie Isus. Aştept răspuns cu drag.”
Un document simplu, emoţionant, în care expeditorul (deţinut?, recrutat, în tabără
de muncă?) se preocupă de cei apropiaţi şi de Sf. Taine. Aceşti creştini simpli au dus
Biserica pe mai departe...
G 17-G 18. Două scrisori pastorale ale Î.P.S. Dr. Alexandru Todea, una din
7.06.1987 (începutul Anului Marian) şi alta din 31. 05.1988. Ultima (G 18) publicată şi în
Prunduş, Plăianu, 1992, 41-44.
Documentele ne-au fost puse la dispoziţie de P. Dr. Sebastian Sabin Făgăras, fost
notar capitular între 1987-1990; îi exprimăm gratitudinea noastră.
Scrisorile pastorale au fost trimise de episcopul Alexandru Todea, titular de
Cesaropolis, administrator apostolic al arhidiecezei de Alba-Iulia şi Făgăraş, iar între
31.07.1987 şi 14.03.1990 şi administrator apostolic al diecezei de Cluj-Gherla (Birtz,
2007, 74-99; Făgăraş-Birtz, 2007, 17-18, 57-59) şi proiedru al Bisericii Unite.
În ciuda nedumeririlor P. Dr. Silvestru Augustin Prunduş şi a P. Dr. Coriolan
Tămâian din 1987 referitor la pastoralele episcopului Todea (Făgăraş, Birtz 2007. 127,
131), emiterea acestora era un drept şi o obligaţie a ordinariului diecezan, adecă tocmai a
episcopului Todea. Mai mult, în calitate de proiedru al BRU (între 30.04.1985 –
14.03.1990, din acea dată numit de Papa Ioan Paul al II-lea mitropolit al BRU şi arhiepiscop al arhidiecezei de Alba-Iulia şi Făgăraş), Alexandru Todea avea dreptul sa emită
pastorale pentru întreaga provincie mitropolitană.
Pastorala este mijlocul elementar de menţinere a relaţiilor între conducătorul unei
eparhii şi credincioşii aceleia. Episcopul Emil Riti declama şi el jurisdicţia în dieceza de
Cluj-Gherla (Birtz, 2006, 19-22) nu a emis pastorale diecezane. Aceste două scrisori
pastorale au fost date în timpul unei relansări a activităţii petiţionare a ordinarilor
diecezani greco-catolici (78), demonstrând în acelaşi timp o teologie mariană tradiţională,
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sănătoasă, în continuitate organică cu predecesorii ierarhului domiciliat la Reghin (79) şi
totodată o comuniune ideatică perfectă cu Congregaţia Inimii Neprihănite.
Î.P.S. Alexandru Todea nu s-a dezis niciodată de structura canonică a CIN (Făgăraş,
Birtz, 2007, 200-201) (vezi şi F 10), nici de accentele teologice ale acelei congregaţii.
Divergenţa sa optică cu m. Maria Ionela Cotoi nu a fost una administrativă, ci doar o
neînţelegere personală. Apelul la Fatima şi la consacrarea întregii Provincii mitropolitane
la Inima Neprihănită demonstrează un anticomunism vehement al lui Alexandru Todea şi
speranţa că acest regim se va prăbuşi, fapt sesizat şi de organele de Securitate, care doreau
o limitare a activităţii ierarhului (Vasile, 2003, 131; Vasile, 2003 a, 348-349). Decembrie
1989 a confirmat aceste aşteptări.

NOTE ŞI EXPLICAŢII
1) A se vedea şi Virt, 1991, Virt, 2008, precum şi Fodor József – „Isten Szolgája
Dr. Bogdánffy Szillárd Vértanu, püspök”, Oradea, 2009, ed. Episcopiei Romano Catolice;
Eröss Alfred – „Az értelem fényével ís a sziv melegével”, Budapest-Kolozsvár, 2009, Szt.
István Tarsulat, Verbum.
2) Ghermam 1955, 160-172; Bozgan 2004, 38-44.
Prin Decretul-Lege nr. 243/17.09.1948 Biserica catolică de rit latin era prevăzută
cu două dieceze recunoscute de Stat (Alba-Iulia şi Iaşi) din 1951 Ministerul Cultelor
referindu-se la diecezele de Bucureşti şi Alba-Iulia. În 6.09.1948 a fost pus în retragere
episcopul János Scheffler, iar în 18.09.1948 au fost pensionaţi arhiepiscopul Alexandru
Cisar şi episcopul Augustin Pacha (desigur modificări nerecunoscute de Sf. Scaun).
Anterior prin Legea învăţământului fuseseră desfiinţate şcolile confesionale, fusese
denunţat unilateral Concordatul etc. Proiectele Statutelor Bisericii Catolice au fost
respinse (solicitându-se de către episcopul Áron Márton şi recunoaşterea Bisericii
Române Unite – februarie 1949). În 29.05.1949 Statul suprima subvenţiile către cultul
catolic, apoi au fost arestaţi episcopii Áron Márton (21.06.1949) şi Anton Durcovici
(26.06. 1949), în 20.05.1950 este arestat episcopul Marcu Glaser (mort după 5 zile în
arestul Securităţii din Iaşi) în 30.05.1950 vor fi internaţi cu domiciliu forţat (mai apoi
întemniţaţi) episcopii J. Scheffler şi Al. Cisar. Un moment de vârf al confruntării cu
autorităţile comuniste l-a constituit Scrisoarea Pastorală din 4.06.1950 citită de episcopul
Augustin Pacha (Gherman 1955, 172-176) care a dus la intensificarea prigoanei.
3) Despre mişcarea schismatică a „Preoţilor pentru Pace” şi congresele acesteia de
la Târgu-Mureş (27.04.1950), Gheorgheni (6.09.1950) şi Cluj (15.03.1951) vezi Gherman
1955, 169-186; vezi şi Bozgan, Ovidiu – „Rezistenţă, represiune, destindere iluzoriei
Biserica Romano-Catolică în România comunistă”, în „Dosarele istoriei”, Bucureşti,
2003, 8, nr. 9, p. 39-52); Tempfli 2002 (204-233).
4) vezi Totok 2008; este vorba de Renn, Ludwig – „Vom alten und neuen
Rumänien”, Berlin, 1952, Aufbau Vlg; Loos, Irma – „Rumänische Tagebuch 1951”,
Frankfurt a. Main. 1952, Frankfurter Verlagsanstalt.
Renn Ludwig, alias Arnold Friedrich von Golsenau (1889 Dresda-1979 Berlin)
matematician, scriitor, istoric, luptător în Brigăzile Internaţionale ale Spaniei Republicane,
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homosexual, devine un exponent cultural de marcă în fosta Republică Democrată
Germană.
Loos, Irma (n. 1927 Ebersfeld) scriitoare comunistă din RFG, invitată cu Ludwig
Renn în RPR în 1951/1952. Cf. „Der Spiegel” 1952, nr. 50, (10. 12.1952), p.25.
Rechizitorii şi extrase din depoziţiile de la proces au fost publicate în România în
cele două cotidiene mari, „Universul” (nr. 212/ 11.09.1951-217/17.09.1951) şi „România
Liberă” (nr. 2163-2168).
5) vezi periodicul greco-catolic român din S.U.A. „Unirea – The Union”
(Cleveland, Ohio) 1951, 2, nr.9, p.1), Gherman, 1955, 187-191. De asemenea s-au făcut
relatări obiective şi la postul de radio „Europa Liberă” (Bucur 2005, 97-130)
6) este reprodus în Gherman 1955, 190-191 Oferim o traducere a documentului, de
altfel puţin cunoscut:
„În aceste ultime luni, în Republica Română, a fost declanşat un atac din cele mai
neobişnuite împotriva Bisericii Catolice ducând la încălcarea drepturilor ei sacrosancte.
Mai mult, toţi episcopii nu au fost doar împiedicaţi în exercitarea continuă a
sarcinilor lor, ci printr-un sacrilegiu temerar, au fost întemnitaţi; pe deasupra numeroşi
clerici şi religioşi au fost privaţi de libertate. Chiar recent, excelentisimul Msgr. Augustin
Pacha, episcop de Timişoara, a fost în mod nevolnic târât înaintea unui judecător laic şi
lovit de o judecată strâmbă.
Din acest motiv prezenta Sacra Congregaţie Consistorială declară că toţi cei ce
s-au făcut vinovaţi de acest delict, cei ce le-au ordonat, oricare ar fi rangul sau gradul
lor, cei ce, dată fiind natura acestor delicte, s-au făcut complici sau au purces la
îndeplinirea lor, sau au contribuit într-o oarecare măsură, concursul lor fiind necesar
pentru împlinirea acestora (a delictelor) au căzut sub excomunicarea „latae sententiae”,
special rezervată Sf. Scaun conform canoanelor 234, §3, 2334, 2341 şi 2209 §1-3 precum
şi sub alte pedepse prevăzute de sfintele canoane în funcţie de starea lor particulară.
Dată la Roma, la Palatul S. Congregaţii Consistoriale, 17 septembrie 1951, Fr. A.
J. Piazza cardinal, episcop de Sabina şi Poggio Mirteto, Secretar; I. Ferrero – asesor”.
În urma „tratamentelor speciale” inculpaţii şi-au recunoscut vina de trădare şi de
spionaj în favoarea imperialismului. Aceste „tratamente” au oripilat lumea civilizată, fiind
aplicate şi cetăţenilor străini Eraldo Pintori şi P. Clemente Gatti (1880-1952, Saccolongo
di Padova) P. Gatti fiind eliberat (răscumpărat) de guvernul italian, şi dus să moară în
urma relelor tratamente acasă.
Cf. Molinari Francesco – „Padre Clemente Gatti ofm, Mons. Vladimiro. Ghika,
eroi della fede in Romania”, Bucarest, 1992, Unione Cattolica. Or, dacă aşa au păţit
cetătenii străini, ne putem imagina ce au suferit cei români.
7) Pentru lista ordinarilor diecezei latine de Timişoara a se vedea Jakubinyi, 2010,
128-130 şi Birtz, Kierein, Făgăraş, 2008, 55.
Episcopul rezidenţial Augustin Pacha fiind împiedicat prin detenţie între 19.
07.1950-31.05.1954, au funcţionat ca ordinari substituti P. Jósef Plesz (1880, Săcălaz, TM
– 1969 Freidorf TM) între 19.07.1950- 30.03.1951 fiind urmat de P. János Frigyer (1898
Căprioara, AR – 1987, Timişoara, cetate) acesta deţinând conducerea până în 31.05.1951;
După moartea episcopului Pacha (4.11.1954) eliberat prin graţiere, ordinariul diecezan
devine Msgr. Konrad Kernweiss (1913, Ciacova TM – 23.10.1981, Timişoara) care deţine
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puterea până la moarte. Va fi urmat de P. Ferdinand Hauptmann (1913 Reşita – 1989
Timişoara). Acesta ordinariu diecezan între 23.10.198l – 07.10.1983, urmat de Msgr.
