
 

Puncte de vedere (inutile) asupra unei noi apariţii editoriale privind Dieceza de 

Cluj-Gherla 

                                                       (P. dr. Mircea Remus Birtz) 

 

 

 

 

A apărut Anuarul 2012 al Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, de Cluj-Gherla 

(Eparhia Română Unită cu Roma, Greco-Catolică, de Cluj-Gherla, Anuar 2012,  

Cluj-Napoca, ed. Viaţa Creştină, 166 p., tipărită cu binecuvântarea PS Florentin 

Crihălmean, episcopul eparhial de Ckuj-Gherla). Condiţiile tipografice sunt de lux, 

Anuarul dorind a fi o oglindă din 2012 a Diecezei de Cluj-Gherla. Tocmai calitatea 

tiparului şi a hârtiei ne atrage atenţia că acest Anuar nu este o simplă agendă 

sacerdotală pentru uzul clerului,sau un simplu vademecum diecezan ci se doreşte a fi un 

şematism diecezan. El se înscrie în seria Şematismelor diecezane ale numitei eparhii, 

apărute după 1990: Şematismul Eparhiei de Cluj-Gherla Claudiopoli-Armenopoli la 

150 de ani de la întemeiere, Cluj-Napoca, 2003, ed. Viaţa Creştină, 171 p. şi 

Şematismul Eparhiei Române Unite cu Roma, Greco-Catolice, de Cluj-Gherla, 

Claudiopoli-Armenopoli, la 155 de ani de la întemeiere, Cluj-Napoca 2008, s.ed. 38 

p. 

Anuarul din 2012, spre deosebire de Şematisme, nu precizează numărul de credincioşi 

din fiecare parohie. Deşi în Şematismele anterioare am constatat anumite erori, am 

sperat că ele au fost cauzate de lipsa de experienţă caracteristică debutului unui 

asemenea demers, urmând ca aceste erori să dispară în ediţiile ulterioare anului 2008. 

Cu perplexitate se constată nu doar perpetuarea erorilor din Şematismele precedente, ci 

şi amplificarea lor, faptul stârnind întrebări legitime. A nu se uita că un şematism sau 

anuar diecezan reprezintă: 

 1) cartea oficială a diecezei în cauză (este un document oficial, cu toate implicaţiile şi 

consecinţele aferente) 

 2) un izvor istoric de prim rang pentru viitorii istorici eclesiastici, orice eroare având 

consecinţe şi în viitor, în interpretarea unor procese istorice. 

 

Dintru început se remarcă lipsa unor date biografice şi a fotografiei aferente a 

Mitropolitului Major, PF Lucian cardinal Mureşan. În şematismele din 2003 şi 2008 

apăreau măcar portretul şi titlul acestuia. De asemenea lipseşte portretul Nunţiului 

Apostolic, Exc. Sa IPS Francisco-Javier Lozano Sebastian (celelalte ediţii incluzând 

portetul Nunţiului precedent), deşi sunt oferite unele date biografice ale acestuia. Dacă 

lipsa fotografiei Nunţiului Apostolic este o impoliteţe, lipsa datelor legate de Mitropolitul 

Major este mai mult decât atât: este o abatere canonică. 

Partea istorică a Anuarului se rezumă la prezentarea Cronologiei episcopilor eparhiali (p. 

34-35), unde de asemeni întâlnim erori grave: PS Ioan Chertes, Mărturisitor al Credinţei, 

nu a fost episcop eparhial, renunţând la calitatea sa de coadjutor imediat după 1864, iar 

Administratorul Apostolic Alexandru Todea (care a condus Dieceza de Cluj-Gherla ca 

ordinariu legitim între 1987-1990) este total ignorat. Nu doar scrierile noastre, ci şi ale 

regretaţilor şi erudiţilor preoţi Dr. Silvestru Augustin Prunduş, Clemente Plaianu, sau 

Vasile Andercău menţionează acest fapt, ca şi lucrările extrem de documentate ale Exc. 

