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„Datori suntem să ne cunoaştem
trecutul şi să urmăm conştient tradiţia de
veacuri a neamului nostru. Un neam
care nu-şi cunoaşte trecutul, un neam
care nu urmează calea tradiţiei este
expus tuturor zavistiilor şi influenţelor
păgubitoare de suflet – urmând să
rătăcească precum barca fără cârmă,
bătută de valurile zdrobitoare ale mării
înfuriate.
Urmează, că săvârşesc cea mai
rodnică şi folositoare muncă toţi aceea
care caută să dezgroape trecutul şi să
scoată la lumină faptele înaintaşilor.
Sunt ei, ca şi pescuitorii de perle”.
Dr. EMIL HAŢIEGANU
(Prefaţă la volumul de 496 pagini: Vasile Vartolomei,
MĂRTURII CULTURALE BIHORENE, ed. ziarului
„Tribuna Ardealului”, Kolozsvar-Cluj, 1944, p.7)
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Iubiți frați și surori, în Cristos Domnul nostru,
Toți suntem fiii lui Dumnezeu, copiii Tatălui Ceresc.
Toți avem un loc sub soare, un rost aici pe pământ și o
rază de lumină pe care să călătorim spre Cer, indivizi
singuratici, familii sau națiuni.
De când iubirea Tatălui a trimis pe însuși Fiul Său pe
pământ, fiecare om, familie sau națiune avem și o Mamă
iubitoare, Biserica Creștină.
Prin cartea, pe care acum cu iubire vi-o oferim, dorim
să aducem o rază de lumină spre acest loc, numit Țara
Oașului, spre a înțelege cât de mult ne iubește
Dumnezeu și cu câtă dragoste suntem purtați, pe valurile
vieții cotidiene, în brațele ocrotitoare ale Sfintei Biserici.
Să o cunoaștem mai bine, să ne apropiem de ea și să
ne încredem în puterea salvatoare a acestei sfinte Mame
– iată ce dorim să vă dăruim prin conținutul cărții de față,
structurat pe următoarele capitole: I- Câteva cuvinte
despre Biserică; II - Încreştinarea românilor; III - Câteva
date istorice despre creştinii greco catolici din Ţara
Oaşului;
IV - Apogeul vieţuirii creştineşti în Oaș–
mănăstirea Bixad la anul Domnului 1948; V - Parohiile
greco catolice renăscute după 1989, cuiburi de soare în
satele oşeneşti; VI - Creștini romano catolici în Țara
Oașului; VII -Perspectiva pentru mileniul III şi ADDENDA:
Şapte documente olografe despre prezenţa şi activitatea
clandestină, în timpul comunismului, a preoţilor greco
catolici în Ţara Oaşului; Negreşti Oaş şi Cicârlău,
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fotografii cu patru din cei mai activi preoţi greco catolici
în timpul clandestinităţii şi file din memoriile călugăriţei
Zelia
”Lui Dumnezeu fie mărirea, în Biserică și întru

Cristos Iisus, în toate neamurile, și în veacul veacului.
Amin” (Epistola sf. Pavel către Efeseni 3,21).
Negrești Oaș, 26 iunie 2010

Preot canonic
Iacob Feier,
Protopopul Țării Oașului

Preot Vasile Romul Pop,
consilier al Episcopiei de
Maramureș,1996-2007
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CAP. I

Câteva cuvinte despre Biserică
Oricât de sintetic încercăm a vorbi despre Biserică,
trebuie să ne referim la trei realităţi:
I. Clădirea bisericii (casa de rugăciune şi jertfire), care
aparţine unui loc de pe pământ.
II. Comunitatea (în credinţă, trăire şi sfinţire) a celor
botezaţi, prin care Biserica aparţine istoriei.
III. Trupul lui Cristos (Taina cea din veac ascunsă Efeseni 3,9 - şi adunarea drepţilor celor desăvârşiţi - Evrei
12, 22-23), prin care Biserica aparţine veşniciei.
I. Biserica pământului
Primul locaş de cult creştin a fost casa Mariei, mama lui
Ioan-Marcu din Ierusalim (Fapte 12,12-27) unde, joi
seara, 13 nissan anul 33, Isus a săvârşit Cina cea de Taină
(Luca 22,12-20). Alte case devenite locaşuri de cult,
biserici, în veacul apostolic sunt pomenite în: I Corinteni
16,19 - „biserica din casa lui Acvila şi Priscila”; apoi în
Fapte 11,26; 20,7-8; I Cor. 11,20-22; 16,15 etc.
La începutul creştinismului altarul de slujbă se înălţa, de
regulă, pe locul martirizării unui creştin. După Edictul de
toleranţă al lui Constantin cel Mare se înalţă biserici pe
locurile sfinţite prin prezenţa persoanei Întemeietorului:
Golgota, Ghetsimani, Iordan, Nazaret etc; apoi, în inima
metropolelor: Antiohia, Roma, Corint, Efes, Constantinopol
şi… de la Tomis până în Gibraltar!
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Clădirea care poartă numele de „biserică” trebuie să
cuprindă trei părţi:
1. Tinda bisericii sau pronaosul - locul destinat, iniţial,
celor încă nebotezaţi, catehumenilor, care erau în curs de
învăţare a adevărurilor de credinţă şi li se permitea să
asiste doar la prima parte a Sfintei Liturghii (până la
cuvintele „Cei chemaţi ieşiţi…”); apoi, locul penitenţilor
neadmişi temporar la Cuminecare; iar azi, locul unde se
păstrează cristelniţa pentru botezarea copiilor sau a
adulţilor convertiţi dintre păgâni, atei sau eretici
nebotezaţi în numele Sfintei Treimi.
2. Corabia, numită şi naos - locul în care se roagă şi
participă la oficierea Sacramentelor cei botezaţi; corabia în
care sufletele creştine rugătoare se îmbarcă şi călătoresc,
sub cer senin sau înnorat, către Farul ce luminează spre
limanul eternităţii.
3. Altarul sau jertfelnicul - locul prezenţei lui Dumnezeu.
Sfânta Masă din altarul bisericilor creştine, încăperea de
după catapeteasmă, înlocuind Sfânta Sfintelor din templul
Vechiului Testament, reprezintă Sfânta Cruce pe care S-a
jertfit Cristos, şi pe ea se aduce mereu jertfa
nesângeroasă a Sfintei Euharistii. La uşa altarului bisericii
aduc creştinii daruri de jertfă: pâine, vin şi apă, care, după
ce se pregătesc şi se binecuvintează la Proscomidiar, se
aduc pe Sfânta Masă, unde sunt sfinţite de preot prin
invocarea Spiritului Sfânt, Care le preface în Trupul şi
Sângele Domnului, numite şi Împărtăşanie sau Euharistie,
cu care se împărtăşesc preoţii şi credincioşii veniţi la Sf.
Liturghie. Despre acest altar, de la care se împărtăşesc
creştinii cu Trupul şi Sângele Domnului, spune Sf. Apostol
Pavel în Epistola către Evrei 13, 10: „Avem şi noi un altar