Sebastian Krauter (1922 Nitzkydorf – 2008, Timişoara), ordinariu ad nutum Sanctae
Sedis între 29.09.1983 – 14.03.1990, numit apoi episcop diecezan de Timişoara (consacrat
în 28.04.1990) până în 24.06.1999, când se retrage. Întrucât Konrad Kernweiss ajunsese
ordinariu cu asentimentul episcopului Augustin Pacha, fiind tolerat tacit de autorităţi
(până în 1983 ordinariul diacezan era considerat „protopop major”), Adalbert Boros a
devenit episcop auxiliar, nu coadjutor. Vezi şi Tempfli 2002, 382-391, 525-sq.
8) Asupra lui Áron Márton (1896, Sândominic, HR – 1980, Alba-Iulia) pe lângă
studiile lui Virt 1991 şi Hetény 1994 există o bibliografie semnificativă:
- Szöke, János – „Márton Áron”, Nyiregvháza, 1990, Tip. Diecezei Gr. Cat.;
Domokos Páll Peter – „Rendületlenül. Márton Áron Erdély Püspöke”, Budapesta s.a.,
Eotvos – Szt. Gellert Kd.; Virt László – „Nyitott szivvel. Márton Áron Erdélyi Püspök
élete és eszméi”, Budapest, 2002, Teleki László Alap. I s-au publicat o culegere de
pastorale şi discursuri şi un eseu despre Biserică: „Márton Áron irásai es beszédei”, AlbaIulia, 1996, s.ed.; Márton Áron – „Az egyházrol”, Alba Iulia, 1995, s. ed.
În 1948 a publicat trei circulare de solidarizare cu greco-catolicii, oferindu-le
bisericile lui la dispoziţie (nr. 223l/6.10.1948, 2270/ 11.10.1948, 2271/11.10.1948) şi
întărind excomunicările celor defectaţi. În 1949 a cerut în proiectul de Statut menţionarea
şi a BRU, în 1955 a făcut o vizită episcopilor supravieţuitori la Curtea de Argeş pentru a
se coordona reciproc şi a oferi locuri pentru 5 seminarişti, iar apoi a cerut în repetate
rânduri relegalizarea Bisericii Greco-Catolice (Virt. 2002, 165-172, 290-291, 334-337;
Léstyán, 2003, 56).
9) Dr. Antal Jakab mai fusese ordinariu substitut între 10.03. – 24.08.1951; a făcut
şi el închisoare grea apoi până în 1964; după lungi tratative cu Departamentul Cultelor,
Áron Márton va obţine desemnarea lui ca şi coadjutor, numit în 23.12.1971 de Sf. Scaun
cu titlul de Astigi şi consacrat la Roma, în 13.02.1972 de Paul VI. Va urma în scaun
vrednicului înaintaş în 02.04.1980, până în 29.04.1990, când se va retrage. (Jakubinyi
2010, 40-41); nu a avut aceeaşi atitudine hotărâtă ca a înaintaşului său (în problema BRU
opina pentru rezolvare din partea autorităţilor, având şi conflicte cu preoţii diecezani care
îi cereau să fie mai combativ pentru tutelarea învăţământului teologic (Léstyán, 2003,
250-275). I s-a publicat şi lui un volum de pastorale şi discursuri: Márton József (coord.)
– „Istenem es minden. Száz éve született Jakab Antal”, Budapest-Kolozsvár, 2009, Szt.
István – Verbum.
10) Aşa este cazul episcopului titular de Voli, Petru Pleşca (1905, Fântânele Vechi,
IS – 1977 Iaşi), ordinariu diecezan al Iaşilor (din punct de vedere al autorităţilor române
doar vicar al lui Francisc Augustin) consacrat episcop la Roma, în 16.12.1965 de Carlo
cardinal Gonfalonieri, sau a episcopului titular de Celle di Proconsolare, Dr. Ioan Robu,
administrator apostolic al arhidiecezei de Bucureşti din 25.10.1984, consacrat episcop la
Roma în 8.12.1984 de Agostino cardinal Casaroli, devenit 14.03.1990 arhiepiscop
diecezan de Bucureşti. (Jakubinyi, 2010 82, 52).
11) În principal, sursele biografice pentru arhiepiscopul Adalbert Béla Boros rămân
Hetényi, 1994; Virt, 2008; Sipos şi Jakubinyi 2010. Utilă este şi lucrarea lui Kräuter 1995,
84, 159, 164, 177, 178, cu precizarea că Boros a fost condamnat la muncă silnică pe viaţă.
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Despre procesul său a se vedea Procesul 1952 (e greşită menţiunea la p. 26, cum că Boros
ar fi fost episcop clandestin pentru dieceza de Alba-Iulia; dovedeşte „acribia” cu care
lucrau uneltele comuniste) şi Totok 2008, 178-190, 342, 347, 375, 379-380.
Un interviu ce dovedeşte o aleasă viaţă duhovnicească a fost publicat în Boer
63-67.
12) Ca surse pentru biografia episcopului Ioan Maria Duma a se vedea Bota
Ioniţoiu 2001, 202; Gabor 2001, 153; Simon 1998, 112-113; Pătraşcu 2002, 66-68.
13) Ulderico Cipolloni (1868, Recanati Italia – 1927 Galaţi), preot din 1892, sosit
în Moldova în 1893, a fost rector al Seminariului din Hălăuceşti şi Comisar Provincial al
Provinciei Franciscane Conventuale „Sf. Iosif” (Moldova) între 1912-1920. Din 1913
vicar general al diecezei latine a Iaşilor, iar între 1915-1920 a fost şi administrator
apostolic al acelei dieceze. (Simon 1998, 94-95, 198-199. Despre Conventul de la
Hălăuceşti vezi Simon 1998, 56- 58, 83-84).
În 04.10.1919 au mai depus profesia solemnă Anton Ioan Tălmăcel (1896,
Hălăuceşti – 1957, Tg. Trotuş), Ioan Ladan (1897, Răducăneni – 1971, Răducăneni) şi
Egidiu Vidoni (1901, Galaţi, va ieşi din Ordin). Cf. Simon, 1998, 112-113.
14) Dominique Pierre Edouard Jacquet, preot al diecezei de Fribourg din 1866, din
1883 frate franciscan conventual, profesor de teologie la Fribourg, Hălăuceşti şi Roma,
hirotonit episcop al Iaşilor în 26.02.1895, fiind păstor al acestei dieceze între 08.01.1895 –
31.03.1903; după retragerea din scaunul Iaşilor a primit titlul de arhiepiscop de Salamina.
(Jakubinyi 2010, 78-79).
15) Despre istoricul parohiei romano-catolice din Galaţi şi al custodiei franciscane
de acolo vezi Simon 1998, 59-61.
16) Institutul Naţional pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria
Exilului Românesc nu expune fişa matricolă penală a episcopului Duma, cazul său
nefiind singular.
Ioan M. Duma a ştiut să păstreze cu străşnicie secretul consacrării episcopale, cel
puţin până în 1955. Aşa se explică de ce a fost la Popa Şapcă şi Jilava, scăpând de temniţa
de exterminare de la Sighet, loc de întemniţare nu doar a episcopilor catolici, ci şi a celor
bănuiţi până în 1949-1950 de a fi episcopi catolici (Msgr. Augustin Maghiar, can.
Coriolan Tămâian, P. Pál Vasvári, P. Gheorghe Peţi, P. Wilhelm Clofanda, P. Aurel Leluţiu
etc.)
17) După arestarea P.S. Anton Durcovici în 26.06.1949 puterea jurisdicţională a
trecut la ordinarii substituţi: P. Gheorghe Peţi (1894, Hârlău – 1974, Butea, IS) între
25.05.1950 – 15.11.1950, când e arestat, apoi la P. Wilhelm Clofanda (1883, Gheraieşti,
NT – 1969, Botoşani), între 15.11.1950 – 8.03.1951 (va fi şi el arestat) şi Petru Pleşca
(1905, Fântânele Vechi, IS – 1977, Iaşi), consacrat episcop titular de Voli în 1965. Între
19.03.1977 şi 21.02.1978 ordinariu diecezan va fi P. Andrei Gherguţ (1916, Cleja – 2000,
Oituz, BC) urmat de ordinarius ad nutum S. Sedis Petru Gherghel (1940, Gherăieşti), din
14.03.1990 episcop de Iaşi. Starea de necesitate în dieceza Iaşilor a luat sfârşit în 1978
(Birtz, 2007, 59-60, Jakubinyi, 2010, 81-82). Singurul care precizează corect caracterul
iniţial de episcop coadjutor al P.S. Ioan Duma e Pătraşcu 2002, 67.
18) Din nefericire nu am putut afla date despre Provincia transilvană „Sf.
Elisabeta”. Despre Provincia Sf. Iosif din Moldova, lista provincialilor clandestini la
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Simon 1998, 201-202; Pr. Anton Bişoc (1888, Hălăuceşti – 1960, Fundata, IL, DO) între
1947-1949, urmat de P. Alois Herciu (1907, Corhana – 1956, Hălăuceşti) între 1950-1956,
apoi de P. Mihai Dămoc (1903, Săbăuani – 1969, Săbăuani) între 1956-1969 şi de P.
Gheorghe Pătraşcu (1913 Buruieneşti – 1995, Liuzi-Călugara) între 1969-1990. Preoţii
Bişoc, Dămoc şi Pătraşcu au fost şi deţinuţi ani grei pentru credinţă.
Despre provincia transilvană a fraţilor minoriti observanţi (OFM, nu conventuali!)
putem recomanda: Fidel, Benedek – „Az Erdélyi Ferences Rendtartomány”, Cluj, 2002,
ed. Provinciei, 2 vol; Idem – Ferencesek Erdélyben, Deva 2006, Tip. Graphotipex;
Bartalis János – „Halálra itélve. Erdélyi ferencesek története 1949-1989-ig”, Deva, 2001,
ed. GrapfoTipex;
19) P.S. Dr. Joseph Schubert (24.06.1890 Bucureşti – 04.04.1969 München) a
studiat teologia la Innsbruck, devenind doctor în teologie, fiind sfinţit preot în 15.07.1916.
Întors în România va funcţiona ca vicar parohial la Caramurat, iar din 1931 ca paroh al
catedralei din Bucureşti, fiind şi profesor la seminarul teologic. După arestarea P.S. Dr.