Sale IPS Dr. G. Jakubinyi, dedicate arhondologiei catolice din România. Ori Alexandru 

cardinal Todea, Mărturisitor al Credinţei, s-a ocupat de Dieceza Clujului, nu doar prin 

vizite pastorale, ci şi prin  Scrisori pastorale sau manifestări publice ale credinţei, pe 

atunci încă interzise (ex. în cazul înmormântărilor)! Evident, nu ne aşteptam să-l găsim 

pomenit pe PS Emil Riti, episcop clandestin; e adevărat că el făcuse şi anumite greşeli 

majore, dar a avut totuşi 14 ani de detenţie pentru credinţă şi s-a implicat activ în viaţa 

Bisericii... Pentru o arhondologie a Diecezei de Cluj-Gherla mai apropiată de realitatea 

istorică, a se vedea mai jos. 

 

O eroare majoră este lipsa oricărei referinţe la Capitlul diecezan, care a activat şi în 



clandestinitate. Ca unul care împreună cu P. Dr. Sebastian Sabin Făgăraş, OSVM am 

editat documentele capitulare dintre 1987-1990, (P. Dr. Făgăraș având pe atunci 

calitatea de notar capitular,) mă pot exprima cu relativă competenţă. Capitlul diecezan 

de Gherla, mai apoi de Cluj-Gherla a fost fondat de Împăratul Francisc Iosif la 1857, în 

acelaşi an preconizat de Papă, care, o perioadă de timp numea şi prepozitul capitular. 

Capitlul diecezan a ajuns deci o instituţie de drept pontifical, chiar dacă ulterior numirile 

capitulare s-au făcut prin alte procedee. Asupra capitlurilor diecezane de altfel s-a 

legiferat şi prin Conciliile Provinciale I (1872) Titlul IV Cap. I-IV şi II (1882), Titlul II, apoi 

prin Concordatul din 1929 şi Scrisoarea Apostolică Sollemni Conventione din 1930. În 

Regatul României ei erau bugetari ai Statului. Noul CCEO (1990) prin can. 6, par. 2 

abrogă doar obiceiurile care nu sunt contrare aceluiaşi, cu excepţia celor imemoriale sau 

centenare. În 1990 Capitlul diecezan de Cluj-Gherla avea 133 de ani. Mons. Tertulian 

Langa şi Matei Boilă sunt canonici diecezani (erau şi în 1987!), fie ei şi emeriţi, niciun act 

public diecezan, din 1990 până azi neanunţînd abrogarea Capitlului sau destituirea 

canonicilor din capitlu. 

 

Surprize de proporţii întâlnim şi la prezentarea preoţilor încardinaţi în dieceza de 

Cluj-Gherla. Lista lor şi încadrarea lor canonică se regăsesşte la pag.  85-134 din 

Anuarul 2012. Sunt evidenţiaţi 176 preoţi. 

Sunt menţionaţi:- 3 (trei) preoţi parohi: P. Felician Neagoş - Beclean, P. Dănilă Pop - 

Dâmbul Rotund/Cluj, P. Gheorghe Ungureşan Floreşti/Cluj, deci 1,7% 

                       -112 administratori parohiali, deci 63,5% 

                       - 62 preoţi cu încadrări din cele mai diverse: pensionari 13, 

capelani 3, vicari parohiali 9, studenţi 2, slujitori 8, misionari 14, 4 fără precizarea 

vreunui beneficiu canonic, cu statut special (!?) 5. 

De menţionat că în toate celelalte dieceze greco-catolice din România preoţii parohi 

reprezintă cca. 80% din clerul diecezan. 