de la care n-au dreptul să mănânce cei ce slujesc cortului”
(cei care sunt „robi trupului”; pentru „corp” = „trup” vezi
II Cor. 5, 1-2 şi II Petru 1, 13-14)
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Spaţiul de dincolo de iconostas, în care se oficiază jertfa
liturgică, este copleşit de prezenţa Celui ce i s-a arătat lui
Moise în rugul care ardea (Exod 3.5). De aceea, la
procesiunea cu Evanghelia, înainte de a intra în Altar,
cutremuraţi de sfânt fior, preoţii liturghisitori se roagă în
taină: „Doamne, Cel ce ai aşezat în ceruri cetele şi oştile

îngerilor şi ale arhanghelilor, spre slujba măririi Tale, fă ca
împreună cu intrarea noastră aici să fie şi intrarea sfinţilor
Tăi îngeri, care împreună cu noi slujesc şi împreună
măresc bunătatea Ta”.
„Omul e liber şi eliberat numai în templul creştin, acolo,
în ritual, când se comunică tainele care îi învăluiesc
deopotrivă şi pe sacerdot şi pe credincioşi ” (Petre Ţuţea).
O clădire nu devine biserică decât după consacrare,
decât după ce în piciorul jertfelnicului din altar episcopul
aşează o cutiuţă ce conţine părţi din moaştele unui sfânt,
apoi, ungând sfânta masă cu miresme, agheasmă şi Mir,
invocă pogorârea Spiritului Sfânt asupra acelui loc. De
altfel, în practica bimilenară a Bisericii, înainte de a se
începe zidirea unei biserici noi, episcopul locului, urmaşul
legiuit al apostolilor, pune cu mâna sa sfinţită piatra de
temelie zicând: „Întemeiază-se biserica aceasta întru

mărirea marelui Dumnezeu şi Mântuitorului nostru Isus
Cristos, întru cinstirea şi pomenirea (Născătoarei de
Dumnezeu sau a sfântului al cărui hram va fi) în numele
Tatălui şi al Fiului şi al Sfântului Spirit. Amin.” Şi turnând
untdelemn pe piatra pusă, zice: „Binecuvântat şi însemnat
să fie locul acesta întru casă de rugăciune…”, după care,
cu tot clerul cântă: „Sculându-se Iacob dimineaţa şi luând
piatra ce o pusese sieşi căpătâi, a ridicat-o stâlp şi a turnat
deasupra ei untdelemn, şi a zis că: Domnul este în locul
acesta, iar eu nu am ştiut; înfricoşat este locul acesta; nu
este acesta alta decât casa lui Dumnezeu, şi aceasta este
poarta cerului. Aleluia, aleluia, aleluia.”
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Cărţile Vechiului Testament sunt documente că Însuşi
Dumnezeu este proiectantul Cortului (Exod. cap. 25-31) şi
apoi al Templului (II Cronici cap. 3-7). Bisericile Noului
Testament sunt continuarea firească şi desăvârşita
împlinire a Templului. Deci, o clădire poate fi numită
templu sau biserică dacă are altar.
II. Biserica istoriei
Ca instituţie teandrică, divino-umană, comunitatea celor
botezaţi, Biserica, este şi o realitate istorică. Ea s-a
inaugurat în vara anului 33 când, după Pogorârea
Spiritului Sfânt, apostolii ies curajoşi din foişorul casei lui
Ioan-Marcu din Ierusalim şi, la predica Sfântului Petru, se
botează 3000 de oameni (Fapte 2,41) formând prima
comunitate creştină, întemeiată pe nucleul lăsat de Isus
înainte de Înălţare (Fapte 1, 13-15 şi I Cor. 15,6). „După

