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D
Extrase din memoriile P. Ing. Ioan Vasile Botiza (1926., Dej-2010, Cluj), Patruzeci
de ani... Contribuii memorialistice la o istorie a Bisericii Catolice de rit bizantin român,
Cluj-Napoca, 1989, 167 p. dactilografiate.
„Da; dac m gândesc bine, dou au fost comportamentele standard pe care le-au
adoptat majoritatea studenilor în teologie (...)
– oportunismul, grija de a miza – uitând c mai exist Cineva, care îi vede – pe ambele
culori: i pe rou, i pe negru; care dup ce timp de 36 de ani au fost biei la ordinea zilei, în
vara lui 1984, dup cea de a doua Liturghie în limba român de la biserica piaritilor, m-au
întrebat sonor – fr s tie c sunt preot – pesemne, ca tot ei s fie ctre pdure: «Unde ai fost
pân acum? c nu te-am vzut pe la biseric!». Îmi venea s le râd în fa, cci la ora ceea
aveam 12 ani servii ca lector la Liturghia de la ora 11, alturi de amicul meu, Dr. Denderle Iosif
– bineîneles în limba maghiar –, dar mi-am zis c aa sunt unii: cred c au dreptul de a cdea
totdeauna în picioare. (Nu tiu dac le va reui i în Valea lui Iosafat.)” (p. 41)

„... De prin primvara lui 1984, a pornit – din mai multe direcii – un curent de
opinie în favoarea oficierii unei Sfinte Liturghii în limba român – bineîneles în ritul
latin – la biserica Universitii. Una din iniiative a fost a lui Vasile Ungureanu, care
i-a motivat aciunea cu existena la Cluj a unui numr apreciabil de romano-catolici
moldoveni, care vor ti s beneficieze de prevederile Conciliului Vatican II de a avea Sf.
Liturghie în limba matern. Ungureanu s-a comportat în tot timpul aciunilor sale ca
unul care are girul lui Prundu, dei acesta nu a luat niciodat o atitudine hotrât nici
în favoarea, nici împotriva aciunii, ci a lsat ca evenimentele s-i urmeze cursul în
mod spontan, fr ca s intervin în vreun fel oarecare.
Cealalt iniiativ a reprezentat-o (sau cel puin a fost la un moment dat
exponentul ei) Vasile Varga, un croitor originar din Supurul de Jos (jud. Satu Mare),
stabilit în Cluj în primii ani de dup rzboi. Nu îi cunosc toate motivele, dar cel puin
unul din ele era c tânjea dup o vorb româneasc într-o biseric catolic. Pe scurt:
omul a luat iniiativa de a prezenta episcopului Anton Jakab doleanele românilor din
Cluj de a avea o liturghie catolic în limba român.
O hotrâre în acest sens fusese luat înc de episcopul Áron Márton i trimis în
scris protopopiatului romano-catolic din Cluj, dar ea – dei se cunoate numrul ei de
înregistrare – a disprut în mod „inexplicabil” din dosarele protopopiatului Cluj, cum
a disprut i copia ei din arhiva Episcopiei de Alba Iulia.
Cu toate c aseriunea a început sub auspicii nefavorabile, totui, dup ceva
trgneli, s-a rspândit zvonul c episcopul Jakab i-a dat asentimentul ca s se fac o
liturghie de rit latin în limba român, duminica i în zilele de srbtoare (se înelege, în
ritul latin), la orele 9, în biserica Universitii. (Rectorul bisericii era tot piaristul Toma
Simon, având ca i coechipieri pe Iosif Denderle i pe tefan Simon, nepotul de frate al
rectorului. La data ceea eu îl ajutam de 12 ani pe Denderle ca lector la liturghia în
limba maghiar de la ora 11.) Când s-a aflat de noile perspective, primul care i-a
desfurat planurile de lupt a fost Riti, care s-a i înfiinat la protopopiat i, artând c
el este, de fapt, romano-catolic – fiind hirotonit de Cisar –, a pretins ca s i se acorde
liturghia în limba român. (Riti a stat întotdeauna foarte slab la dreptul canonic; nu e
de mirare c nu a inut cont de faptul c el nu este încardinat în dieceza latin de Alba
Iulia.) Nu e de mirare c a fost refuzat politicos. S-a înfiinat atunci cu o min
autoritar la rectorul bisericii Universitii i i-a spus pe un tot care nu admitea replic
116