 Însă conform altor date diecezane, afişate pe site-urile greco-catolice oficiale, numărul 

parohilor este ceva mai mare: 

 

 
parohi din cluj-napoca 
1.http://www.biserica-greco-catolica-floresti.ro/Preot 
Preot 
 
    Numele: Ungureşan 
    Prenumele: Ghe. Gheorghe Marius 
  EXPERIENTA  PROFESIONALA: 
 
    22 decembrie 1993: sfintit lector în capela Episcopiei Greco-Catolice Cluj-Napoca; 
    21 decembrie 1994: sfintit diacon în capela Episcopiei Greco-Catolice Cluj-Napoca; 
    16 aprilie 1995: hirotonit ca preot misionar pe teritoriul Eparhiei în Piata Unirii, Cluj-Napoca de catre 
Excelenta Sa, I.P.P.S. George Gutiu, Arhiepiscop Greco-Catolic de Cluj-Gherla; 
    17 aprilie 1995: numit administrator parohial în Parohia Greco-Catolica Foresti, jud. Cluj; 
    25 aprilie 2000: numit reprezentant al Episcopiei Greco-Catolice pentru toate problemele legate de 
construirea „Complexului Catedrala Episcopala Greco-Catolica” din Piata Cipariu; 
    6 septembrie 2001: numit consilier juridic al Episcopiei Greco-Catolice Cluj-Gherla de catre I.P.P.S. George 
Gutiu, Arhiepiscop Greco-Catolic de Cluj-Gherla, ad personam; 
    1 noiembrie 2001: numit preot paroh în Parohia Greco-Catolica Foresti, jud. Cluj de catre I.P.P.S. George 
Gutiu, Arhiepiscop Greco-Catolic de Cluj-Gherla; 
    12 septembrie 2002: numit consultor tribunal ecleziastic în Consiliul eparhial al Eparhiei de Cluj-Gherla, de 
catre P.S. dr. Florentin Crihalmeanu, Episcop Eparhial de Cluj-Gherla; 
    22 martie 2004: numit procurator la litigii/avocat în cadrul Tribunalului cleziastic, intereparhial de a doua 

instanta al Bisericii Mitropolitane Române „sui iuris”, de catre P.S. dr. Florentin Crihalmeanu, Episcop Eparhial 
de Cluj-Gherla. 
    6 decembrie 2008: numit protopop al Protopopiatului Cluj II. 
 
2)http://www.manastur1vest.cnet.ro/ 
Pr. Ovidiu Lăpuşte 
    data naşterii: 23 aprilie 1971 
    data hirotonirii: 17 septembrie 1995 
    absolvent al Institutului Teologic Greco-Catolic “Sf. Ioan Evanghelistul” din Cluj 
    este căsătorit (prenumele soţiei: Maria) şi are doi copii (prenumele copiilor: Maria şi Ana) 
    a fost numit paroh al parohiei Mănăştur 1 Vest în 2002 



 
Pr. Mihai Kiss 
    data naşterii: 11 iulie 1982 
    data hirotonirii: 24 decembrie 2006 

    absolvent al Institutului Teologic Greco-Catolic “Sf. Ioan Evanghelistul” din Cluj 
    este căsătorit (prenumele soţiei: Alexandrina) 
    a fost numit vice-paroh al parohiei Mănăştur 1 Vest în 2007 
 
3)http://parohiaandreimuresanu.ro/despre/istoric/ 
În momentul actual Pr. Mircea Marţian este parohul acestei parohii, fiind cel care a urmărit şi coordonat 
mutarea locaţiei parohiei din Catedrala „Schimbarea la Faţă”, în actuala locaţie de la subsolul Catedralei aflate 
în construcţie din Piaţa Cipariu. 
În această activitate este ajutat de Pr. Titus Sas, vicar parohial şi de Pr. Florin Isac, vicar parohial. 
Pr. Marţian Mircea Romulus http://www.bru.ro/cluj-gherla/organizare/preoti/?idp=211) 
S-a născut 2 iunie 1970, la Câmpia Turzii (CJ). 
A fost hirotonit diacon la 21 octombrie 2001, la Cluj-Napoca (CJ), de PS Florentin Crihălmeanu. 
A fost hirotonit preot la 30 noiembrie 2001, la Dăbâca (CJ), de IPS George Guţiu. 
S-a căsătorit la 8 septembrie 2001. Are un copil:  
 