Anton Durcovici (26.06.1949) va deveni administrator apostolic al ardiecezei
bucureştene, fiind consacrat episcop titular de Ceramusa de regentul O’Hara în
30.06.1950. Va fi arestat în 17.02.1951, condamnat la muncă silnică pe viaţă, va fi eliberat
în 04.08.1964, primind domiciliu obligatoriu la Timişul de Sus. Va fi urmărit implacabil
de ordinariul intrusus Francisc Augustin şi de agenţii Departamentului Cultelor, în
24.01.1969 putând părăsi România spre Elveţia, Italia şi Germania, prin insistenţele lui H.
Menges şi Werenfried van Straaten. În 08.02.1969 va fi primit în audienţă de Paul VI.
Iosif Schubert l-a consacrat ca episcop titular de Cesaropolis pe Dr. Alexandru Todea la
Bucureşti în 19.11.1950. Înainte de a părăsi România P.S. Iosif Schubert a transmis
puterea ordinarială legitimă P. Dr. Iosif Gonciu (1909, Dudeşti-Cioplea – 1999, Timişul de
Sus), preot din 1934, doctorat în teologie la Münster în 1940, închis între 18.11.1952 –
1964. Acesta renunţă la jurisdicţie în favoarea P.S. Dr. Ioan Robu, în 1983. Menges va fi
mereu un cultor al memoriei episcopului Schubert. Vezi şi Menges, Hieronymus –
„Bischof Joseph Schubert 1890-1969”, Ensdorf/Oberpfalz, 1971, Salesianer Vlg.; Müller
1981, 163-166; Jakubinyi, 2010, 50-51.
20) Pr. Aladár Vasvári (1904, Stoiceşti – 1994, Braşov) preot din 1926, capelan la
diverse parohii din judeţul Braşov şi Cluj a ajuns paroh la Braşov în 1939 şi ulterior
protopop al Braşovului. Între 1950-1964 a fost în detenţie (între 1950-1955 la Sighet),
fiind bănuit de autorităţile comuniste că e episcop clandestin. La ieşirea din detenţie a
funcţionat ca preot la Braşov ulterior tot ca protopop. Prepozitul Lajos Eröss (1910
Csikborszova – 2004 Alba Iulia) a fost activ la Cluj, în Secuime, fiind întemniţat între
1954-1964 (a fost preconizat şi ordinariu diecezan clandestin, şi aprig opozitor al preoţilor
colaboraţionişti). În 1972 s-a stabilit la Alba-Iulia, fiind ales prepozit în 1985,
pensionându-se în 1994. Pentru biografiile lor (şi a preoţilor latini din dieceza
Transilvaniei) a se vedea Ferenczi Sándor – „A Gyulafehérvári (Erdélyi) föegyházmegye
történeti papi névtára”, Budapest-Kolozsvár, 2009, Szt. István, Verbum, p. 44, 231.
P. Aladár Vasvári i-a spus Pr. Dr. Camil Sever Petru OSVM (n.1946) că episcopul
Áron Márton a consacrat în secret cinci episcopi clandestini; cel mai sigur că vorbea din
experienţă, de aceea a fost şi arestat. (Pentru ordinarii substituţi de Alba-Iulia, vezi
Jakubinyi 2010, 37-39). Despre prepozitul Eröss (a nu se confunda cu episcopul Alfred
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Imre Eröss) garantau că este episcop P. Dr. József Denderle OSP (1911 Năsăud – 2002,
Cluj-Napoca) şi M. Elisabeta Magdalena Csiszer, OSU (1917-2001, Cluj-Napoca). Toţi
referenţii ştiau să facă deosebirea între un ordinariu şi un episcop (i.e. clericul care a
beneficiat de o hirotonire episcopală).
M. Széréna Anna Dénes (n. 14.02.1925, Armăşeni, Ciuc) SSS, ea însăşi
mărturisitoare a credinţei, în detenţie între 1954-1960 (în lotul Lajos Eröss) apoi cu DO în
Bărăgan între 1960-1964, fiind maica ce 1-a îngrijit pe Lajos Eröss ani de-a rândul, în
timpul bolii sale, a confirmat preconizarea acestuia pentru a fi hirotonit episcop, dar a
subliniat că „de aceea a fost ordinariu secret, ca să rămână secret”, şi că aceasta
niciodată nu i-ar fi pomenit de o eventuală hirotonire episcopali, fiind de o discreţie
desăvârşită. (Conversaţie cu autorul, în 17.07.2010, Cluj).
21) Motivul expulzărilor italiene este surprins de curatorul memoriilor lui Eraldo
Pintori: RPR se grăbea sa încheie un acord comercial cu Italia (maşini pentru filatura
bumbacului).
22) Încă din 1949 au fost expulzaţi clerici şi călugăriţe ce aveau cetăţenie străină. P.
Florian Müller în 1949 (Müller 1981, 191-200), pr. lazarist Georges Chorong (1893-1980,
Franţa) aflat în România din 1931, confesorul lui Vladimir Ghika (Cosmovici 2007), în
04.03.1950, Msgr. Antonio Mantica (1871-1958, Vicenza) rectorul Bisericii Italiene,
expulzat în 07.02.1950 etc.
Despre cei 5 germanii expulzaţi în 1959, scoşi direct din închisoare a se vedea pe
larg Hetényi 1994 şi Totok 2008. La mijloc erau interese economice, RPR luând de
curând legături economice cu RFG, precum şi dorinţa de a-şi recupera 2 spioni prinşi în
RFG. Asupra acestui episod şi după 1990 exponenţi ai Securităţii au lansat dezinformări
tipice lor.
Astfel, Simon, Titu – „Din culisele serviciilor secrete româneşti. Pacepa, Quo
vadis?”, s.l., s.d., ed. Odeon, p. 173-174 arată ca pentru spionii Ciuciulin şi Horobeţ,
partea germană a predat o listă cu „6 spioni”, „agenţi de-ai lui Gehlen”, care au fost
arestaţi din stradă şi predaţi la schimb. În realitate, cei scoşi din puşcărie (nu din stradă!)
n-au fost niciodată agenţii lui Gehlen, al cărui serviciu abia se contura în 1950. Analog
scrie şi fostul general de Securitate Cosma Neagu – „Cupola. Securitatea văzută din
interior. Pagini de memorii”, Bucureşti, 1994, Globus, p. 109-111 şi 182-183: acuză
membrii lotului Pacha de spionaj şi trădare de ţară (de ce? că arătau samavolniciile făcute
de comunişti în România?) preluând leit-motivele broşurii din 1952. (Procesul 1952). Cel
care a demonstrat înscenarea Securităţii a fost tocmai un istoric apropiat de serviciile
secrete, Mihai Pelin (Pelin 2008).
Securiştii nu vor recunoaşte niciodată că statul socialist român şi-a vândut cetăţenii
germani şi evrei pentru rezerve valutare şi alte avantaje economice. A se vedea tratarea
paralelă în Ioanid, Radu – „Răscumpărarea evreilor. Istoria acordurilor secrete dintre
România şi Israel”, Iaşi, 2005, Polirom, p. 153-202.
23) Károly Pakocs (17.11.1892, Carei – 22.10.1966, Bucureşti, în urma unui
accident regizat de Securitate cu participarea AVH – Securitatea maghiară) a fost o
personalitate eclesiastică proeminentă a diecezei de Stau-Mare, cu un traseu extrem de
sinuos între 1948-1966, la un moment dat pretinzând şi funcţia de ordinariu substitut. La
urmă, mărturisind adevărul, a fost asasinat. (Tempfli 2002, 920-924). Pentru vizita sa la
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Sf. Scaun şi rapoartele lui de acolo (care doar ele ar merita un studiu separat) vezi Tempfli
2002, 880-912, 1023-1049.
24) Richard Wurmbrand (1909 Bucureşti – 2001, Torrance/Palos Verdes, California), Ion Ioanid (1926, Ilovăţ – 2003, München) şi Sergiu Grossu (1920 Cubolta,
Basarabia – 2009, Bucureşti) prin scrisul şi activitatea lor au fost principalii demascatori
ai crimelor comuniste din România, mai ales în domeniul religios, la acest grup, în 1977
adăugându-se şi Cicerone Ioniţoiu. Wurmbrand a fondat Societatea „Iisus pentru Lumea
Comunistă”, publicând zeci de titluri (în România opera sa a fost publicata de editura
Stephanus din Bucureşti). Ion Ioanid a fost un constant colaborator al „Europei Libere”,
fiind împreună cu Cicerone Ioniţoiu principalii lexicografi ai detenţiei româneşti. Familia
Sergiu şi Nicole Valéry Grossu au publicat între 1971-1992 revista „Catacombes”
dedicată Bisericii Tăcerii din lumea comunistă, precum şi numeroase cărţi. Cf. Grossu,
Sergiu – „M-am luptat lupta cea bună”, Bucureşti, 2007, ed. Vremea.
25) Despre vizitele lui Áron Márton vezi Virt – „Nyitott szivvel...”, p. 330-334
(nota 8 a prezentului studiu).
26) A se vedea şi lucrarea lui Szöke, János – „Göröngyös Úton”, Kolozsvár-Budapest, 1993. Gloria – Don Bosco Kd., mai ales p. 83-102, 240-203. Szöke a avut şi el
probleme cu misiunile lui, la un moment dat fiind obligat să i se adreseze omului politic
János Fazekas (în 20.05.1973, p. 101-102) pentru a înceta hărţuirile asupra lui. După 1990
a devenit postulator şi mai apoi vice-postulator al cauzelor de beatificare maghiare, având
deja câteva beatificări remarcabile la activ.
27) P. Dr. Alexandru Raţiu (04.05.1916, Scalptevel, Pennsylvania, SUA –
25.07.2002 Aurora Ill., înhumat în Pomerville, Illinois, SUA) fiind deci prin naştere
cetăţean american, a sosit în Romania în 1921, stabilindu-se la Moftin. A studiat teologia
la Roma (Propaganda Fide) devenind doctor în teologie, fiind hirotonit preot pentru
dieceza greco-catolică a Orăzii Mari în 1941. Se opune samavolniciilor din 1948, fiind
încarcerat cu ordinarii diecezani, în detenţie între 1948-1955. Rearestat în 1956, după ce a
celebrat liturghii greco-catolice liber, la Mediaşul Aurit şi în alte locuri, fiind implicat şi în
mişcarea petiţionară din 1956. În detenţie până în 1964, iar din 1971 cu toată familia se
repatriază în SUA. Extrem de fecund publicist greco-catolic, şi martor riguros al
persecuţiei şi detenţiei celor rezistenţi, Cf. Raţiu Alexandru – „Persecuţia Bisericii
Române Unite”, în „Buna-Vestire” (Roma), 13, 1974, nr. 3-4, p. 11-116; Idem; Virtue
William – „The Stolen Church. Martyrdom in Communist Romania”, Huntington
(Indiana), 1979, Our Sunday Visitor (tradusă în româneşte „Biserica furată. Martiriu în
România comunistă”, Cluj-Napoca, 1990, ed. Argus).