direct, c el este „omul securitii” i c e vai i amar de pielea lor (a lui Toma Simon,
Iosif Denderle i tefan Simon) dac va vedea „picior de preot greco-catolic la altar, în
special pe Ungureanu i Botiza”. Rectorul Simon m-a i întrebat serios i vdit
impresionat privitor la rangul i importana lui Riti în Biserica noastr, dar l-am linitit,
c este doar un preot ca i mine i nu are nicio autoritate în plus, iar pe Denderle l-am
linitit zicându-i c i pân acum am concelebrat cu el în limba maghiar doar ca
lector; pot s o fac tot atât de bine i de acum înainte i în limba român, iar el, dac va
fi tras eventual la rspundere, nu e necesar s tie c sunt preot; cci ameninarea se
referea la concelebrarea cu preoi greco-catolici, nu cu lectori.
Pe de alt parte – deoarece îi credea atât de naivi pe Simon i pe Denderle, încât
nu i-a trecut prin minte, c aceia doi m vor pune la curent – s-a înfiinat i la mine cu o
masc de om revoltat, bine compus: «Mi, Ioane, ai auzit de diversiunea pe care o fac
Prundu i Ungureanu la biserica Universitii?» – «Care diversiune? Nu am auzit de
nicio diversiune» – i-am rspuns cu o expresie atât de naiv, încât nici el nu tia ce s
cread despre mine. – «Mi, Prundu i Ungureanu vor s ne treac la
romano-catolici, vor s ne maghiarizeze!» – «Hm... interesant...» – am continuat eu s
întind coarda. – «Mi, Ioane, dar gândete-te. Ritul nostru bizantin!», a vurt el s m
ating la sentiment. – «Serios? Dar de când eti tu competent s vorbeti de ritul
bizantin?» – i-am retezat eu avântul, apoi am continuat fr alt introducere:
«Apropos: de la cine tie Todea c eu sunt informatorul nr. 1 al Securitii din toat
dieceza?» –«Mi, Ioane, ai cuvântul meu de onoare! M pot jura înaintea Sfintei
Euharistii...» – a încercat el s m deruteze. – «tii ce? E foarte trist c te poi jura!»
i-am retezat eu pledoaria, la care el s-a sculat ca împins de un resort i a plecat ca din
puc; de atunci nu ne-am mai vzut de la distan mai mic de 60 metri, dar c
întrebarea mea sau a fost fr rost, m-am convins i dup aceea... O alt lovitur sub
centur – tot în legtur cu viitoarea liturghie în limba român – am primit-o de la
Vasile Varga, deoarece omul credea c e momentul unui réglement de compte, cci se
simea cu vântul în spate.
Omul meu se înfiinase prin februarie în acelai an i m-a întrebat ce are de fcut
ca s devin preot. I-am spus c mai întâi trebuie s fie primit în cler de autoritatea
competent, care s-l repartizeze unui preot, sub îndrumarea cui s învee teologia. –
«Cam cât?» m-a întrebat el. Cunoscându-i posibilitile intelectuale, i-am spus frumos:
«Vreo patru ani de zile, timp de câte patru ore pe zi.» «Asta nu! Eu am chemare!» –
mi-a replicat el. – «tii ce? Pentru vorba aceasta, v spun i eu ceva: dac privii astfel
problema, fii absolut linitit, c nu avei chemare» – am încheiat eu.
Aa stâng lucrurile, dup o liturghie în limba maghiar de la ora 11, îmi spune
Denderle cam jenat c Varga a venit i le-a spus c întrucât el are «merite
nepieritoare» în aciunea de iniiere a Liturghiei în limba român, se consider singurul
în drept s fac pe lectorul la aceast Sf. Liturghie i, în special, c are pretenia «s nu
vad nici un Botiza» la aceast liturghie. Fiindc i eu tiam ceva, i anume c omul
meu i-a înaintat cerere pentru paaport de plecare definitiv în SUA, i-am spus lui
Denderle, ca el s nu se jeneze deloc... (Dup plecarea lui Varga, tot ei m-au rugat s