4)http://www.bru.ro/cluj-gherla/organizare/parohii/ 
Parohia Cluj - Dâmbu Rotund (detalii) 
Hramul: Adormirea Maicii Domnului. 
Adresa: 400243 Cluj-Napoca (CJ), str. Giordano Bruno, nr. 45. 
Pr. Pop Dănilă(paroh). 
Fix: 0264-435443. 
Pr. Pop Dănilă (http://www.bru.ro/cluj-gherla/organizare/preoti/?idp=164) 
S-a născut 4 iulie 1955, la Frata (CJ). 
A fost hirotonit diacon la 13 decembrie 1979, la Cluj-Napoca (CJ), de PS Teofil Herineanu. 
A fost hirotonit preot la 14 decembrie 1979, la Cluj-Napoca (CJ), de PS Teofil Herineanu. 
S-a căsătorit la 25 octombrie 1979. Are 2 copii. 
 
 
Parohia Cluj - Mănăştur I Vest (detalii) 
Hramul: Coborârea Spiritului Sfânt. 
Adresa: 400540 Cluj-Napoca (CJ), str. Parâng, nr. 2A. 
Pr. Lăpuşte Ovidiu-Tiberiu (paroh). 
Pr. Lăpuşte Ovidiu-Tiberiu (cf.http://www.bru.ro/cluj-gherla/organizare/preoti/?idp=66) 
S-a născut 23 aprilie 1971, la Zalău (SJ). 
A fost hirotonit diacon la 15 august 1995, la Nicula (CJ), de IPS George Guţiu. 
A fost hirotonit preot la 17 septembrie 1995, la Cluj-Napoca (CJ), de PS Vasile Hossu. 
S-a căsătorit la 22 iulie 1995. Are 3 copii. 
 
 
Parohia Floreşti (detalii) 
Hramul: Sf. Nicolae. 
Adresa: 407280 Floreşti (CJ), str. Card. Iuliu Hossu, nr. 3. 
Pr. Ungureşan Gheorghe Marius (paroh). 
 
 

Parohia Nicula (detalii) 
Hramul: Adormirea Maicii Domnului. 
Adresa: 407278 Nicula (CJ), str. Principala(, nr. 108. 
Pr. Sălăjan Patriciu Aurelian (paroh). 
Pr. Sălăjan Patriciu Aurelian (http://www.bru.ro/cluj-gherla/organizare/preoti/?idp=124) 
S-a născut 24 mai 1971, la Buciumi (SJ). 
A fost hirotonit diacon la 16 aprilie 1995, la Cluj-Napoca (CJ), de IPS George Guţiu. 
A fost hirotonit preot la 20 aprilie 1995, la Cluj-Napoca (CJ), de IPS George Guţiu. 
S-a căsătorit la 30 iulie 1994. Are 3 copii. 
 
La care poate fi adăugat P. Theodor Lazăr, numit paroh  IPS george Guţiu, la Parohia "Schimbarea la Faţă" 
Cluj. 
 

 Deci 7 parohi din 176. Cine i-a destituit din calitatea de paroh pe P. iconom stavrofor 

Ovidiu Tiberiu Lăpuşte, Theodor Lazăr, Aurelian Patriciu Sălăjan şi Mircea Romulus 

Marţian prezentaţi ca simplii administratori parohiali în Anuarul 2012 (p. 112, 111, 127 , 

113) ? Spre ştiinţa celor interesaţi, pierderea titlului de paroh se poate face prin 

promovarea într-un oficiu superior, prin defecţiune de la credinţa catolică (ex. trecerea la 

Biserica Ortodoxă sau Reformată, etc), prin demisie, transfer sau în urma unui proces 

canonic care poate constata eventualele delicte (despre înlăturarea din oficu CCEO can. 