28) Aşa va proceda din partea P.S. Ioan Ploscaru, care a trimis un raport scris
cardinalului Amleto Ciccognani (1883, Brisighelia – 1973) secretar de stat al Sf. Scaun
între 1961-1969. La procedeul batistei au recurs şi P.S. Iosif Schubert, în 1969, pentru
Paul VI (Bozgan, 2004, 277), Emil Riti în 1973 sau maica Dr. Maria Emanuela Zaharia
CIN, în 1981 (Birtz, 2006, 23-24) din partea episcopului Alexandru Todea etc.
29) Breban, Nicolae – „Bunavestire”, Iaşi, 1977, ed. Junimea, p. 65; P. Laschober
este confesorul eroinei Veturia Ciolac.
30) În afară de Bucur 2005, 219-222 şi de Kierein Birtz, 2009, 61, 249 p.
Laschober nu este menţionat în literatura românească consacrată detenţiei. Este menţionat
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de Tempfli 2002, 298, 864, 1005 ca preot deţinut pentru credinţă. Tot Tempfli precizează
câţiva franciscani minori „superiori ai caselor” din anii 1950-1960: Ernö Gruber – Arad,
Mihály Kulcsár – Tg. Mureş, Dr. Vilmos Peri – Aiud (acesta implicat în „mişcarea pentru
pace”), şi comunitatea din Baia-Mare: Ambrus Zoltán Bencze, Kelemen Révai, József
Gombos, Daniel Szabo şi Justin Huszár (Tempfli 2002, 297-298)
31) Datele naşterii şi a detenţiilor, însoţite de o scurtă biografie, sunt precizate
corect în volumul: „Biserica întemniţată. România 1944-1989”, Institutul National
pentru Studiul Totalitarismului, Bucureşti, 1998, p. 141-142, volum, de altfel, cu multe
inexactităţi.
Pentru regulamentul Congregaţiei Surorilor Maicii Domnului a se vedea:
„Constituţiunile Congregaţiunii Surorilor Maicii Domnului din provincia gr.-cat. de
Alba-Iulia şi Făgăraş, cu casa mamă în Blaj”, Blaj, 1934, Tip. Seminarului Teologic;
pentru tipurile de voturi §73-102 (p. 18-24). Pentru aspecte din istoria Congregaţiei este
util volumul coordonat de P. Dr. Ioan Mitrofan: „Surorile din Congregaţia Maicii Domnului. Alba-Iulia 1950-2005. Contribuţii la istoria unei congregaţii”, Tg. Lăpuş, 2007, ed.
Galaxia Gutenberg.
Volumul coordonat de P. Dr. Ioan Mitrofan oferă prin amintirile maicilor Maria
Adela Biriş (n. 1924, Băiţa, MS), Maria Anastasia Oroşan (n. 1928, Durostor), Mateia
Maria Cioancă (1921, Benghiu – 2005, Blaj) şi Maria Graţiana Rusu (n. 1930, Băiţa)
(op.cit. p. 19, 29, 41, 119.) câteva informaţii extrem de preţioase despre tinereţea maicii
Ionela.
Aflăm că în 1942 încercase să intre în mănăstire la Cluj, dar nu a putut, astfel în
1943 s-a refugiat la Blaj, în zona rămasă României. În 1944, după trecerea liniei frontului,
s-a dus acasă pentru obţinerea actelor personale, stimulând încă nişte consătene pentru
viaţa monahală. (surorile Susana, Henrieta, Adela). La originea vocaţiilor lor s-a aflat
pastoraţia ardentă a P. Augustin Giurgiu (n. 30.08.1911 Cozma, MS – 1996) hirotonit
preot celib la Blaj, în 1935, apoi preot la Gorgeni, iar din 1940 preot la Băiţa MS. Din
1948 a fost ascuns de sătenii din zonă până în 12.03.1953, când a fost arestat. Verii Ioan,
Vasile şi Matei Cotoi (ultimul primar în sat, auto-denunţat pentru a-şi scăpa consătenii de
represalii) au fost activi în ascunderea P. Augustin Giurgiu. Acesta a fost condamnat la 5
ani închisoare, dar eliberat în 1955, reluându-şi pastoraţia în zonă. Cf. şi Pop, Liviu
Simion – „Trilogia câmpenească”, 3 vol., Bistriţa, 2009, ed. George Coşbuc, vol. 2 („Sub
semnul sacrului legământ”). Ramura contemplativă a CMD a fost fondată în 20.02.1947,
iniţial funcţionând la Jucul de Jos (CJ), nucleul iniţial incluzându-le pe maicile Teresia
Cheşcheş, Mateia Maria Cioancă, Vianeia, Angela, Loreta, Florenţa.
Mai mult, maicile işi amintesc de prezenta P. Amalio Orduña SI, confesor al CMD
care le istorisea despre Spania (p. 87).
P. Amalio Orduña (1904 Spania – 20.12.1974, Madrid) a venit în România în 1937,
fiind capelanul Ambasadei Spaniei Naţionaliste. Iezuit de formaţie, a studiat şi în
România filologia, ajungând să vorbească perfect româneşte. A devenit duhovnic al CMD
şi profesor la Institutul Sf. Theresa din Cluj (de religie şi literatură). Anii 1940-1944 l-au
prins la Cluj. Apoi a fost activ şi la Blaj, Sibiu şi Bucureşti. În 23.10.1948 a fost expulzat
din România. Din 1949 până la moarte a fost capelanul Comunităţii Româneşti din
Madrid (celebra biritual) fiind solidar cu toate manifestările fruntaşilor români exilaţi în
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Spania. La 25 de ani în serviciul românilor rezidenţi din Spania, aceştia i-au organizat o
festivitate grandioasă. Cf. „Ţara şi Exilul”, Madrid, 1974, 9, nr. 7-8, p. 14-18. A fost
solidar cu toate manifestările preoţilor greco-catolici români din Exil.
P. Amalio Orduña SI a putut aduce informaţii de visu atât asupra persecuţiei
Bisericii din Spania, cât şi despre beneficiile consacrării Spaniei şi Portugaliei la Inima
Neprihănită, acestea scăpând de anarhie şi de marxism şi ieşind neutre din al II-lea Război
Mondial (Fatima II, 244-247, 255-274, III, p. 11-27, 53-82).
32) Nu este rostul acestui studiu de a da verdicte asupra autenticităţii sau naturii
preternaturale/ supranaturale a fenomenelor ce au întovărăşit-o pe maica Ionela. Totuşi
vom încerca o analiză a multiplelor diversiuni la care eaa sau activitatea ei a fost supusă,
fapt posibil pe baza informaţiilor la care avem acces.
Pentru studiul teologiei ascetico-mistice recomandăm două tratate:
- Tanquerey, Ad. „Précis de Théologie Ascétique et Mystique”, Paris, Tournai,
Rome, ed. III 1924, Desclee et.Cie;
- Royo Marin, Antonio – „Teologia della perfezione cristiana”, Cinisello
Balsamo, ed. X, 1987, ed. San Paolo.
33) Au existat însă şi formaţiuni de partizani anticomunişti care s-au intitulat
„Garda Albă”: „Liga National-Creştină – Garda Albă” (condusă de Leonida Bodiu:),
„Gărzile libertăţii – Gărzile albe” (conduse de Alexandru Moraru), „Partizanii Regelui
Mihai – Gărzile Subversive” („Garda Albă”), toate active în zona judeţelor Cluj şi
Bistriţa-Năsăud. Cf. Rus Viorel – „Rezistenţa anticomunistă în judeţul Bistriţa-Năsăud”,
Bistriţa, 2005, ed. Ion Cutova, p. 54-79.
34) O sinteză a viziunii mariologice a P. Garrigou-Lagrange a se vedea în
Garrigou-Lagrange, Réginald – „La Mère du Sauveur et notre vie intérieure”,
Paris-Montreal, 1954, ed. Cerf-Lévrier
35) Din 1935 fenomenele mistice erup în România. O sumarizare critică a acestora
în Donche, T. – „Une vague de mysticisme en Roumanie” în „L’Unité de L’Eglise”,
Paris, 1936, 14, nr. 81, p. 773-780. Cele mai impresionante au fost la Maglavit (Petrache
Lupu, 1907-1994) comentate favorabil de Marinescu, G. – „Lourdes şi Maglavit”,
Bucureşti. ed. II, 1936, Tip. Universul; Stăniloaie, Dumitru – „Ortodoxie şi românism”,
Bucureşti., ed. II, 1998, ed. Albatros, p. 105-138; Parepa, PH, începând cu 1935 (Maria
Petre, 1923-1996) cf. Matei, Sofica – „Minunea de la Parepa”, Bucureşti, 1998, Tip.
Mondocart; Vladimireşti, începând cu 1937 (Vasilica Gurău, 1922-2005) cf. Lascarov
Moldovanu, Al. – „Fecioara de la Vladimireşti”, Piatra-Neamţ, 2oo4, ed. Solteris;
Gurău, Vasilica – „Viaţa Măicuţei Veronica”, I/Bucureşti, 1992, ed. Arhetip,
II/Bucureşti, 1993 ed. Arhetip. Vezi şi Andru 2009, 112-119, 157-263;
O critică teologică a lor în Urzică Mihail – „Minuni şi false minuni”, Bucureşti,
1993, ed. Anastasia; o critică teologică scrisă la comandă a se vedea la Rezuş, Petru –
„Cristologia falselor teofanii”, în „Studii Teologice”, Bucureşti, 1949, seria II, nr. 3-4,
p.226-237.
Definim trezirea spirituală ca o mişcare de mase prin care membrii unei confesiuni
îşi iau propria religie în serios, decizând să-şi trăiască plenar credinţa. Despre trezirile
religioase (care nu întotdeauna au manifestări carismatice) în limba română este accesibilă
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lucrarea clasică, a lui Finney, C.G. – „Discursuri despre trezirile religioase”, Bucureşti,
1995, ed. Stephanus.
36) Despre textul apocrif „Visul Maicii Domnului” şi enorma sa răspândire în
cultura populară românească a se vedea Hasdeu, B.P. – „Cuvente den bătrâni”, II,
Bucureşti, ed. II, 1984, ed. Didactică şi Pedagogică, p. 212, 233-293, precum şi ediţia
textului îngrijită de mitropolitul Dr. Nicolae Corneanu al Banatului „Visul Maicii
Domnului”, Timişoara, 1993, ed. Mitropoliei Banatului. Ca observaţie generală, „Visul”
nu este un text bogomil, ortodoxia lui fiind incontestabilă.