Cincizecime, Biserica începe a se întări şi răspândi cu
repeziciune în toată lumea, prin propovăduirea
apostolilor… Astfel, iau fiinţă Bisericile locale - după
Biserica Mamă din Ierusalim - în: Iudeea, Galileea şi
Samaria (Fapte 9,31). Dar mai ales după convertirea lui
Pavel pe drumul Damascului şi devenit „Apostolul
Neamurilor” (Romani 11,13), iau naştere degrabă
Bisericile locale din: Antiohia (Fapte 13,1), Efes,
Laodiceea, Filipi, Tesalonic, Corint şi Roma, Creta etc.
Pentru ele apostolii hirotonesc preoţi (Fapte 14,23), iar în
unele chiar şi episcopi, cum se vorbeşte de Timotei în Efes
( I Tim 4,13; II Tim 1,6) şi de Tit în Creta (Tit 1,5), pentru
ca ei, la rândul lor, să hirotonească preoţi şi diaconi prin
cetăţi (Tit 1,5; cf. I Tim 5,22). Tot aşa vorbeşte şi Sfântul
Petru păstorilor - episcopi şi preoţi puşi de el în bisericile
Asiei Mici ( I Petru 5,1-3; Apoc. 2-3) - spre a le păstori
bine.Pe unde evanghelizau şi botezau diaconii şi preoţii,
apostolii treceau şi - prin punerea mâinilor - acordau
Spiritul Sfânt celor botezaţi (Fapte 8,17; 19,16) pentru că
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numai apostolii - cei 12 şi Pavel - aveau harisma şi
dreptul de a întemeia Biserici şi de a transmite darurile
Sfântului Spirit, prin punerea mâinilor - Taină care mai
apoi a rămas a se săvârşi de episcopi şi preoţi prin
Ungerea cu Sfântul Mir” (Pr. I. Mircea, Dicţionar N.T.).

Toate comunităţile întemeiate în mileniul I aparţineau
unicei Biserici, definită de Sfinţii Părinţi ai sinoadelor
(conciliilor)
ecumenice:“Una,
Sfântă,
Catolică
şi
Apostolică”, în care se mărturisea dreapta credinţă
(ortodoxia) cu destinaţie universală (catolică).
Timp de o mie de ani Biserica lui Isus Cristos a fost
una; ereziile sporadice n-au afectat Comunitatea, întrucât
Conciliile prezidate, personal sau prin delegaţi, de către
Papa de la Roma, cel designat de însuşi Întemeietorul Isus
Cristos la cârma Bisericii Sale, au restabilit învăţătura
autentică şi au fixat-o în dogme de credinţă şi canoane de
conduită.
La mijlocul primului secol al mileniului II, neînţelegerile
dintre Roma şi Bizanţ culminează cu anatemizarea
reciprocă (în 16 şi 20 iulie 1054), însă disputele dintre
scaunele vlădiceşti nu afectează esenţialul crezului creştin,
căci ambele Biserici rămân sub cupola de har ale celor
şapte Sfinte Taine, şi încercările de refacere a unităţii n-au
încetat.
Dar în Occident a izbucnit furtuna reformatorilor.
„Marea răzvrătire creştină din secolul al 16-lea, condusă

de corifeii protestanţi a fost… o invazie a trupei şi a
raţiunii omeneşti în regiunea interzisă a celor dumnezeieşti
şi insondabile… Cu toate tumultoasele aprobări de atunci,
cu toate sărbătoririle şi congratulările, pe care
revoluţionarii reformişti şi le-au acordat, lăsându-le
moştenire urmaşilor, azi, când entuziasmul s-a risipit şi
veacurile ne-au adus trista lor înţelepciune, vedem,
dezamăgiţi că Reforma a brutalizat Divinul, a precupeţit

11

avântul inimii şi a sărăcit grav visteriile sufletului
omenesc… Urmaşii lor de azi vor să urce din nou, cu inimi
sincere şi în bună înţelegere cu vechile Biserici, integrale,
spre sacrele poziţii dogmatice şi harice, care n-ar fi trebuit
să fie părăsite niciodată” (Gala Galaction, Ziua Domnului).
Apreciind gravitatea consecinţelor răzvrătirii din secolul
XVI (puzderia sutelor de grupări sectare de pe
mapamondul de azi!), bisericile protestante au admirabile
iniţiative de apropiere faţă de Biserica Ortodoxă şi Biserica
Catolică, dovedind că „un zefir paşnic şi primăvăratic bate

peste vechile cetăţi închise ale
confesiunilor” (Ibid).