974-878, despre pedepse şi promulgarea lor can. 1401-1483). 

http://www.bru.ro/cluj-gherla/organizare/preoti/?idp=211
http://www.bru.ro/cluj-gherla/organizare/preoti/?idp=164
http://www.bru.ro/cluj-gherla/organizare/preoti/?idp=124


Cât despre activitatea parohilor şi a vicarilor parohiali CCEO oferă direcţii precise: 

can.279-297, pentru administratorii(vicarii) parohiali can. 298-303, pentru rectorii 

bisericilor (1 în Cluj-Gherla) can. 304-310. Mai simplu spus, un paroh nu poate fi mutat 

din parohie fără un motiv grav, stabilit printr-o sentinţă sau un decret canonic, în timp ce 

administratorii (vicarii parohiali) pot fi mutaţi la libera dispoziţie a ordinariatului diecezan.  

Dieceza de Cluj-Gherla a cunoscut un caz al unui preot (D. Suciu), care în urma unui 

proces canonic a fost caterisit, faptul fiind adus la cunoştinţa credincioşilor: a se vedea 

periodicul diecezan "Viaţa Creştină". 2010, mai, an 21, nr.5 (375), p.22 

 

Insistăm asupra cazului P. paroh iconom stavrofor Ovidiu Lăpuşte pentru că ni se pare 

semnificativ. În urma finalizării uneia din cele mai frumoase biserici greco-catolice din 

Cluj, biserică având şi implicare în scopuri caritabile şi într-ajutorare socială, el a fost 

distins cu brâu roşu şi cruce pectorală (deci cu rangul de iconom stavrofor) vezi aici. 

Este cu atât mai grav câ în Anuarul 2012 nu i se precizează nici rangul, nici titlul 

parohial. 

 

Observăm aceleaşi carenţe şi în evidenţierea titlului academic de doctor. Dacă acesta 

este corect menţionat cu privire la episcopul diecezan , singurul preot care beneficiază de 

o atare precizare este P. Remus Florin Bozântan (Anuar 2012, p.92). 

Doar după ştiinţa noastră dintre preoţii încardinaţi în dieceza de Cluj-Gherla mai 

benficiază de titlul de doctor P. dr. Nicolae Both (în matematici, fost profesor universitar), 

P. Teodor Costin (în teologie biblică), P. Marinel Sâmbotelecan (în Istorie eclesiastică), 

Mons. Ioan M. Bota (în pedagogie), el putând fi folosit în mod perfect legitim de către cei 

doi preoţi medici ai diecezei: P. Felician Biriş şi P. Cristian Arinel Sabău. Probabil că preoţi 

doctori în ştiinţe sunt mai mulţi. 

 

S-ar putea argumenta că titlurile academice nu influenţează calitatea sacerdotală. De 

acord, cu condiţia uniformizării de resort. 

 Cu totul alta este situaţia distincţiilor pontificale. Dacă în cazul Mons. Vicar general Mihai 

Todea titlul este corect şi legitim specificat (p. 37, 131), alţi clerici sunt total ignoraţi. În 

momentul de faţă mai trăiesc, încardinaţi în dieceza de Cluj-Gherla, următorii 

monseniori: 

Mons. Canonic Tertulian Langa, protonotar apostolic onorariu 

Mons. Canonic Matei Boilă, prelat papal onorar 

Mons. Ioan M. Bota, prelat papal onorar 

Mons. Gheorghe Breharu, prelat papal onorar 

Mons. Alexandru Nicula, prelat papal onorar 

Distincţiile au fost oferite de Sf.Scaun, deci doar acesta le poate retrage. Faţă de unii 

preopinenţi diecezani, aceşti monseniori, unii cu ani grei de detenţie pentru credinţă, 

le-ar putea fi taţi sau bunici. Un proverb spune „Cine n-are bătrâni, să-şi cumpere”. Mai 

mult, ei s-au ilustrat și prin opera publicistică.Ignorarea titlului de Monsenior poate fi 

interpretată şi ca o ofensă adusă Sf. Scaun. 