fac pe lectorul i la liturghia în limba român. Bineîneles c am acceptat fr s fac
vreo aluzie la cele întâmplate, cci era important doar ca serviciul divin s se
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desfoare cât mai frumos).
Varga a dorit în schimb s-mi mai dovedeasc înc o dat, înainte de a pleca,
faptul c mi-a dat cu tifla: mi-a trimis vorb c a fost hirotonit diacon i fr mine.
M-am interesat dac e adevrat i mi s-a confirmat c da. Am tras concluziile mele
personale privitor la cum îneleg unii s întreasc prestigiul moral al Bisericii... i am
tcut...” (p. 156-159).
Un scurt comentariu:
Din nefericire, atât episcopul Emil Riti (1926-2006, episcop din 1985), cât i P. Vasile M.
Ungureanu (vezi nota 11) au fost recrutai ca ageni ai Securitii.
P. Silvestru A. Prundu s-a implicat activ înc din 1981 în implementarea unei liturghii în
limba român, cooperând strâns cu P. Ungureanu. P. diacon Vasile Varga a fost hirotonit diacon
de PS Ioan Ploscaru, iar în New York a servit ca diacon la parohia greco-catolic din acel ora.
Se impune din nou observaia c Biserica Piarist (a Universitii) nu era/ nu este biseric
parohial. În 1984, clugrii piariti aveau propria lor obedien canonic, monahal.
Teritorial, activitatea bisericii era controlat de Parohia romano-catolic „Sf. Mihai”,
preoii piariti trebuind s administreze sacramentele doar cu acordul parohilor de care aparineau
credincioii solicitani.
P. Botiza, scriind între 1988-1989, nu se putea referi la activitile inspectorului de Culte,
nici la infiltrrile Securitii.
Cât despre dispoziiile lui Áron Márton, ele îi priveau pe greco-catolici (despre ele se face
referire i în studiul nostru). Episcopul Antal Jakab a dat o decizie cu nr. 1552/1979, prin care
autoriza celebrarea liturghiei romano-catolice în limba român, la solicitarea credincioilor. Pân
în 17.VI.1984, dispoziia era inoperant din ordinul inspectoratului de culte.
Pentru actanii episoadelor narate, a se vedea: Birtz, 2006, Birtz, 2007, Fgra-Birtz,
2007 i Birtz-Kierein-Fgra, 2008.
Confuzia generat de biritualism a fost cauzat de ignorarea i ocultarea decretului „De
nominatione substitutorum” (29.VI.1948) i a „Facultilor speciale” (octombrie 1948)
(Tempfli, 2002, 963-971; Birtz, 2007, 88-95; Fgra-Birtz, 2007, 133-139).
Conform acestor Instruciuni, care constituiau carta constituional a Bisericii în timpul
prigoanei (stare de necesitate canonic), un preot de rit bizantin putea celebra în ritul latin
(tridentin!) chiar cstorit fiind. Se recomanda îns ca soia acestui preot s nu fie în acelai loc cu
soul celebrant, pentru a se evita nedumeririle credincioilor latini (pct. 31).
Au pus în practic prevederile acestui decret muli preoi sau teologi greco-catolici: can.
dr. Cosma Avram (1906-1976) la Timioara, P. dr. Vasile Atilean (1914-1984), devenit ulterior
episcopul ortodox Visarion Atilean, teologii Lucian Murean, Pantelimon Atelean, Virgil
Florian (Fgra-Birtz, 2007, 47-48), P. Simion Chiiu (1903-1988), arhimandritul Daniil
Ciubotariu (1885-1964) etc., toi acetia înainte de reformele conciliului Vatican II.
Emil Riti avea câteva precursori de marc în solicitrile lui, cererea lui fiind justificat;
modul în care a fcut-o este reprobabil.
Mecanismul de implantare al limbii române într-o comunitate catolic, ce folosea o alt