37) Biserica cunoaşte şi autentifică un număr de peste 400 de stigmatizaţi. În sec.
XX faimoşi au fost sf. Pius Forgione de Pietrelcina (1887-1968) supus şi el unei crunte
persecuţii eclesiastice (cf. Malatesta, Enrico – „L’Ultimo segreto di Padre Pio”, Casale
Monferrato, 1997, ed. Piemme), Venerabila M. Elena Aiello (1895-1961) (cf. Spadafora,
Francesco – „Suor Elena Aiello ’a monaca santa”, Vicenza, ed. II, 1974) şi cazul
oarecum similar al Venerabilei Therese Neumann (1898-1962). Despre Therese
Neumann (care a avut multe experienţe mistice comune cu m. Ionela) putem indica o
lucrare apărută în Exilul românesc: Staudinger, Otto – „Thereze Neumann. Floarea
suferinţei din Konnersreuth”, trad. Anghel Dragomir, Salzburg, 1955. 90 p., Căminul
Român din Salzburg, şi o lucrare mult mai accesibilă Giovetti, Paola – „Teresa
Neumann”, T. Lăpuş, 2006, ed. Galaxia Gutenberg. O utilă prezentare şi la Ploscaru, Ioan
– „Răstigniţi cu Cristos”, Timişoara, ed. III, 1999, ed. Helicon.
38) P. Dr. Aurel Leluţiu (n. 21.04.1914 Beschimbach, (Olteţ), Bv – 23.12. 1980.
Blaj) a studiat între 1932-1941 la Roma, devenind doctor în teologie la „Urbaniana”. A
devenit profesor la Liceul Sf. Vasile din Blaj şi la Facultatea de Teologie. A publicat
episodic în „Unirea” cu pseudonim Aug. Lauru. A tradus lucrarea lui Babina, A. –
„Iubire şi instinct”, Blaj, 1943; a fost implicat şi în ajutorarea mişcărilor de partizani
(grupul Dabija), fiind dat în urmărire de către Securitate. S-a ascuns la Blaj, Obreja,
Bucureşti, a fost arestat în 1951, fiind ţinut în detenţie până în 1964. Între 1964-1980 a
fost spiritualul maicii Ionela. Propus ca episcopabil în 1973 şi 1976, Paul VI nu a dorit o
nouă consacrare de episcop pentru BRU. P.S. Ioan Ploscaru, făcându-se ecoul P.S.
Alexandru Todea, dădea ca certă consacrarea lui episcopală (Kierein, Birtz, 2009, 74).
Înseamnă că a fost consacrat de P.S. Alexandru Todea înainte de 1980. A se vedea şi
Vasile 2003 a, 236-237.
39) M. Maria Constantina Rozalia Suzana Ciora (11.02.1914, Măcicaş, CJ –
18.07.1997 Bucureşti) a făcut studii liceale, ajungând asistentă medicală. A intrat în CMD
devenind maestră de novici, superioară locală şi membră în Consiliul conducător. A fost
implicată în mişcarea de partizani, fiind condamnată în lotul Petru Mărgineanu în
20.10.1949, 20.10, la 5 ani închisoare, fiind eliberată în 1954; rearestată în 1958 a mai fost
condamnată cu M. Ionela, fiind eliberată în 1964. I-a rămas colaboratoare statornică până
la moarte. (Gavrilă Ogoranu, VII, 17-18, 116-118; Kierein, Birtz, 2009, 43).
Motivul real deci al expulzării ei din CMD, ca şi a P. Leluţiu a fost dorinţa ca restul
maicilor să nu fie acuzate ca ar sprijini rezistenţa anticomunistă; actul a fost gratuit, căci la
01.08.1949 s-a decis suprimarea din partea Statului a CMD. Aceasta a funcţionat apoi
ilegal.
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40) Rudele maicii Ionela au fost mireni activi în rezistenta greco-catolică. Astfel în
comuna Băiţa, în noiembrie 1948, când biserica unită urma să fie confiscată de miliţie
pentru a fi încredinţată BOR, rezistenţa populaţiei a fost coordonată de Ioan Cotoi şi de
preotul Augustin Giurgiu. Doar după repetate încercări biserica a putut fi confiscată. Cf.
Vasile 2003 a, 154.
Securitatea, prin referatul 132/26.08.I949 întocmit de cpt. H. Stănescu afirma: „La
Obreja, stareţa Constantina Cioară, în complicitate cu preotul confesor Leluţiu, au dat
sprijin unei organizaţii subversive din problema L(egionară – n.n.). De asemenea la
Obreja între cele 90 de călugăriţe se află şi „maica Suflet” (Ionela – n.n.) cea din
viziunile popularizate de fostul episcop Ioan Suciu, viziuni care prevestesc „sfârşitul
comuniştilor” colportate în secret pe tot cuprinsul ţării, pentru a agita spiritele...”. Cf.
Mocanu, Marin Radu – „Vremuri satanice”, Bucureşti 2005, ed. Ideea Europeana. p.
103-104.
Ce indicau manifestele? Două sunt publicate de Gavrilă Ogoranu, un altul rezumat
de Pătraşcu:
I Gavrilă Ogoranu, VI, 96:
- lupta alături de Inima Neprihănită; credinţa să nu fie abandonată
- încercarea nu va dura mult – Rozar şi pocăinţă
- lupta cu încredere contra uneltelor Satanei
- chiar de s-ar cere o minune, M.D. o va face
II Gavrilă Ogoranu, VII, 17-18:
- lupta pentru apărarea credinţei
- armata mică a Inimii Neprihănite va învinge armata numeroasă a Satanei
- consfinţire la Inima Neprihănită, portul unei iconiţe sau a unei medalii
- lupta să înceapă cât de curând
- MD va triumfa ca regină a Bisericii şi Ţării
III Pătraşcu, 2002, 23:
- încredere în Inima Neprihănită
- să nu cedeze în faţa prigonitorilor
- să nu semneze unirea cu ortodocşii
- unde icoana Inimii Neprihănite va fi expusă, duşmanii nu vor face nimic.
Observăm că manifestele incită în primul rând la rezistenţă spirituală, ca primă
formă a rezistenţei împotriva prigoanei comuniste. Că este aşa, s-a demonstrat şi în cazul
bisericilor care au păstrat icoane catolice (cu Sf. Inimi), şi chiar dacă au ajuns în posesia
BOR, credincioşii care le frecventau si-au păstrat identitatea catolică, de unde campaniile
masive de scoatere a statuilor, a icoanelor cu Sf. Inimi, cu Sf. Anton de Padova, din
bisericile ortodoxe foste greco-catolice, din anii 1965-1975. Cf. Băinţan, Valentin –
„Martiri şi mărturisitori ai Bisericii Române Unite cu Roma din Eparhia Greco-Catolică
a Maramureşului (1948-1989)”, Baia-Mare, 1999, ed. Gutinul, p. 43-48. Asemenea
prevederi iniţiate de inspectorii judeţeni de culte s-au aplicat peste tot în Ardeal, iar în
1989 în mediul rural identitatea catolică a fost serios diminuată.
41) P. Dr. Rafael Haag SI (6.02.1895 Colilia CT – 15.04.1978 Bucureşti) (Müller
1981, 59-62) a urmat studiile teologice la Roma, devenind doctor în teologie la
„Urbaniana”; sfinţit preot în 19.04.1919 pentru arhidieceza de Bucureşti, va funcţiona ca
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preot la Turnu-Severin, Sulina, Râmnicu-Vâlcea; se va impune prin erudiţie, talent
muzical, fiind şi un poliglot desăvârşit. Din 1937 va intra în Ordinul Iezuit. Va face
pastoraţie la Cernăuţi, unde va fonda şi o asociaţie pastorală ebraico-germană. Între
1942-44 va avea neplăceri din partea autorităţilor de la Cernăuţi pentru sprijinul dat
evreilor. După 1944 va fi activ în Bucureşti, fiind redactor la publicaţiile pentru tineret
„Kinderland” şi „Jugendzeitschrift”, ocupându-se şi cu pastoraţia Damelor Engleze. Între
1950-1964 va fi întemniţat, după eliberare stabilindu-se din nou la Bucureşti, din 1966
fiind spiritualul maicilor de la M-tirea „Sf. Agnes”. A făcut apostolat în mediile
intelectuale.
Ion Ioanid şi-l aminteşte în detenţie ca extrem de pios, dar lipsit de tact, (Ioanid II,
305, III, 268-271, 276): ocupându-se de pastoraţia credinciosului Costică Mugur, provenit
din iudaism, care avea un copil ce murise într-un accident, în ciuda consensului absolut al
co-deţinuţilor de a-i spune ceva tatălui bolnav despre moartea fiului, pentru a nu-i mai
amărâ zilele, Haag i-a anunţat această veste, credinciosul fiind disperaţ. Din acel moment
Haag a fost izolat de ceilalţi deţinuţi. P. Dr. Cătălin Linus Popian îi dedică pagini calde în
cartea sa (Popian-Linus, Cătălin – „I 24 giorni della fuga”, Udine. ed. II, 1997, ed. Il
Segno. p. 31-33, 48-49, 63, 65) de unde rezultă ca p. Haag era intransigent în favoarea
celibatului sacerdotal şi la ortodocşi, iar studentului (pe atunci ortodox) C. Popian, pentru
a fi admis la Sf. Împărtăşanie în bisericile catolice, i-a obţinut aprobare scrisă de la Roma:
o eroare mandornală, aprobarea trebuind să treacă şi pe la Msgr. Francisc Augustin, iar de
aici la cunoştinţa Securităţii nefiind decât un pas...
42) Documente care să ateste colaborarea între maicile Maria Terezia Elisabeta
Cheşcheş şi Georgina Elena Chinezu cu preoţii uniţi rezistenţi şi împărţirea de manifeste
„contrarevoluţionare” (ioneliste – n.n.) sunt publicate de Vasile 2003, 85-86, 89-90.
43) Despre activitatea preoţilor franciscani români greco-catolici vezi Gabor 2001,
52, 68-69, 139, 178, 207-208.
P. Gheorghe Vameşiu (Vamoşiu), (1912, Moardăş, SB – 1992, Iaşi), franciscan
(1938), administrator parohial la Câmpina (1949-1951), în detenţie între 1951-1964,
condamnat în lotul Nunţiaturii, apoi preot la Margineni, Iaşi, Rădăuţi.