Pentru cei neiniţiaţi în tainele protocolului Sf. Scaun prezentăm şi articolul legat de acest 

titlu, din Wikipedia, în limba italiană, uşor lecturabil pentru toată lumea. 

 

 
Monsignore (http://it.wikipedia.org/wiki/Monsignore) 
Da Wikipedia, l'enciclopedia libera. 
 
 
Monsignore è un titolo religioso usato nella Chiesa cattolica come nella Chiesa ortodossa, mutuato dal francese 
monseigneur, che significa "mio signore". 
 
Esso è riservato, all'interno della Chiesa cattolica, a coloro che hanno ricevuto il sacramento dell'ordine sacro 
nel grado dell'episcopato, ma viene conferito a seguito di speciale concessione della Santa Sede anche ai 
membri del presbiterato (cioè ai preti). 
 
L'"Istruzione sul conferimento di Onorificenze pontificie" promulgata dalla Segreteria di Stato vaticana in 
data 13 maggio 2001 dispone che i Vescovi diocesani possono proporre il conferimento di una onorificenza 
pontificia ad ecclesiastici, in segno di apprezzamento e riconoscenza per il servizio prestato. Un Vicario 

http://it.wikipedia.org/wiki/Monsignore


Generale può parimenti richiedere tale conferimento, dichiarando però esplicitamente di procedere 
in merito con espressa autorizzazione del proprio Vescovo. La richiesta, accompagnata dal curriculum 
vitae dei candidati con descrizione accurata delle benemerenze acquisite nei riguardi della Chiesa, deve essere 
inviata alla Nunziatura Apostolica, che la farà pervenire – corredata dal proprio nulla osta – alla Segreteria di 

Stato. Le domande provenienti dai territori soggetti alla vigilanza delle Congregazioni per le Chiese Orientali e 
per l’Evangelizzazione dei Popoli, devono essere prima inviate al Dicastero competente che provvederà poi a 
trasmetterle alla Segreteria di Stato. 
 
Se il titolo viene concesso, ne viene specificato anche il grado, secondo questo ordine crescente di importanza: 
 
    Cappellano di Sua Santità, a sacerdoti del clero secolare che abbiano compiuto almeno 35 anni di età e 5 
di sacerdozio (10 per gli Ecclesiastici nel Servizio Diplomatico della Santa Sede e per gli Officiali della Curia 
Romana) 
    Prelato d'onore di Sua Santità, a sacerdoti del clero secolare che abbiano compiuto almeno 45 anni di 
età e 15 di sacerdozio 
    Protonotario Apostolico Soprannumerario, a sacerdoti del clero secolare che abbiano compiuto almeno 
55 anni di età e 20 di sacerdozio 
 
Di norma, si deve rispettare la "gradualità": si deve richiedere cioè per il candidato prima il titolo di Cappellano 
e poi quello di Prelato. Tra un grado e l'altro devono trascorrere almeno 10 anni. Per alcuni casi particolarmente 
meritevoli e significativi, i Vescovi possono richiedere direttamente il titolo di Protonotario Apostolico 
Soprannumerario, salva restando la condizione che il candidato abbia compiuto almeno 55 anni di età e 20 di 
sacerdozio. Per ogni diocesi, il numero totale di Monsignori (Cappellani, Prelati e Protonotari) non 
deve superare il 10% del clero. 
 
Il monsignore può essere distinto dagli altri preti a motivo delle sue vesti, come previsto dalla Istruzione della 
Segreteria di Stato "Ut sive sollicite" circa le vesti, i titoli e le insegne di Cardinali, Vescovi e Prelati minori, 
promulgata il 31 marzo 1969 a firma del Segretario di Stato Vaticano card. Amleto Giovanni Cicognani [1]. 
 