limb vernacular, în urma reformelor din 1969, era bine pus la punct.
Un credincios, mai mult sau mai puin condiionat din umbr (teleghidat), solicita uzul
limbii române, în conformitate cu noile prevederi liturgice. Dac era „marrutizat”, putea iniia i
strângerea de semnturi pentru un memoriu în acest sens, fiind contient c nu va avea probleme
din partea Securitii (altfel extrem de sensibil la orice manifestare petiionar, independent sau
spontan). Urma agitaia de resort i presiunile la forurile catolice competente. Unii credincioi de
bun credin ajungeau s fie cooptai, fr s-i dea seama, ca „ageni de influen”. Dac
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obiectivele memoriului puteau fi justificate, tonul acestuia era melodramatic, cutând
impresionarea celor din afar i vehiculând ideea unor persecuii etnice, majoritarii fiind
persecutai de minoritari (!).
Caracterul diversionist era evident, prin ignorarea comunitii credincioilor catolici
români majoritari, anume cei greco-catolici, i a problemelor acestora, insistându-se asupra
minoritii romano-catolice româneti.
Credincioii maghiari din Cluj nu puteau decât privi cu suspiciune legitim asemenea
demersuri. Deja pierduser câteva biserici în Cluj:
– Biserica Minoriilor, prin Convenia Solemni Conventione din 1931, a fost
concesionat Bisericii Greco-Catolice, pentru a-i servi de catedral; în 1948 a fost
confiscat de Biserica Ortodox i recuperat de cea Greco-Catolic în 1996, dup
scandalurile de rigoare.
– Biserica „Calvaria-Mntur”, a fostei abaii benedictine, fusese concesionat printrun tratat de închiriere între Statusul Romano-Catolic i Parohia Greco-Catolic
Mntur, în 1924, pe 25 de ani; în 1949 ea a fost confiscat de Parohia Ortodox
Mntur i recuperat de Parohia Romano-Catolic din Mntur, în 1994, dup ce
în zadar Episcopul Aron Márton solicitase restituirea ei în 1963 i 1971 (Sas, 2010,
243-246; 253-268).
– Chiar în 1988-1989 circulau zvonuri prin care Biserica Ortodox solicita atribuirea
de spaiu liturgic în Catedrala Romano-Catolic „Sf. Mihai” din Cluj, ea neavând pe
atunci permisiunea de a construi, în mod liber, biserici în Municipiul Cluj-Napoca
(Kovács).
Situaia era, deci, exploziv, pretându-se diversiunilor. Adevrata problem confesional a
românilor din Cluj era cea greco-catolic, problem iniiat brutal în 1948 i nici pân astzi
finalizat.
Celebrarea liturghiei romano-catolice în limba român în ritul latin nou s-a fcut,
întotdeauna, cu acordul episcopilor latini de Alba Iulia i cu cel al superiorilor provinciali ale
ordinelor monahale catolice, ce mai puteau supravieui în Ardeal (franciscani, piariti, iezuii).
Dac aceste acorduri ar fi lipsit, preoii respectivi ar fi putut cdea sub sanciuni canonice.
Trebuie menionat c, dup 1989, când Biserica Greco-Catolic i-a redobândit libertatea,
unul din suporturile diversiunii confesionale fiind înlturat, în parohiile romano-catolice din
Transilvania (în toate diecezele) se celebreaz curent i în limba român (dar i în german,
slovac, italian, armean), de câte ori faptul este solicitat de ctre credincioi, iar episcopii
romano-catolici maghiarofoni sau germanofoni redacteaz feluritele lor pastorale trilingv, acestea
fiind distribuite corespunztor parohiilor mixte din punct de vedere etnic.
Se demonstreaz, înc o dat, c doar libertatea este cea mai eficient arm împotriva
diversiunilor de orice fel.