Anularea
reciprocă
a
vechilor anateme de către
patriarhul Athenagoras şi Papa
Paul al VI-lea a prefaţat, în
1968, cu frăţească iubire,
evoluţia dialogului din ultimele
decenii,
dând
speranţă
împlinirii
dorului
tuturor
creştinilor după marea şi
unitara Familie de altădată. Credincioşi acestui „început”,
patriarhul ecumenic Bartolomeu I şi Papa Ioan Paul al IIlea s-au întâlnit la Vatican marţi, 27 iunie 1995, iar joi, 29
iunie 1995, la 1928 de ani de la martiriul sfinţilor apostoli
Petru şi Pavel, s-au rugat împreună la altarul bisericii
Sfântul Petru din Roma.
Refacerea unităţii ideale, „o turmă şi un păstor” (Ioan
10,16), pretinde respectarea autorităţii Bisericii, altfel
comunitatea creştină se transformă într-o colectivitate
oarecare, lipsită de doctrină, şi astfel îşi pierde
transcendenţa. Comunitatea celor botezaţi este Biserică
numai dacă adunarea (Matei 18,20) este formată din
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ierarhie şi credincioşi (Fapte 20,28) - fără episcop nu
există Biserică.
În Teologie comunitatea celor botezaţi, care sunt în
viaţă, se mai numeşte şi „Biserica luptătoare”, iar cei care
au trecut pragul spre veşnicia fericită - „Biserica
triumfătoare”.
III. Biserica veşniciei
Ca Trup al lui Cristos, Biserica este o realitate ce
aparţine eternităţii. Întemeietorul îi asigură veşnicia pentru
că El este Fiul lui Dumnezeu, Cel ce din veşnicie este
împreună-mărit cu Tatăl şi cu Spiritul, Cel ce apoi S-a
întrupat, S-a răstignit, a înviat şi S-a preamărit.
Fiinţa Bisericii viază prin viaţa veşnică a Capului Său,
care este Cristos (Efeseni 1,22) şi prin părtăşia membrelor
la „Trupul Său extins în noi”: „Cel ce mănâncă Trupul Meu
şi bea Sângele Meu rămâne în Mine şi Eu întru el” (Ioan
6,56). „Viaţa care circulă în acest Trup vine de la Cristos şi

se răspândeşte în toate mădularele, datorită trimişilor pe
care Cristos i-a numit: apostoli, profeţi, păstori, învăţători”

(J. Lébréton, Le Corps du Christ), adică ierarhia sau
coloana vertebrală a Bisericii.
„Eu sunt viţa, voi mlădiţele” (Ioan 15,5); Cel ce este
veşnic fiind tulpina viţei, mlădiţele ce rămân în tulpină se
hrănesc nu numai cu seva nemuririi, ci cu însăşi
Nemurirea: „Suntem mădulare ale Trupului Său” (Efeseni
5,30).
Biserica, marea taină existentă în Dumnezeu din
veşnicie, S-a descoperit oamenilor şi îngerilor (Efeseni 3,
9-10) în Jertfitul de pe Cruce, Care o întemeiază şi o
permanentizează prin Jertfa, Învierea şi Preamărirea Sa,
ca o permanenţă extinsă dincolo de pragul veacurilor.
Participanţii la Ospăţul euharistic vor „învia în ziua cea de
apoi” (Ioan 6,54) pentru eternitatea fericită, ca mădulare
ale Bisericii triumfătoare.
13

”Revelată

fiindu-le această luminoasă perspectivă
eshatologică, membrii Bisericii nu trăiesc zilele vieţii
pământeşti ca unii care n-au nădejde (I Tesaloniceni
4,13), căci Cristos, ca Ipostasul dumnezeiesc al Bisericii,
nu o poartă în Sine ca să lase mădularele Ei în pământ la
sfârşitul vieţii lor pământeşti, ci ca să-i ducă mai întâi cu
sufletul, apoi şi cu trupul în viaţa cea veşnică, la
comuniunea iubirii treimice nesfârşite în care se află
Cristos Însuşi ca om. Purtată în Cristos, comunitatea celor
uniţi cu El trăieşte în căldura dragostei şi în lumina Lui, în
lumina dragostei Lui faţă de credincioşii din El şi a lor faţă
de El şi întreolaltă. E o viaţă într-un alt plan, în planul vieţii
nesfârşite şi atotluminoase dumnezeieşti” (D. Stăniloaie,

Dogmatica).
Perspectiva eshatologică este şi suportul optimismului
nostru în „purtarea crucii” prin lume, întrucât o purtăm
împreună cu El; astfel existenţa noastră pământească, în
Biserică, este locul în care înaintăm spre învierea cu
Cristos. „Unde-ţi este, moarte, boldul? Unde-ţi este,
iadule, biruinţa? Înviat-a Cristos şi tu ai fost nimicit” (Sf.
Ioan Gură de Aur). Cristos străluceşte în razele blânde ale
iubirii, dându-ne curaj să ne apropiem de El, să intrăm în
relaţie de iubire cu El, măcar că iubirea aceasta este
nesfârşită, sau tocmai de aceea.
Departe de a fi o figură de stil, expresia „Trupul tainic al
lui Cristos” conţine fidel şi plastic definiţia, fiinţa şi
valoarea Bisericii ca instituţie veşnică: Întrucât mădularele
(cei botezaţi) şi coloana (ierarhia) au Cap pe Cristos, care,
ca Dumnezeu adevărat, există din veşnicie, Biserica este
„taina cea din veac ascunsă” (Efeseni 3,9), şi care viază pe
pământ prin vieţuirea liturgică dintre creştini şi Cristos, cât
şi prelungirea acestei existenţe în veşnicie, ca adunare a
„sufletelor drepţilor celor desăvârşiţi” (Evrei 12,23).