I Cappellani di Sua Santità hanno sia come abito corale che come abito piano la talare nera con occhielli, 
bottoni, bordi e fodera di colore paonazzo e fascia di seta paonazza. La talare paonazza, il mantellone 
paonazzo, la fascia con fiocchi e le fibbie sulle scarpe sono aboliti. 
 
I Prelati Superiori dei Dicasteri della Curia Romana che non hanno la dignità episcopale, gli Uditori 
della Sacra Rota Romana, il Promotore Generale di Giustizia e il Difensore del Vincolo nel Supremo 
Tribunale della Segnatura Apostolica, i Protonotari Apostolici de numero, i Chierici della Camera 
Apostolica e i Prelati dell’Anticamera Pontificia hanno come abito corale la talare paonazza con 
mantelletta paonazza, rocchetto e fascia paonazza. Come abito piano la talare senza pellegrina con 
occhielli, bottoni, bordi e fodera di colore rubino, fascia paonazza con frange di seta alle due estremità e 
ferraiolone paonazzo. La berretta è nera con fiocco rosso. La fascia con fiocchi, le calze paonazze e le fibbie 
sulle scarpe sono abolite. 
 
I Protonotari Apostolici Soprannumerari e i Prelati d’Onore di Sua Santità hanno come abito corale la talare 
paonazza, la fascia paonazza con frange e la cotta (non il rocchetto) senza pieghe. Come abito piano la talare 
nera senza pellegrina con occhielli, bottoni, bordi e fodera di colore rubino, con fascia paonazza. I Prelati 
d’Onore di Sua Santità non possono indossare il ferraiolone paonazzo, a differenza dei Protonotari Apostolici 
Soprannumerari che ne hanno facoltà. La mantelletta paonazza, la fascia di seta con fiocchi, le calze paonazze, 
le fibbie sulle scarpe e il fiocco rosso sulla berretta sono aboliti. 
 

Queste norme aboliscono tutti i privilegi, anche centenari e ab immemorabili, antecedenti al 30 ottobre 1970, 
data di pubblicazione della Lettera Circolare Per Instructionem della Sacra Congregazione per il Clero sulla 
riforma delle vesti corali, a firma del Prefetto Cardinale John Joseph Wright. 
 
Il titolo di Monsignore è ugualmente concesso ai vescovi, ai presbiteri che siano Vicari Generali o 
Episcopali delle Diocesi, canonici effettivi ed onorari di Capitoli Cattedrali durante munere, 
cappellani del Sovrano Militare Ordine di Malta o cavalieri dell'Ordine Equestre del Santo Sepolcro di 
Gerusalemme. 
Storia 
 
In passato, e particolarmente nel Medioevo, era un titolo onorifico che veniva conferito a re, principi e cavalieri, 
oltre che a importanti uomini ecclesiastici. In ambito più strettamente ecclesiastico, "Monsignori del Papa" 
erano chiamati i chierici addetti alle Basiliche romane e alla Cappella Papale; poi questa onorificenza fu diffusa a 
tutta la Chiesa universale. 
 
Nel regno di Francia monseigneur contratto in monsieur era il titolo riservato per antonomasia al fratello del re. 
Note 
 
    ^ testo pubblicato negli Acta Apostolicae Sedis 61 (1969) 334-40 in seguito confermato dalla Lettera 
Circolare Per Instructionem della Sacra Congregazione per il Clero sulla riforma delle vesti corali (30 ottobre 
1970), a firma del Prefetto cardinale John Joseph Wright. 

 



De asemenea lipsesc orice referinţe la titlurile de stavrofor (preoţi ce au dreptul de a 

purta cruce pectorală), iconom (cei distinşi cu brâu roşu), protopop onorar, grade care se 

acordau frecvent în dieceza de Cluj-Gherla nu doar înainte de 1948, ci şi după 1990. 

Oare chiar nici un preot n-a fost găsit vrednic de a fi distins cu titlul de protopop onorar, 

măcar dintre cei ce au ocupat funcţia de protopopi înainte de 2012? 

