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Parintele canonic, prelat papal, IOAN ROSCA _ protopop de Reghin, dupa o viata zbuciumata si 
suferinta indelungata unita cu Cristos, a trecut in eternitate. Preotii si credinciosii au pierdut un 
marturisitor al credintei, un pastor adevarat, dar au castigat in ceruri un sfant, protector langa tronul 
Tatalui Ceresc. Nascut in 22 octombrie 1920, in localitatea Razoare, judetul Mures, intr-o familie de 
vrednici gospodari. Este trimis la studii _ liceu si apoi la Academia Teologica Greco-Catolica din Blaj, 
unde s-a dovedit a fi un student eminent. In 1946, se casatoreste cu invatatoarea Aurelia Farcas din 
Hodac, iar la scut timp este hirotonit preot, in 25 martie 1946, de catre arhiepiscopul Valeriu Traian 
Frentiu, si numit preot in parohia Adrian - Protopopiatul Reghin, unde ramane doar doi ani, prin 
interzicerea cultului de catre statul comunist ateu. Neacceptand sa-si tradeze credinta, in 1948, 
tanarul preot ia drumul pribegiei, lucrand ca taietor de lemne in padurile din Muntii Gurghiului. 
Muncitorii, desi il cunosteau, nu l-au tradat, dar acasa sotia era urmarita, anchetata si terorizata 
permanent, supusa la grele suferinte _ arsa pe soba incinsa, dar, devotata si curajoasa fiind, nu l-a 
tradat. 
 
Dupa trei ani, fiind urmarit, l-au adus acasa incatusat, anchetat in diferite orase, si ajunge la 
Bucuresti, unde este condamnat la 6 ani inchisoare, fiind considerat persoana periculoasa pentru 
societatea asa-zisa democratica. In inchisoare este mereu anchetat, torturat pentru lichidarea fizica si 
psihica, cu hrana insuficienta, in conditii de detentie greu de imaginat, alaturi de alti intelectuali de 
elita. Numai Pronia Divina il ocroteste sa supravietuiasca, pentru a contribui la mantuirea sufletelor 
credinciosilor. 
 
Dupa eliberarea din inchisoare, se stabileste la Reghin, lucreaza ca muncitor necalificat si este 
urmarit zilnic de catre securitate, ca sa paraseasca orasul; este batut zdravan de insusi seful 
securitatii. Pleaca la Iernut, se angajeaza la IAS, primeste un post de contabil _ fiind apreciat de 
colaboratori si de conducerea intreprinderii. 
 
In toata perioada de clandestinitate si-a trait din plin viata sacerdotala, in spiritul moralei si credintei 
crestine, in ascuns, zilnic slujea Sf. Liturghie, a oficiat botezuri, cununii si prohoduri, mai ales noaptea, 
care se desfasurau cu traire de arhanghel, fiind total detasat de cele pamantesti, asa cum a fost 
format in scolile Blajului de vrednicii sai inaintasi, episcopul Ioan Suciu si cardinalul Alexandru Todea, 
care l-a insotit in toate actiunile sale, reorganizand parohiile. Predicile Domniei Sale erau minutios 
pregatite, bine documentate, cu vocabular ales; a imbinat temele religioase cu cele stiintifice _ 
adevarate lectii de cateheza. 
 
A tinut zeci de conferinte si exercitii spirituale in multe parohii din Ardeal, dovedindu-se a fi un 
maestru si vrednic model pentru preotii tineri, un adevarat exeget in scaunul de spovada. 
 
La 60 de ani de preotie, in 2006, isi face bilantul: "La popasul celor 60 de ani de viata sacerdotala, 
 
iti multumesc, Dumnezeule, pentru binele ce l-am facut, care nu este al meu, ci al Tau, si cer iertare 
pentru greseli, care nu sunt ale Tale, ci ale mele". 
 
Acum, cand este condus pe ultimul sau drum, in localitatea Hodac, unde va fi inhumat alaturi de 
credincioasa sa sotie, ii dorim odihna vesnica si Lumina cea fara de sfarsit sa-i straluceasca in veci! 
 
PREOTII SI CREDINCIOSII PROTOPOPIATULUI TARGU-MURES 
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 II) Părintele Teofil a plecat la Domnul (comunicat) 
(http://www.catholica.ro/2007/03/05/parintele-teofil-a-plecat-la-domnul-comunicat/) 
05.03.2007, Blaj (Catholica) - Astăzi, 5 martie 2007, părintele ieromonah Teofil A.A. a plecat din lume 
să-l întâlnească pe Tatăl. Din Catedrala Blajului, l-au însoţit pe acest ultim drum de Preafericirea Sa 
Lucian Mureşan, Arhiepiscopul Major al Bisericii Române Unite, dimpreună cu Fraţii din Congregaţia 
Augustinienilor Asumpţionişti de la “Casa Domnului” din Blaj, cu vicarii mitropolitani, canonici, preoţi 
şi studenţi teologi, şi cu mulţime de fii şi fiice spirituale. 
 
III)Instalarea noului paroh în parohia Mănărade 
(http://www.catholica.ro/2011/09/06/instalarea-noului-paroh-in-parohia-manarade/) 
06.09.2011, Blaj (Catholica) - Duminică, 4 septembrie, în parohia greco-catolică Mănărade, localitate 
aparţinătoare municipiului Blaj, a avut loc ceremonia instalării noului paroh, părintele Marius Ilie 
Moldovan. În cursul după-amiezii, la orele 18, din încredinţarea Preafericirii Sale Lucian, Arhiepiscop 
şi Mitropolit de Alba Iulia şi Făgăraş – Blaj şi Arhiepiscop Major al Bisericii Române Unită cu Roma, 
Greco-Catolică, părintele canonic Ioan Fărcaş, Vicar mitropolitan şi Protopop al Blajului, s-a aflat în 
parohia Mănărade, unde a slujit oficiul sfinţirii apei în cursul unei ceremonii la care au participat zece 
preoţi din protopopiatul Blaj, binecuvântând apoi prin stropire cu apă sfinţită interiorul bisericii, după 
lucrările de reînnoire a zugrăvelilor recent încheiate. 
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