P. Ştefan Tătaru (1917, Zăpodia – 1995, Oradea) franciscan (1938), licenţiat în
litere, preot la Bucureşti, Oradea, în detenţie între 1950-1964, apoi activ ca preot la
Focşani, Tecuci, Bărăţia – Bucureşti, Oradea.
P. Martin Mihoc (1916, Adjudeni – 1969, Iugani) franciscan (1935), licenţiat în
geografie, profesor la Seminarul din Hălăuceşti, în detenţie între 1950-1964, apoi în
pastoraţie la Iugani.
P. Mihai Rotaru (1922, Corbana – 1974, Barticeşti), franciscan (1946), de formaţie
ofiţer, activ ca preot la Oradea, în detenţie între 1950-1964, apoi în pastoraţie la Barticeşti.
P. Gheorghe Dumitraş (1923, Nisiporeşti – 1965, Iaşi), franciscan (1948), în
detenţie între 1950-1964, după eliberare activ la Horleşti. Toţi aceştia au fost condamnaţi
în lotul Nunţiaturii. Între 1964-1989 ei au celebrat în ritul latin. Despre prelatul papal,
membru corespondent al Academiei Regale Române, Zenovie Pâclişanu (01.05.1886
Straja, AB – 31.10.1957, Jilava, în închisoare) vezi Secaşiu, Claudiu – „Istoricul Zenovie
Pâclişanu în închisorile comuniste (1949-1953, 1957). Documente inedite”, accesibil în
format PDF în http://istorie.uab.ro/publicatii/colectia_bcss/bcss_5/28_secasiu.pdf; până la
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arestarea din decembrie 1949 Pâclişanu a fost vicar general pentru Vechiul Regat, numit
de Ioan Dragomir. În 1955, la Curtea de Argeş, a fost confirmat în această funcţie de
mitropolitul ales Alexandru Rusu, devenind vicar apostolic substitut, Dragomir fiind în
închisoare.
Pr. Vasile Mare, propus pe lista ordinarială de Ioan Dragomir (Tempfli, 2002, 258)
a prezentat o variantă modificată a acestui fapt istoricului Cristian Vasile (Vasile 2003,
156) informaţie preluată eronat şi de ceilalţi istorici care au tratat despre Vicariatul
Vechiului Regat.
44) Bruder (Fratele) Justin Ioan Nohai (16.11.1920, Tiur, MM – 05.06.2003,
Leibnitz, Austria) şi-a început noviciatul în Congregaţia Fraţilor Şcolilor Creştine în 1937.
A absolvit Şcoala Normală din Blaj, devenind învăţător, iar în timpul războiului ofiţer.
Apoi a profesat ca învăţător confesional la Bucureşti (Şcoala „Sf. Andrei”), din 1948 fiind
detaşat la Nunţiatura Apostolică. Arestat în iulie 1950, condamnat în lotul Nunţiaturii, a
făcut detenţie până în 1964. După 1964 a locuit la Baia-Mare (la sora lui) şi la Bucureşti,
adăpostit de membrii congregaţiilor fondate de maica Ionela. Din 1990 a fost trimis în
Austria la Strebesdorf, iar din 1996 la Maria Laubegg. Cf. www.lasalle.ro/Paginas
/INSTITUT/Inaintasii%20nostri.html; Despre implicarea sa în lotul Nunţiaturii a se vedea
Vasile 2003 a, 234-237.
45) Despre mediatizarea în presa comunistă a procesului Pacha vezi Tempfli 2002,
389-390; cazul Ionelei a fost mediatizat în ziarele din 14.09.1951 (ex. „Universul” nr.
215, p. 2, 14.09.195l).
46) vezi şi articolul lui Totok, William – „Aspecte secundare ale procesului
intentat spionilor Vaticanului în 1951” în „Timpul”, Iaşi, 2006, nr. 7-8 (91), p. 14-16.
47) Totok recunoaşte ca în 12.06.2005 i-a luat un interviu maicii Ionela.
Surprinzător este faptul că nu a profitat de ocazie pentru a-i circumscrie o biografie
anagrafică mai extinsă (doar generalităţi), anumiţi torţionari securişti (G. Enoiu, H.
Stănescu) bucurându-se de o biografie mult mai riguroasă (Totok 2008, 44-45, 49).
Surprinde faptul ca deşi preocupat în principal de situaţia şvabilor bănăţeni ai
anilor 1940-1950, lucrarea fiind dedicată în principal episcopului Pacha, Totok a
interogat-o pe Ionela asupra activităţii sale de după 1989, asupra problemelor din
Odorheiul Secuiesc, asupra consacrărilor episcopale săvârşite de Ioan Dragomir (Totok
2008, 79-82) fără relevanţă cu procesul din 1951.Este normal că Ionela nu a dorit şi
răspundă la asemenea întrebări (Totok nu avea nici o calitate academică pentru a aborda
probleme de asemenea natură, iar eclesiastică nici atât.
Preluarea de către Totok doar a opiniilor Prunduş-Plăianu (1994) şi ignorarea
documentaţiei adusa de Marcu (1997; 1998; 2002) demonstrează un demers investigativ
preconceput.
Carenţele şi lacunele demonstrate de Totok în referinţele la adresa lui Pius XII
dovedesc o atitudine ideologică, nu una academică.
48) Fişa penală a medicului se afla pe site-ul www.crimelecomunismului.ro, al
Institutului pentru Investigarea Crimelor Comunismului şi Memoria Exilului Românesc.
Dr. Constantinescu şi-a păstrat opinia sa şi în închisoare. Vlad Stolojan menţiona
că medicul făcea puşcărie din cauza lui O’Hara, pentru că o expertizase pe Ionela, că
demonstrase anormalitatea ei, nunţiul fiind foarte supărat „spunând că ar fi avut nevoie
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de o minune”. Din nefericire, în urma expulzării, Nunţiul a lăsat în dezordine o mulţime
de hârtii şi documente, în loc să le distrugă, toate fiind confiscate şi folosite de Securitate,
care a „nenorocit o mulţime de oameni, printre care şi pe doctorul Constantinescu”.
Acesta a murit la scurt timp după eliberarea sa. Cf. Stolojan Sanda & Vlad – „Să nu
plecăm toţi odată. Amintiri din România anilor ’50”, Bucureşti, 2009, Humanitas, p.
137-138. Vlad Stolojan atribuie unuia din secretarii Nunţiaturii afirmaţia „Ce contează
viaţa a două milioane şi jumătate de catolici (un milion şi jumătate de uniţi şi un milion
de romano-catolici) faţă de bătălia pe care o dăm?” (op.cit., p. 138); Afirmaţia nu a fost
făcută de Constantinescu, ci este preluată ad litteram din articolul „În problema acordului
dintre Biserică şi Stat”, din „Almanahul Catolic pe Anul 1951”; redactat de sinistrul
Comitet Catolic de Acţiune (Bucureşti, str. Bărăţiei 27), articol nesemnat (!), fraza fiind
atribuită lui Guido del Mestri (p. 61).
Despre activitatea Comitetului Catolic de Acţiune (mişcare schismatică şi
excomunicată) vezi ad libitum, Tempfli, 2002.
Dr. Constantinescu nu a făcut puşcărie din cauza Ionelei (mărturia sa convenind
autorităţilor), fiind arestat cu 5 ani după procesul din 1951. Ciudat este că Vlad Stolojan
se inspiră din materialele de propagandă ale anilor 1951.
49) Fişa penală a P. Dr. Gheorghe Grecu este accesibilă pe site-ul
www.crimelecomunismului.ro; vezi şi Birtz 2006. 54, 172 – mărturie scrisă de P. Dr.
Silvestru August Prunduş în 1988;
50) Despre activitatea P. Louis Barral AA (1894-1966), cetăţean francez, expulzat
din România în 1949 a se consulta „Cahiers du Bicentennnaire d’Alzon”, 2010, nr. 6
(„La mission d`Orient de 1` Assomption”) accesibil pe site-ul: www.assomption.org/
Ressources/200AnnivAlzon/cahier6.pdf. Acesta a fost spiritus rector al Institutului de
Studii Orientale (fondat de Papa Leon XIII în 1893 la Istanbul) stabilit la Bucureşti în
1937, institut expulzat din RPR în 15.03.1949, fiind şi administrator al Spitalului
„Panduri” (actual „T. Burghele”) din Bucureşti.
51) P. Otto Kanisiu Pfahrenkopf SI (1888-1967, München) cetăţean german, a
sosit în România după Primul Război Mondial. Anterior a fost misionar în India. A fost
spiritual al Damelor Engleze, apoi comisar apostolic pentru Congregaţia Maicii
Domnului, activ la Blaj, Bucureşti şi Jucu (CJ) ocupându-se de formarea spirituală a
maicilor din CMD. A insistat pe lângă Mareşalul Antonescu să consacre România Inimii
Neprihănite. Arestat în 1949 va fi ţinut în detenţie până în 1956, apoi între 1958-1960,
internat şi la spitalele psihiatrice din Borşa şi Târnăveni, de unde va fi răscumpărat de
guvernul RFG în 1963. Apoi a activat la München. Pentru un sumar biografic, (cu multe
erori de tehnoredactare) vezi Bunea, Vasile I. – „Scurt excurs al istoriei generale a
iezuiţilor, apariţia şi activitatea generala a misiunii lor în România. Viaţa, rezistenţa şi
misionarismul comunităţii iezuite la Gherla, în perioada regimului totalitar comunist”, în
„Anuarul Muzeului din Gherla”, 2004-2005, I-III, p. 82-118, p. 106.
52) A se vedea colecţia de documente diplomatice: Ministerul Afacerilor Externe
al României – „România – Vatican. Relaţii diplomatice. Vol. I, 1920-1950”, Bucureşti,
2003, ed. Enciclopedică, p.323-360.
53) Documentele din arhiva CIN publicate de Marcu, 2002. 95-111 afirmă
eliberarea Ionelei în 1954, 3.06. Fişa matricolă penală a ei precizează 04.06.1954. Deşi
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fişa matricolă a maicii Ionela are erori, credem că data eliberării (prin decizie
administrativă) este cea corectă (04.06.1954), detenţiile administrative dându-se pe
perioade de 12, 24 luni. În 1955 expirau cei 4 ani de la reţinerea din 30.011.1951.
54) Coralia Moscuna (1896, Bucureşti – 1973, Bucureşti), profesoară de limbi
clasice la Şcoala Normală din Ploieşti, mai apoi directoarea Şcolii Normale din Bucureşti,
a fost arestată în 1950, fiindcă frecventa Biblioteca Ambasadei Franţei, fiind condamnată
în 1951 la 6 ani închisoare. A fost o ardentă susţinătoare a maicii Ionela. În detenţie
comportamentul ei impunea tuturor respect. Cf. Oţel 2008, 200, 249-250. Cotrău Cristina
(n. 1924 Şuncuiuş BH –?) soră de caritate, arestată în 29.10.1951, condamnată la 6 ani
închisoare, pentru găzduirea lui Ioan Dragomir şi Ştefan Tătar.