P. Mircea Remus Birtz
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Relaiile corpului i sufletului cldite pe cunoaterea
de sine a omului
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Not:
Eseul de psihologie aplicat reprodus mai sus a fost redactat între 1941-1944.
Studiul se refer la cercetrile neuroanatomistului i fiziologului Franz Josef Gall (17581828), fondatorul frenologiei. În universitile din Budapesta, Cluj i Kassa (Košice),
între anii 1941-1944 au fost înfiinate centre de orientare profesional. Eseul reprodus
pledeaz pentru utilizarea frenologiei i a psihologiei în viitoarea orientare profesional
a tineretului. (coordonatorul volumului)
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Comentariu:
I. Nota „Pro Memoria” a fost redactat în iulie 1984. Dei nesemnat, autorul poate fi
identificat cu certitudine în persoana P.Dr. S.A. Prundu. Destinat episcopilor grecocatolici, dar i funcionarilor Ministerului de Interne, nota este, de fapt, un reportaj
cauzat de introducerea limbii române în noul rit latin, în Biserica Piarist, în 17.VI.1984.
Sunt ilustrate convingtor diversiunile confesionale, precum i duplicitatea unor
funcionari ai statului. Episcopul Ioan Dragomir, adeptul liniei intransigente în favoarea
redobândirii drepturilor Bisericii Greco-Catolice era considerat principalul obstacol în
calea manevrelor diversioniste i, deci, persoana sa urma s fie compromis.
Pentru o aprofundare a contextului, a se vedea Bozgan, 2003; Mesaro, 2004;
Vasile, 2003; Vasile, 2003a; Léstyán, 2003 (a se vedea Bibliografia de la sfâritul
studiului nostru).
1. P.S. Lajos Bálint (1929-2010), episcop titular de Novae (1980), coadjutor al
Diecezei de Alba Iulia din 29.IV.1990 episcop diecezan de Alba Iulia, din 1991
arhiepiscop, emerit din 1993.
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2. P.S. Emilian Birda (1921-1996), episcop vicar al Mitropoliei Ortodoxe a
Sibiului din 1973, episcop ortodox de Alba Iulia (1975-1990), apoi episcop al
reînfiinatei Episcopii de Caransebe.
3. P.S. Dr. Ioan Chertes (1911-1992), mrturisitor al credinei, episcop titular de
Campania in Macedonia (1949), coadjutor al Diecezei de Cluj-Gherla, din 1970
renun/deposedat de jurisdicie, din 14.III.1990 numit Arhiepiscop titular de Cantano.
4. P. Dr. Lászlo Dávid (1907-1992), mrturisitor al credinei, protopop de ClujDbâca (romano-catolic), între 1977-1989.
5. I.P.S. Dr. Ioan Dragomir (1905-1985), mrturisitor al credinei, episcop
titular de Paleopolis (1949), coadjutor al diecezei de Maramure, din 1963 administrator
apostolic al aceleiai i administrator apostolic (cu intermitene) al Vicariatului
Apostolic de Bucureti, din 1970 proiedru al Bisericii Greco-Catolice.
6. P. Virgil Florian (n. 1931), preot clandestin, profesor, între 1956-1958
acceptat la studii la Seminarul Romano-Catolic din Alba-Iulia, dat afar de Securitate.
Ulterior intrat cu soia în monahism.
7. I.P.S. Teofil Herineanu (1909-1992), preot greco-catolic trecut în 1949 la
Ortodoxie, episcop al Romanului (1949-1956), episcop ortodox al Clujului (19561973), arhiepiscop ortodox din 1973.
8. P.S. Dr. Antal Jakab (1909-1993), mrturisitor al credinei, episcop titular de
Astigi (1971), coadjutor al Diecezei de Alba-Iulia, episcop diecezan între 1980-1990.