Preot Vasile Romul Pop
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CAP. II

Încreştinarea românilor
Creştinismul românesc este de origine daco-latină
romană. Argumentul principal pentru dovedirea originii
creştinismului la români îl formează terminologia creştină
din limba noastră. Marele istoric V. Pârvan scrie în opera
sa Contribuţii epigrafice la istoria creştinismului dacoroman: „ Singurul izvor mai sigur pe care putem clădi

istoria creştinismului daco-roman după anul 250, este
limba noastră: terminologia creştină”.

Înainte de a înşira o parte din numărul mare de
termeni latini creştini din limba noastră ne vom ocupa de
cinci din aceşti termeni mai importanţi: Biserică,
Dumnezeu, Păresimi şi Creştin.
Biserică - În primele trei veacuri, în timpul
persecuţiilor, creştinii se întruneau pentru celebrarea Sf.
Liturghii prin catacombe sau case particulare. După ce
Contantin cel Mare a dat libertate creştinismului prin
Edictul de la Milano, creştinii au început să-şi practice
cultul pe faţă, păstrând unele obiceiuri din catacombe, ca
mulţimea de lumânări aprinse.
După eliberarea creştinismului au fost construite din
ce în ce mai multe locaşuri de cult.Constantin cel Mare a
pus la dispoziţia creştinilor unele locaşuri ale oficiilor
publice ca tribunalele, bazilicele de prin foruri, considerate
ca bunuri proprii ale împăratului numite domus basilicae.
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În Apus biserica a ajuns să dispună de un însemnat
patrimoniu administrat de episcopi şi alţi fruntaşi ai
comunităţilor creştine, oferindu-li-se posibilitatea de a
construi clădiri din ce în ce mai pompoase. Astfel în Apus
locaşurile de rugăciune au fost numite eclesia.
În Răsărit patrimoniul societăţii creştine, după
Edictul de la Milano a fost redus. Credincioşii s-au întrunit
pentru practicarea cultului în locaşurile oficiilor publice,
adică în domus basilicae, nume rămas şi după ce creştinii
au avut posibilitatea să-şi construiască şi ei case de
rugăciune. Cu acest nume, în Răsărit, a fost numită şi
comunitatea creştină.
Romanii din Dacia Traiană, odată cu credinţa nouă,
au primit şi termenul cu care se numea locaşul de cult şi
societatea creştină. Cuvântul basilica nu s-a putut
generaliza în Nordul Dunării decât după ce s-a generalizat
în Sudul Dunării.
Termenul biserică derivă din cuvântul grecesc
basiliki - împărătesc, legat de cuvântul oikia- casă, locuinţă
şi înseamnă casă împărătească.
Termenul basilica l-am primit de la latini şi, nefiind
poporul nostru în legătură vie cu popoarele latine
creştinate anterior, românii au păstrat acest cuvânt sub
forma de biserică în continuare.
Dumnezeu - Păgânii care obişnuiau să numească
diversele zeităţi folosind cuvântul de adaos Domine sau
Doamne, Dominus s-au obişnuit să-l numească pe
Dumnezeu – Deus sau Domne- Deus.
Pe la sfârşitul secolului al II-lea şi începutul
secolului al IV-lea apare în Dacia Traiană şi în Moesia
divinitatea Domus şi respectiv Domna, care, invocată prin
însăşi numele ei, trebuie să fie chemată Domne- Deus sau
Doman-Dea. Aceste denumiri au trecut la creştinii din
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acele provincii, ajungându-se cu timpul să se pronunţe
Dumnezeu, pe la sfârşitul secolului al IV-lea.
Duminică - Romanii păgâni aveau următoarele
denumiri pentru zilele săptămânii: dies Lunae- luni, dies
Martis- marţi, dies Mercuri- miercuri, dies Jovi- joi, dies
Veneri- vineri; Saturnis, creştinii au denumit-o după
cuvântul evreiesc Sabath- sâmbătă.
În actele oficiale, pe la sfârşitul secolului al IV-lea
denumirea de dies Solis (ziua a VII-a) a fost înlocuită cu
dies Dominica. Într-un edict de la 17 aprilie 399 figurează
încă denumirea de dies Dominica.
Creştinismul românesc a luat denumirea de
duminică de la creştinismul latin, de la care îşi trage
originea.
Păresimi (Postul Paştelui)- acest post a Paştelui
este curat creştin, instituit în cinstea patimilor Domnului.
Grecii îl denumesc tasara Kosic- patruzecime. Latinii l-au
denumit Quadragesima- patruzecime.
Popoarele neolatine au termenii derivaţi din această
denumire pentru a numi postul Paştelui.
Creştin – de la numele Mântuitorului şi-au luat
numele şi adepţii învăţăturii lui. În Răsărit, de la Cristos,
credincioşii s-au numit Cristiano iar în Apus de la Christus
s-au numit cristianii.
În Biserica Latină poporul îl numea pe Mântuitorul
Cristos şi pe adepţii lui chrestianii. Românii au preluat deci
denumirea folosită de popor.
O inscripţie din anul 426 sau 430, legea creştinilor e
numită Lex Chrestianorum ( Vasile Pârvan).
Sf.Niceta din Remessiana (366-414) este
considerat de marea majoritate a istoricilor ca principalul
apostol misionar, încreştinător al străbunilor noştri. În
martiroloagele romane amintirea acestui sfânt se face la 7
ianuarie. Alte sinaxare apusene îl trec la 22 iunie. Vasile
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Pârvan ajunge la concluzia că creştinismul nostru dacoroman s-a format în Dacia Traiană între anii 375-450,
perioadă în care are loc şi activitatea apostolică a Sf.Niceta
episcop de Remessiana. El afirmă că acest mare episcop
ar putea fi considerat ca adevăratul apostol şi încreştinător
al nostru. Sf.Niceta este unul din misionarii care au adus
creştinismul în Nordul Dunării la poporul nostru. Cele mai
bogate informaţii despre marele nostru sfânt ni le dă
sfântul Paulin din Nolla, care ni l-a eternizat în două
poeme, precum şi într-o notiţă cuprinsă în Epistola a XXIX:
„Sfântul Paulin către prietenul său Sulpiciu Sever”, de
unde aflăm despre cele două călătorii ale Sf.Niceta în
Italia, făcute în interes misionar şi apostolic, la Roma şi la
Nolla.
Apartanenţa bisericii strămoşilor noştri de Roma,
prin Vicariatul de Tesalonic şi temporar de Exarhatul din
Prima Justiniana, este o dovadă în plus că Sf.Niceta din
Remessiana şi ceilalţi episcopi ai strămoşilor noştri au avut
un rit latin. O dovadă clară că Sf.Niceta nu a întrebuinţat
un rit din Orient reiese din faptul că el nu a utilizat în
lucrările sale şi în serviciile liturgice Sfânta Scriptură
orientală, adică Septuaginta, ci Sfânta Scriptură în uz în
Occident, adică Vulgata.
Părerile istoricilor laici cu privire la originea
creştinismului strămoşilor noştri:
A.D. Xenopol în Istoria romînilor ediţia a II-a afirmă: „Şi