Coterbic Lucia (? – ?) sora avocatului legionar Nicolae Coterbic căsătorita cu
sculptorul Andrei Iacob (†1939). În casa lor a fost împuşcat şeful Comandamentului
legionar din Prigoana, conferenţiarul Vasile Christescu (†26.01.1939). Gazdele lui au fost
arestate, soţul murind în detenţie, Lucia Coterbic fiind eliberată în 1940. Rearestată în
timpul prigoanei comuniste. Cf. Coterbic Nicolae – „Mărturie: Asasinarea comandantului legionar prof. Vasile Christescu"‘, articol pe site-ul www.zelea-codreanu.com; nu i
s-a găsit Fişa matricola penală.
55) P. Nicolae Lupea (16.10.1918, Tiur, AB – 24.02.2005, Blaj) a studiat la Blaj,
între 1945-1948 a fost vice-rectorul Academiei Teologice, între 1948 -1958 a fost ascuns
în casa părintească, ceea ce nu 1-a împiedicat să meargă incognito la Bucureşti, să le
asiste pe surorile din CIN (Marcu 1997, 222; Vasile 2003 a, 234). Arestat în 1959 va fi
condamnat la 5 ani închisoare, eliberat în 1964. Va face pastoraţie clandestină,
ocupându-se şi cu agricultura. Din 1990 a fost numit profesor la Blaj, spiritual al
Institutului Teologic, fiind şi paroh al Tiurului din 1992. În 2004 a fost făcut prelat papal.
P. Iuliu. Făgărăşan (n. 31.05.1903, Ludişor, BV – 6.06.1997, Pătrângeni, AB) preot
la Zlatna, refuză trecerea la BOR, trecând în clandestinitate. Arestat în 1959 (lotul Ionela)
va fi condamnat la 6 ani închisoare; va fi eliberat în 1964. Două fete ale lui vor deveni
membre CIN. P. Ştefan Daniel Berinde AA (n. 20.0l.1920, Câmpul lui Neag, HD –?)
călugăr asumpţionist, activ în pastoraţie, va fi arestat în 1947, apoi între 28.10.194827.0l.1953 va fi deţinut; rearestat în 3.02.1957 va fi condamnat în lotul Ploscaru la 10 ani
muncă silnică pentru trădare.. Eliberat în 1964.
56) P. Agenor Bob Danciul (30.03.1921, Cernăuţi – 0l.09.1993 Bucureşti) (cf.
Rădulescu 1996; Oţel 2008, 50-53), licenţiat în drept, litere-filosofie şi absolvind 4 ani de
teologie în rit latin, la Alba-Iulia (1952-1956), a fost iniţial un membru activ al Mişcării
Legionare. În 1938 a participat la manifestările de protest din Cernăuţi legate de
asasinarea lui Corneliu Z. Codreanu, fiind arestat şi condamnat la 15 ani munca silnică.
Eliberat în 1940 se va orienta spre spiritualitate, frecventând „cenaclul „Rugului Aprins"‘.
În 1946 va fi convertit de Msgr. Vladimir Ghika, devenind discipol al acestuia. Va trece
iniţial la ritul latin. Între 1952-1956, cu juristul Octavian Cristian, vor frecventa cursurile
de teologie de la Alba-Iulia. Apoi se va apropia de CIN, devenind membru al acesteia şi
fiind arestat în 5.09.1958, condamnat în 1959 la 25 ani închisoare, imputându-i-se dorinţa
de a crea o organizaţie a tineretului catolic. Va fi eliberat în 1964, reluând participarea
activă la CIN, în capitlul din 1968 fiind admonitor al acesteia, până în 1989. Sfinţit preot
de Î.P.S. Ioan Dragomir în 19.08.1967. După ieşirea din detenţie i se permite sa lucreze ca
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magazioner, ulterior, logoped. După 1985 a fost mereu tracasat inclusiv de confraţii care
se opuneau CIN, iar după 1990 promiţându-i-se o integrare activă în pastoraţie, dacă
părăseşte spaţiul locativ al CIN (niciodată nu si-a dat demisia din Congregaţie); era
găzduit ocazional de prieteni, murind în mizerie.
Despre biografia episcopului Justin Ştefan Paven (01.06.1925 Bucureşti –
19.11.1999, Bucureşti), vezi Marcu 2002, 162-175; Birtz 2006, 55-56, 184- 189; Birtz
Kierein Făgăraş 2008, 80, 90-91, 163-168.
Despre biografia episcopului Octavian Cristian (30.05.1920, Lăscud, MS –
13.02.1989, Baia-Mare) vezi Birtz, 2006, 26-27; Birtz, Kierein, Făgăraş, 2008, 87,
141-142.
P. Gheorghe Cristescu (n. 1938, Bucureşti) se agregase CIN din 1955, fiind sfinţit
preot de Dr. Ioan Dragomir, împreună cu Justin Ştefan Paven şi Octavian Cristian în
26.10.1964. Tatăl său, Gheorghe Cristescu Dreteanu (n. 1909, Zam Sâncrai, CJ –?), a fost
deţinut între l4.05.1951 şi 14.07.1951 (după fişa sa matricolă penală) pentru că a găzduit
un preot catolic cu activitate subversivă.
57) Despre Ivan Deneş (n. 1928 Timişoara –?) a se vedea Pelin 1999, 137; Ioanid
II, 293-294 şi de Flers, René Alecu – „Radio «Europa Liberă» şi Exilul Românesc”,
Bucureşti, 2005. ed. Vestala, p. 332-335, 341, 500. Vechi informator al Securităţii „în
problema troţkistă”, ulterior întemniţat, a fost un fidel colaborator al administraţiei
penitenciarelor implicându-se în „reeducarea” deţinuţilor. Ulterior a plecat în RFG,
ajungând salariat al Radio ‘Europa Liberă’, având recomandarea a trei rabini şi a Monicăi
Lovinescu. De aici a fost concediat, în urma dezvăluirii trecutului său, constatându-se că
făcea şi spionaj. Dan Ciachir era uimit că Deneş se întâlnea la Bucureşti în 1979 cu Eugen
Barbu. Cf. Ciachir, Dan – „Când moare o epocă 2”, Bucureşti, 2004, ed. Anastasia, p.
86-87.
58) Despre agonia lui Stalin lucrări de referinţa sunt Memoriile lui Hrusciov
(Khrouchtchev – „Souvenirs”, Paris, 1971, ed. Laffont, p. 298-303) şi lucrarea fostului
funcţionar superior al P.C. al URSS Avtorkhanov, A. – „Staline assassiné (Le complot de
Beria)”, Paris, 1980. Presses de la Renaissance, p. 169-205. Pentru cititorul în limba
romană recomandam: Radzinsky, Edvard – „Stalin”, Bucureşti, 2003, ed. Aquila `93. p.
647- 670; Zenkovici, Nikolai – „Misterele Kremlinului. Atentate şi înscenări – de la
Lenin la Elţîn”, Bucureşti, 2000, ed. Universal Dalsi, p. 213-223; despre gândurile lui
Stalin despre Dumnezeu se poate consulta, cu prudenţă, şi lucrarea lui Gandlin, Leonard –
„Confesiunile Verei Davâdova, iubita lui Stalin”, Bucureşti, 2003, ed. Paidea, p.
170-172, 401-402, 418-420.
59) Pentru raporturile lui Ioan Paul al II-lea cu lumea comunistă sunt utile:
Morgan-Witts, Max; Thomas, Gordon – „Dentro il Vaticano (Pontiff )”, Napoli, ed. II,
1995, ed. Tullio Pironti, p. 475-572; Bernstein, Carl; Politi, Marco – „His Holiness. John
Paul II and the Hidden History of our time”, London-New-York-Totonto-Sidney, 1997,
ed. Bantam, p. 499- 536; Gorbaciov, Mihail – „Memorii”, Bucureşti, 1994, ed. Nemira, p.
69-77.
60) A se vedea „Cuvânt la înmormântarea Episcopului Ioan Dragomir”, în
„Perspective”, München, 1986, 9, nr. 33, p. 6-10 (conţine predica P.S. Alexandru Todea
şi Testamentul spiritual al episcopului Dragomir).
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61) Botiza afirma în menoriile sale manuscrise că P.S. Iuliu Hirţea i-a dăruit un
purificator pătat cu sângele provenit de la 7 hostii consacrate. Întrucât Botiza nu a văzut
personal fenomenul, a ars purificatorul respectiv. „Nu a găsit nici o persoană care să fi
asistat la acest fenomen”, deşi recunoaşte în Memoriile lui că Hirţea, Todea, Dragomir o
făcuseră. Hirţea fusese episcopul care 1-a hirotonit pe Botiza diacon şi apoi preot. Chiar
atât de puţin credit îi dădea episcopului ce se milostivise de el? Atunci pe ce temei credea
în Jertfa Calvarului şi în Înviere, căci martor ocular nu avea cum să fie? Dubiu teologic
legitim...?!
62) vezi şi nota 43), Secaşiu, art. cit., p. 226-228.
63) În şedinţa Capitlului Diecezei de Cluj-Gherla din 11.10.1988 (Cluj) P.
Tertulian Langa, descriind o vizita la Reghin, la proiedrul Alexandru Todea (şi
administrator apostolic al diecezei clujene), acesta i-a spus clar că CIN este autorizată şi
se află sub ascultarea episcopului locului (adică a sa proprie). Cf. Birtz, Făgăraş, 2007,
200-201. Ori, atunci relaţiile între Alexandru Todea şi maica Ionela nu mai erau cordiale.
64) Sub sigla şi la poziţia „Fatima” se indica un tratat în 4 volume, însumând mai
bine de 2000 de pagini, nu doar despre teologie, despre istoricul apariţiilor mariane din
Portugalia, ci şi de istorie eclesiastică şi europeană recentă, cu surse extrem de riguroase.
65) În această privinţă rămân fundamentale articolele P. Réginald Garrigou
Lagrange: „La nouvèlle théologie, ou va-t-elle?”, în „Angelicum”, Roma, 1946, 23. p.
126-139) „Vérité et immutabilité du dogme”, în „Angelicum”, 1947, 24, p. 124-139;
„Nécessité de revenir a la définition traditionelle de la vérité”, în „Angelicum”, 1948, 25,
p.185-198, 285-298.