9. P.S. Ioan Ploscaru (1911-1998), mrturisitor al credinei, episcop titular de
Trapezopolis (1948), coadjutor al Diecezei Lugojului, din 1959 administrator apostolic
al aceleiai, din 13.III.1990 episcop de Lugoj, arhiepiscop ad personam emerit din 1996.
10. I.P.S. Dr. Alexandru Todea (1912-2002), mrturisitor al credinei, episcop
titular de Cesaropolis (1950), administrator apostolic al Arhidiecezei de Alba-Iulia i
Fgra, din 1985 proiedru al Bisericii Greco-Catolice, din 13.III.1990, numit mitropolit
al aceleiai, din 1991 Cardinal, din 1994 Mitropolit emerit.
11. Horia epe-Hoinrescu (1927-2009), inspector judeean al Cultelor în jud.
Cluj, între 1968-1989.
12. Vasile Varga (n. 1922), lector la Biserica Piarist, sfinit diacon de P.S. Ioan
Ploscaru, dup 1985 emigrat în SUA, apoi diacon la Parohia Greco-Catolic Român
din New-York.
Pentru biografii, a se vedea Birtz, 2007; Fgra-Birtz, 2007; Ferenczi;
Jakubinyi, 2010.
Întâlnirea cu consilierii Arhiepiscopiei Ortodoxe i-a avut ca protagoniti, printre
alii, pe cei doi prieteni, P. Dr. Silvestru A. Prundu i P. Onisie Morar (1914-1995),
preot greco-catolic trecut la Ortodoxie în 1958, vicar general al Arhiepiscopiei
Ortodoxe. Era o dovad c existau i preoi ortodoci luminai, lipsii de prejudeci.
II. Scrisoare a P.Dr. S.A. Prundu i a P. Vasile M. Ungureanu ctre P.S. Dr. Antal
Jakab, 8.VIII.1984. Dei liturghia celebrat în rit latin în limba român era o realitate,
prin supralicitare se cerea liturghie zilnic celebrat în limba român. Supralicitarea era
tocmai dovada caracterului diversionist al acestui demers.
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III. Scrisoare a P. Vasile M. Ungureanu ctre P. Dr. Tamás Simon, rectorul Bisericii
Piariste din Cluj, 27.IV.1987. Ungureanu protesta c nu era lsat s asculte spovezi în
mod liber în Biserica Piarist. Prin manifestri ostentative, P. Ungureanu urmrea
crearea unui conflict intra-romano-catolic, pe baze etnice. În 1987 deja el aparinea
Ordinului Bazilitan. Nu avea jurisdicie asupra credincioilor romano-catolici, nefiind
încardinat nici în episcopia latin de Alba-Iulia, nici în cea greco-catolic de Cluj-Gherla
(fapt împlinit în 1990). Ca urmare el nu putea asculta spovezi sau administra alte
sacramente fr permisiunea superiorilor romano-catolici legitimi i teritoriali. Prin alte
manifestri diversioniste (prin supralicitare i ostentaie) el punea în pericol tocmai
celebrarea liturghiilor în limba român, persoana vizat fiind tocmai P. Denderle.
IV. Rspunsul P.S. Antal Jakab ctre rectorul P. Dr. T. Simon, 22.V.1987. Originalul în
limba maghiar, cu o traducere autorizat în limba român. Episcopul romano-catolic ce
aprobase înc din 1979 introducerea limbii române la cererea credincioilor în bisericile
romano-catolice din Ardeal, demasca inteniile provocatoare ale P. Ungureanu.
V. O fotografie ostentativ (1987), a printelui Ungureanu, ascultând spovezi i
distribuit cu precdere în Apus, prin care el sugera c greco-catolicii sunt persecutai de
romano-catolicii maghiari. În realitate, preoii piariti nu aveau alt posibilitate de
reacie, cultul greco-catolic fiind oficial suprimat de statul român, din 1.XII.1948. Mai
mult, clericii romano-catolici erau strict supravegheai de departamentul cultelor.