cuvintele creştine de origine latină ale limbii române sunt
neexplicabile dacă nu admitem că ele au luat naştere în
inimi ce erau totodată şi creştine şi romane”. Baza

fundamentală a religiei creştine la români este deci
îmbrăcată în cuvinte latineşti, de unde rezultă că românii
au primit această religie încă din perioada romană a
existenţei lor.
18

D. Onciul în Istoria României scrie: „Terminologia de

origine latină în limba română, cu caracterul ei vechi este
cea mai sigură probă că românii sunt creştini din timpul
roman, şi la Sudul Dunării şi în Dacia, din perioada romană
a Bisericii creştine din provinciile dunărene, cu limba
bisericească latină şi cu organizarea dependentă de
Scaunul de la Roma. Când slavii păgâni au ocupat
privinciile romane din dreapta Dunării şi au desfiinţat
organizaţia bisericii de acolo, creştinarea românilor era
îndeplinită”.
Acelaşi istoric afirmă: „Până la încreştinarea bulgarilor
(864), românii de sub stăpânirea bulgară au avut în
biserică limba latină, de la care ne-a rămas terminologia
creştină de origine romană. În provinciile române din
Sudul Dunării: Moesia, Dacia Aureliană şi Iliria, cuprinse
sub numele colectiv Ilyricum, cu episcop latin şi cu
arhiepiscopul roman al Primei Justiniana subordonat
Romei, limba bisericească era cea latină”.

După aşezarea slavilor în aceste părţi arhiepiscopul
Primei Justiniana şi celelalte episcopii latine din provinciile
dunărene dispar, în secolul al VII-lea, creştinii rămaşi în
părţile ocupate de barbari atârnau apoi de arhiepiscopul
de Tesalonic, care era subordonat Romei. Încă în anul 860
arhiepiscopul de Tesalonic era numit vicar al papei în
dieceza Epir.
Vasile Pârvan în lucrarea sa Contribuţii epigrafice la
istoria creştinismului daco-roman a fixat bazele definitive
ale caracterului latino-roman al creştinismului nostru
iniţial. El îl prezintă pe Sf.Niceta ca pe cel mai harnic
apostol şi încreştinător al elementelor dacice din dreapta şi
stânga Dunării. Pârvan studiază amănunţit şi ne vorbeşte
despre episcopatele şi episcopii creştinismului dunărean
din secolele IV-VI din Dalmaţia, Noric, Panonia continuând
cu cei din Ilyric, Moesia Superioară, Moesia Inferioară şi
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Sciţia Minor. Trece apoi la studierea amănunţită a
termenilor creştini din limba noastră.
Examinarea istoric-culturală a termenilor
creştini de origine latină din limba noastră ne-a dus la
concluzia că de abia după anul 350 sunt stabilite
începuturile creştinismului nostru ca şi credinţă generală a
poporului.
Tot din studiul istoric-critic al terminologiei noastre
creştine latine, mai învăţăm că creştinismul daco-romanilor
e de natură misionară. Data misionării reiese, din aceeaşi
termeni, că trebuie să fie pe la anul 375-450. Tocmai în
acest timp cade şi activitatea apostolică a Sf.Niceta.
Un moment deosebit de important în apariţia lui
Niceta în istoria creştinismului daco-roman e acela că
episcopul dac e un reprezentant al tradiţiei în ce priveşte
strânsele legături între Italia şi Ilyric, fiind în relaţii
personale cu Sf.Paulin din Nolla, călătorind de multe ori în
Italia şi mai ales luând parte la mişcarea literară
bisericească a Apusului, prin scrieri în cea mai frumoasă
limbă latină, preţuită de urmaşi şi de contemporani pentru
claritatea şi simplitatea lor clasică.
Vasile Pârvan susţine că „organizarea Bisericii

creştine latine din Dacia lui Traian s-a făcut în directă
atârnare de biserica mamă misionară din Dacia
Mediteraneană, Dacia Ripensis ori Moesia Prima”.