66) Bârlea, Octave – „Prince Vladimir Ghika, Ambassadeur de Dieu”, în Birtz,
Mircea Remus (coord.) – „Caietele OBSS III”, Cluj-Napoca, 2002, ed. Napoca Star,
p.231-323, 313.
67) Au fost publicate fragmente din ele. A se vedea Prunduş, Plăianu, 1994,
191-192; „La 40 de ani de la evenimente, pentru cei ce nu le-au apucat”, în
Calendar-Almanah „Viaţa Creştină, Deşteptarea Credinţei 2004”, Cluj-Napoca, 2004,
ed. Viaţa Creştină, p. 24-37; „Fragmente din Memoriile Părintelui Ioan Vasile Botiza”,
în „Deşteptarea credinţei”, Dej, 2010, 18, nr. 17-19 (230-232), p. 6-10.
68) Revista „Unirea”, apărută din 1950, este una din cele mai longevive publicaţii
ale Exilului Românesc. În 1984 ea era coordonată de P.S. Dr. Louis Vasile Puşcaş (n.
1915, Aurora, Ill. – 3.10.2009, St. George în Canton, SUA), care a făcut studii în ţară (în
perioada interbelică), apoi un doctorat în teologie la Roma; sfinţit preot în 1942 a păstorit
în SUA. Numit în 4.12.1982 episcop titular de Leuce, hirotonisit în 26.06.1983, a fost
iniţial administrator apostolic al Vicariatului Apostolic din SUA pentru greco-catolicii
români. Din 26.03.1987 episcop al diecezei St. George în Canton (vicariatul fiind
transformat în episcopie depinzând de Sf. Scaun), până în 2.07.1993 când s-a retras din
scaun.
Mgr.Dr. Gheorghe Rusu (1917, Vulcan, HD – 1996, SUA) din 1938 a studiat la
Roma, devenind doctor în filosofie la „Angelicum” şi la teologie la Urbaniana. Preot din
1941. Debutul persecuţiei l-a prins în Exil. A păstorit între 1950-1954 în Argentina, apoi
în SUA, profesor la Seminarul Greco-catolic din Pittsburg (biblică, limbi străine etc.)
vicar general al vicariatului apostolic, mai apoi a episcopiei St. George în Canton. Autor
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de studii despre istoria BRU, unele în colaborare eu P. Dr. Alexandru Raţiu. P. Alexandru
Raţiu a fost un martor preţios al persecuţiei din România, şi al detenţiei elitei catolice,
fiind din România familiarizat cu „cazul Ionela”.
69) „Teologia Patimilor. Calea Crucii” a avut o recenzie literară favorabilă din
partea lui Buduca Ioan – „Cunoaşterea (toţi contra unul) şi harul (Toţi pentru unul)”, în
„Verso”, bilunar cultural, Cluj-Napoca, 3, nr. 33, 1-15.03.2008, p.14, editat de Fundaţia
pentru Studii Europene.
70) Posedăm un exemplar românesc, dactilografiat, ce-i aparţinuse regretatului
arhiepiscop titular de Drivasto, Î.P.S. Dr. Traian Crişan (1918, Iara, CJ – 1990, Roma) din
1981 secretar al Congregaţiei pentru Canonizări, şi un sprijinitor al CIN. Exemplarul
lucrării în cauza fusese abandonat în magazia bisericii româneşti unite din Roma, S. Salvatore delle Coppelle, fiind destinat aruncării la o curăţenie mai extinsă... Or, Î.P.S. Traian
Crişan îşi făcea meditaţiile după această lucrare.
71) Statuia a lăcrimat cu sânge uman (confirmat ulterior) în grădina fam. Gregori
dintr-o suburbie a Civiteivecchia. Episcopul, neavând nici o predispoziţie pentru
asemenea lucruri, a alertat poliţia, procuratura, institutul de medicina legală, dorind
demascarea fraudei. Cu un ordin judecătoresc a sechestrat statuia în cauză. La puţin timp,
i-a lăcrimat cu sânge în mână, în palatul episcopal, înaintea unor apropiaţi, episcopul
făcând stop cardiac şi fiind internat de urgenţă. Experienţa i-a schimbat viaţa şi orientarea
teologică, cu atât mai mult cu cât poliţia, magistratura şi institutele criminologice au
exclus frauda. Ulterior s-a dat decretul de recunoaştere al miracolului, iar în 1998 statuia a
fost adusă în secret înaintea Papei Ioan Paul al II-lea, care a urmărit personal cauza,
semnându-se un document de către P.S. Grillo şi Papă. Cf. Socci, 2009, 184-200.
Deci P.S. Grirolamo Grillo este un examinator avizat în cazul Ionelei. Mai mult, a
şi vizitat-o la Bucureşti (ed. cit., p.10).
72) De pildă: Grădinaru, Anca – „Congregaţia Inimii Neprihănite – la o jumătate
de veac de slujire a lui Dumnezeu şi a oamenilor”, în „Adevărul”, Bucureşti, nr. 3231,
28-29.10.2000, p.8; Turcanu, Horia – „Cserehat, dealul cu îngeri”, în „Formula AS”,
Bucureşti, nr. 720 (accesibil şi pe site-ul www.formula-as.ro); Pleşa, Carmen;
Zaschievici, Valentin – „Eroinele mişcării de rezistenţă”, în „Jurnalul Naţional”,
Bucureşti, 2009, 23.12, p. 14-15.
73) A se vedea doua lucrări la antipozii: Fr. Michel de la St. Trinité – „Medjugorje
en toute vérité selon le discernement des esprits”, Parrés les Vaudes, 1991. ed. CRC şi
Socci, Antonio – „Mistero Medjugorje”, Casale Monferrato, 2008, ed. Piemme. Fr.
Michel este un opozant al fenomenului, cu argumente extrem de pertinente, ca şi episcopii
de Mostar; tonul tratatului este însă plin de respect la adresa tuturor protagoniştilor. Socci,
la rândul său discută argumentele opozanţilor cu atenţie şi curtoazie. Papa Ioan Paul al
II-lea a fost un adept convins al fenomenelor de la Medjugorje, dar nu a trecut peste
obiecţiile ridicate de episcopii de Mostar (si apoi de conferinţa episcopilor catolici, iniţial
iugoslavi, apoi croaţi), aşteptându-se clarificarea lor.
74) Vezi nota 40).
75) Fr. Michel de la Ste. Trinité – „Medjugorje...”, 194-197; Conciliul Lateran
al V-lea (sesiunea XI / 19.12.l516; afirmă procedurile de urmat în cazul harismelor
speciale, verdictul definitiv fiind rezervat Scaunului Apostolic. Conciliul Tridentin, în
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sesiunea XXV/ 4.12.1563 analizează din nou cazurile speciale, primul verdict fiind de
competenţa episcopului locului. Procedura s-a instituit şi respectat cu sfinţenie. Tocmai
din cauza lipsei unei decizii favorabile a episcopilor de Mostar (ierarhii locului) apariţiile
de la Medjugorie nu sunt recunoscute de Biserică. Despre anchetele canonice a se vedea
şi CIC 1917, §2023-2025.
76) Despre criteriile eclesiastice de discernământ, despre practica de urmat şi
despre exemple şi contraexemple a se vedea Idem – Ibidem, p. 154-220.
77) Că în România (pe teritoriul ei actual) se afla „Grădina Maicii Domnului” este
un fapt atestat de o tradiţie din sec. XV, generată la M-tirea Bisericani (Neamţ) din
Moldova. Cf. Bălan, Ioanichie – „Vetre de sihăstrie românească”, Bucureşti, 1982, ed.
Institutului Biblic şi de Misiuni al Bisericii Ortodoxe Române, p. 116-121.
Sf. martir Andrei Bobola (1591, Sandomir, Polonia – 1657 Peredil, azi Bielorusia),
canonizat în 1938 (data prăznuirii e 21.05), iezuit ucis de cazaci, martir al unităţii
Bisericii, afirma într-o viziune: „Văd un înfloritor regat la Dunăre care va fi de mare
mângâiere Sfântului Scaun”. Viziunea era cunoscută în România încă din 1940, când e
comentată pe un liturghier de P. Dr. Elie Dăianu. Cf. Goţia, Anton – „Din terminologia
Trinităţii. Note culturale şi filologice”, în „Studia Universitatis Babes-Bolyai. Theologia
Catholica”, Cluj-Napoca, 2004, nr. 3, p. 145-154, p. 146.
Despre însemnătatea Sf. Andrei Bobola a vorbit la Blaj un alt iezuit polonez, care
s-a legat afectiv de poporul român: P. Felix Wiercinski SI (1858 Putzig/Danzig – 1940
Blaj), cu studii la Roma, prefect de studii şi profesor la Iaşi şi Bucureşti, făcând apostolat
şi în Rusia Ţaristă, în Ţările Scandinave, în Estonia, întors apoi în România. A fost un
publicist constant al presei catolice româneşti. Cf. Neda, Dumitru – „Cu un prieten bun
mai puţin”, în „Cultura Creştină”, Blaj, 1940, nr. 1-2, p. 122-126.
Despre viaţa Sf. Andrei Bobola SI vezi şi Fireza, Gheorghe SI – „Sfinţi şi fericiţi
din Societatea lui Isus”, s.l. 1939. p. 190-20l. Iată o profeţie venită tocmai din partea unui
ilustru şi sfânt confrate a P. Haag, căzut victima teoriilor pestifere ale P. Dhanis, ignorând
astfel propria tradiţie istorică a Ordinului de care aparţinea. Ca un detaliu picant, sintagma
„Grădina Maicii Domnului” a fost folosită de Papa Ioan Paul al II-lea, în discursul de la
Aeroportul Băneasa, din 07.05.1999: „România, pe care tradiţia o numeşte cu frumosul
titlu de Grădina Maicii Domnului”, Cf. „Pelerin de credinţă şi speranţă”, Supliment al
revistei „Viaţa Creştină”, Cluj-Napoca, 1999, ed. Viaţa Creştină, p. 14.
78) Vasile 2003, 133-134; Vasile 2003 a, 348-349; a se vedea şi Todea, Alexandru
– „Luptele mele. Un strigăt în pustiu vreme de un pătrar de veac”, Cluj-Napoca, 2003,
ed. Dacia, p. 205-208.
79) S-a văzut anterior (vezi nota 51) că P. Otto Kanisius Pfahrenkopf insista pe
lângă Mareşalul Antonescu ca acesta să consacre România Inimii Neprihănite. Ierarhii
uniţi au consacrat diecezele lor după formula Papei Pius al XII-lea în 1942, extinzând
formula respectivă şi pentru uzul credincioşilor (Suciu, 1943, 103-106) şi repetând-o în
15.08.1948 (Birtz Kierein Făgăraş, 2008, 31-32).
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