P. Mircea R. Birtz
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Sf. Iosif Calasanţiu (1556-1648),
fondatorul Ordinului Piarist

P. Dr. József Denderle celebrând
la altarul Bisericii Franciscane din Cluj

P. Dr. József Denderle
cca 1940

P. Dr. József Denderle,
ca profesor de liceu, cca 1960-1970

P. Dr. Tamás Simon, OSchP
(1912-1990)

P. István Simon, OSchP
(1921-1995)

Sacristia Bisericii Piariste din Cluj,
după o carte poştală
ilustrată din 1941

P. Ing. Ioan Vasile Botiza
(1926-2010)

Interiorul Bisericii Piariste din Cluj, în 1983,
după o fotografie amintind de jubileul decenal
al Corului Bisericii

Lectorul Vasile Varga (n. 1922),
în timpul unei Liturghii din 17.VI.1984

1

2

Prima Împărtăşanie a unor copii greco-catolici în Biserica Piariştilor din Cluj (1986)
1. P. Dr. József Denderle, 2. P. Dr. Silvestru Augustin Prunduş, OSBM (1915-2004)
P. Prunduş vorbea în calitate de conducător diecezan greco-catolic

Biserica Piariştilor plină de credincioşi greco-catolici şi romano-catolici,
în timpul aceleiaşi ceremonii
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Înmormântarea lui
Gavril Flueraş
(1985), Cimitirul
Mănăştur Cluj.
1. P. Denderle
2. P. Dr. Eugen Popa
(1913-2005)
3. P. Iustin Ioan
Sabău, OSBM
(1927-1998)
4. P. S.A. Prunduş
5. P. Vasile Maria
Ungureanu
(1926-1996)

Înmormântarea P. Dr.
Ioan Iosif Bal, OSBM
(1978), Cimitirul
Hazsongárd Cluj.
1. P. Denderle
2. P. S.A. Prunduş
3. PS. Alexandru Todea
4. P. Ilie Petean, OSBM
(1907-1997)
5. P. Liviu Trufaşiu
(1902-1991)
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5
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2
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Înmormântarea
P. Prof. Dr. Alexandru
Ciplea (1988),
Cimitirul Hazsongárd
Cluj.
1. P. Iustin Sabău
2. P. Denderle
3. PS. Alexandru Todea
4. P. Lucian Mureşan
5. P. Vasile Maria
Ungureanu

P. József la biroul său,
4.IV.1994

Cu autorul studiului prezent,
4.IV.1994

Părintele József,
24.XII.2000

Părintele József,
24.XII.2000

Vara anului 2002,
într-un salon al
Spitalului „Clujana”.
În spate,
D-na Victoria Bodea

P. Silvestru Augustin
Prunduş, în vizită
la P. Denderle,
7.VIII.2002

Ultima sărutare,
de rămas bun

Msg. Dr. Árpad Czirják, Prelat Papal, oferindu-i P. Denderle un cadou în 24.XII.2001

P. Dr. József Denderle, în obitoriul
Spitalului „Clujana”, 4.XI.2002

Câteva autografe

x

Cortegiul funebru la ieşirea din Biserica Piaristă. Preot Dr. Émil Kállay (x),
pe atunci superior provincial al Provinciei Piariste din Ungaria

x

Înmormântarea Părintelui Denderle, oficiată de P. Kállay (x),
Cimitirul Hazsongárd Cluj , 6.XI.2002