Întinderea
jurisdicţiei
arhiepiscopului
Primei
Iustiniana şi asupra nordului Dunării consfinţeşte numai
juridic nişte împrejurări de fapt care existau de un veac în
aceste părţi.
Părerea unor profesori ortodocşi de istorie
bisericească
N. Dobrescu, fost profesor la Facultatea de
Teologie din Bucureşti, în conferinţa ţinută în iulie 1909 la
Vălenii de Munte intitulată: Întroducerea creştinismului la
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români, publicată în cursurile de vară din Vălenii de
Munte, 1909-1910, spune : „Concluzia aceasta la care
ajungem cercetând istoriceşte starea lucrurilor este pe
deplin confirmată şi de un fapt filologic, mai presus de
orice îndoială, adică de cuvintele creştine de origine
romană, existente în limba română. Aceste cuvinte sunt
următoarele: Dumnezeu, creştin etc.”. Apoi încheie:
„Odată răspândit deplin creştinismul pe tot teritoriul
ocupat de strămoşii noştri romani... preoţii sfinţiţi de
episcopii de peste Dunăre încep să slujească în aceste
biserici în limba vorbită de popor atunci, o latină vulgară
specifică locului”.
După creştinarea bulgarilor, în imediata noastră
vecinătate de peste Dunăre, a căror ierarhie luase locul
celei mai vechi, romane, noi primim de la ei, slujba
bisericească în limba slavonă, primim ritul slav în locul
ritului latin.
Ştefan Meteş, preot ortodox, membru corespondent
al Academiei Române, spune în Istoria neamului
românesc: „Creştinismul sporadic în Dacia înainte de 271

în epoca aceasta (după 325) s-a împuternicit foarte mult
prin relaţiile populaţiei din nordul Dunării cu cea din sud,
îndeosebi sub goţi care erau creştini şi federaţi ai
Imperiului, apoi prin sprijinirea statului roman a
creştinismului şi chiar prin năvălirile hunilor în sudul
Dunării care aducea în nord ca prizonieri mulţi creştini”.

Adevăratul apostol al încreştinării daco-romanilor e
Nichita, episcop de Remesiana, un romanizator al nostru
şi, prin creştinism, reînnoitor în forme eterne a tradiţiei
curat romano-italice în Dunărea de Jos.
Acelaşi Ştefan Meteş în Istoria Bisericii şi a vieţii
religioase a românilor din Ardeal şi Ungaria, Arad 1918
scrie: „În Biserica românească, supusă patriarhului din

Roma, a dominat până către sfârşitul veacului al IX-lea
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limba latină. Preoţii noştri din acea vreme îndepărtată se
sfinţeau de către episcopii latini din dreapta Dunării”.

Părerea unor preoţi ortodocşi români
Episcopul Nicolau Popeea, în Vechea Mitropolie
ortodoxă a Transilvaniei spune: „Românii îşi aduseră

credinţa lor creştină cu sine din Roma şi Italia întreagă, pe
care încă acolo, acasă, şi-o însuşiseră împreună cu laptele
de la mamele lor romane.”

Ierodiaconul Ghenadie Enăceanu, mai târziu
episcop de Râmnic în Creştinismul în Dacii si creştinarea
românilor, Bucureşti 1875, citează şi combate mai întâi
părerile mitropolitului Andrei Şaguna: „Mai întâi încă odată
aducem aminte lectorilor noştri de citatele de mai sus – nu
ale Mitropolitului Şaguna, precizăm noi – care sunt limpezi

ca lacrima şi ne spun că Arhiepiscopul Romei era Episcopul
propriu al Daciei şi că episcopiile din Dacia erau supuse
Arhiepiscopiei din Roma.”