Periodicul diecezan „Viaţa Creştină” menţionează frecvent cazul unor preoţi ce au primit 

crucea pectorală din partea episcopului eparhiot, deci sunt stavrofori. Nici o menţiune 

despre acest rang la cei peste 100 de administratori parohiali. Li s-a retras distincţia? 

Sau când au primit-o nu li s-a dat nici un act de resort, crucea pectorală fiind un simplu 

cadou? 

Orice Şematism sau Anuar diecezan greco-catolic înainte de 1948 preciza limpede 

următoarele formule de adresare: 

1) Onoratul Domn – pentru capelani 

2) Mult Onoratul Domn, pentru parohi 

3) Clarisimul – pentru preoţii doctori în teologie 

4) Ilustrisimul – pentru canonici 

5) Monsenior – pentru cei distinşi cu titluri pontificale 

6) Excelenţă – pentru toţi episcopii, chiar şi cei titulari (în urma privilegiului dat de 

papa Pius XI în 1935). 

Totuşi vorbim de persoane consacrate, respectul reciproc fiind o condiţie prealabilă, sine 

qua non, a bunului mers a oricărei societăţi; cu atât mai mult în cazul unei dieceze. 

Mai putem observa că titlurile preoţi slujitori, preoţi capelani, preoţi cu statut special 

stârnesc nedumeriri. CCEO tratează despre parohi, administratori parohiali, vicari 

parohiali sau rectori ai bisericilor (vorbim de preoţii diecezani). Capelanii, preoţii 

misionari şi cei cu statut special sunt preoţii la dispoziţia episcopului eparhiot. (N.B. 

Folosim ediţia oficială a CCEO – Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium / Codice dei 

Canoni delle Chiese Orientali, in Enchiridion Vaticanum. Documenti ufficiali della Santa 

Sede 1990, 1992, Bologna, EDH). Cât despre protopopi (CCEO can. 276 – 278) CCEO 

prevede că numirea acestora se face pe timpul stabilit de dreptul particular (citeşte 

Sinoadele Provinciale ale Mitropoliei de Alba-Iulia şi Făgăraş)(can. 277, par.2), nu după 

bunul plac al ordinariatului diecezan. Aşa s-ar evita şi nedumeririle posterioare ale 

acelora  ce consultând şematismele precedente, ar observa nume de protopopi diferiţi la 

intervale scurte de timp. 

Lacunele prezentate ridică următoarele întrebări legitime: 

1) Autoritatea Sf. Scaun mai este recunoscută în dieceza de Cluj-Gherla ( prin 

respectul dreptului canonic, al titlurilor pontificale)? Analog autoritatea 

Mitropolitului Major şi al tradiţiei canonice precedente? 

2) Preoţii deprivaţi de titlurile lor legitime au fost judecaţi sau sunt victimele unui 

abuz? 

3) Dacă deprivarea lor este legitimă, în urma unui proces canonic, s-a adus acest 

lucru la cunoştinţa credincioşilor? 

Canonul 1455 CCEO afirmă răspicat: Cine a confecţionat un document 

eclesiastic fals, sau în care a inserat falsuri, sau cel care în mod conştient a 

folosit documente false sau alterate în materie eclesiastică, sau cel care a 

alterat, distrus sau ascuns (ocultat) un document autentic, să fie pedepsit cu o 

pedeapsă adecvată. 

Cu atât mai mult cu cât din 2008, dieceza de Cluj-Gherla beneficiază de un  

cenzor eclesiastic autorizat, numit prin decret episcopal, care să supravegheze 

orice lucrare editată în numele diecezei sau al oricărei persoane juridice 

incluse în dieceza de Cluj-Gherla. A fost acest cenzor eclesiastic liber să-şi 

exprime observaţiile asupra Anuarului 2012? 

Un act reparator ar fi măcar editatrea unui Şematism corespunzător, cu precizările 

istorice şi canonice corecte. Pentru posteritate. 

 

 

 

 



 

 