Părinţi şi scriitori creştini din antichitatea
românilor
În perioada primelor şase veacuri s-au ridicat sfinţii
părinţi şi scriitori latini romani, de care s-au ocupat mai
mult Apusenii decât Răsăritenii. Din viaţa şi operele lor
reiese trecutul roman catolic al poporului român.
Ioan Casian s-a născut în Scytia Minor, într-o
localitate de lângă Tomis, în jurul anului 360. S-a călugărit
de tânăr. În anul 398 îl găsim la Constantinopol ca diacon
a Sfântului Ioan Gură de Aur. După exilarea Sfântului Ioan
Gură de Aur, Ioan Casian s-a dus la Roma ca să arate
Papei Inocenţiu I nevinovăţia marelui sfânt exilat. A rămas
la Roma până în anul 407. După ce a fost hirotonit ca
preot, Ioan Casian, s-a dus în Galia şi a întemeiat în
Marsilia două mănăstiri, una pentru bărbaţi şi alta pentru
femei. Alături de Sfântul Martin de Tours, Ioan Casian a
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fost printre primii care a introdus viaţa călugărească în
Franţa.
Sfântul Veteranus sau Bretanion, prin sfinţenia şi
râvna pentru credinţa catolică a împodobit biserica pe
timpul împăratului Arian Valente, căruia i s-a împotrivit.
La anul 369 împăratul Valente s-a dus la Tomis ca
să terorizeze provincia şi să o silească să treacă la
arianism. Bretanion s-a împotrivit iar poporul l-a urmat.
Împăratul l-a exilat pe Bretanion dar, impresionat de
tulburările şi protestele poporului, l-a rechemat. În
calendarul Bisericii romano catolice, la 25 ianuarie este
sărbătorit Sfântul Bretanion, episcop de Tomis.
Pe sfântul Teotim, episcop de Tomis Biserica
romano catolică şi greco catolică îl sărbătoreşte la 20
aprilie.
Împăratul Iustinian şi Biserica Creştină din
Dacia Traiană în timpul acestuia
Înainte de Iustinian tronul constantinopolitan a fost
ocupat de împăratul Iustin, 518-528. În timpul acesta
continuă schisma acaniană cu simpatii monifizite, care a
durat 35 ani. Poporul, însufleţit de călugării obişnuiţi cu
simpatii pentru Roma, susţinuţi de generalul Vitalian din
Iliric, care a intrat în Costantinopol în anul 514 cu o
armată de 60.000 oameni, a constrâns pe împăratul
Atanasie I şi pe patriarhul Ioan II (511-519) să se supună
Romei. După cum se vede, poporul şi armata, împreună
cu călugării obişnuiţi, au ajuns să dea pildă de
corectitudine în credinţă patriarhului şi împăratului, după
cum recunoaşte Eusebie Popovici în Istoria Bisericească.
Împăratul Iustin I, papa Romei Hormisdas I (514-523)
ceru nu numai să se scrie din nou în Dipticele Bisericii din
Constantinopol numele Papei Felix şi al celorlalţi episcopi
ai Romei dinainte de el, iar numele lui Acaciu şi a tuturor
patriarhilor Constantinopolului după dânsul şi a
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împăratului Zenon şi a împăratului Anastasiu să fie şterse
din Dipticele acelei Biserici, ci el ceru şi ca Patriarhia
Constantinopolului şi toate bisericile din Orient să subscrie
o formă în care să se mărturisească că vor urma în toate
Bisericii din Roma şi vor crede cum crede Biserica aceasta,
fiindcă adevărata credinţă s-a păstrat în Roma totdeauna
neschimbată, după promisiunea ce Cristos i-a dat-o lui
Petru.
Unitatea Bisericii Universale a fost refăcută. Până în
secolul al VII-lea, Imperiul de Răsărit avea un caracter
roman. Împăratul era roman, la fel şi ceilalţi demnitari.
Administraţia, organizaţia armatei şi a marinei, legislaţia,
întreaga structură a statului era romană.
Împăratul Iustinian(527-565) a fost împărat roman.
Prin polilica sa de cureriri şi-a refăcut în bună parte
Imperiul Roman.
La începutul domniei sale, a încercat să domolească
dezbinările politice şi religioase din Imperiu şi să-l
întărească împotriva barbarilor restaurând şi cucerind o
mulţime de cetăţi şi fortăreţe.
Prin ocuparea părţii de nord a Peninsulei Balcanice,
de către slavi, începând cu secolul al XVII-lea, populaţia
romanică din Imperiul de Răsărit a scăzut şi statul a
început să-şi piardă pe rând caracterul său roman. Ca
rasă, popoarele din Imperiu erau foarte amestecate. Grecii
nu aveau majoritatea aici, dar civilizaţia, cultura devine tot
mai pronunţat grecească. Limba oficială a Imperiului de
Răsărit, începând cu anul 605, a devenit limba greacă.
Apartenenţa strămoşilor noştri din punct de vedere
eclesiastic a fost următoarea:
- până în anul 381 ei au fost păstoriţi de episcopi latini din
sudul Dunării;
- de pe vremea Papei Damasus (366-384) şi până la
întemeierea Primei Iustiniana (535), provinciile din dreapta
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şi din stânga Dunării depindeau din punct de vedere
ierarhic de Vicarul papal din Tesalonic;
- din anul 535 până în anul 640 când Prima Iustiniană a
fost distrusă de slavi, provinciile locuite de strămoşii noştri
depindeau de arhiepiscopul Primei Iustiniane;
- de la anul 640 până la anul 869 aceste provincii au
depins din nou de vicarul papal din Tesalonic.
Cercetătorii istorici constată că stema ţinuturilor
descrise în Novela a IV-a are asemănare cu tricolorul
românesc.
Schisma răsăriteană
Schisma răsăriteană care, prin intrigele celor doi
patriarhi din Constantinopol, Foţie şi Celularie, a divizat
Orientul şi Occidentul, are la bază o idee directoare care a
început să se manifeste în secolul al IX-lea, îndată după
convertirea Împăratului Constantin. Ea a găsit un mediu
favorabil, a mers rapid în cursul secolelor următoare, până
la realizarea completă.
Era vorba despre ideea păgână a confuziei puterii civile
cu puterea spirituală. În această concepţie puterea
spirituală trebuie să se subordoneze întreagă puterii civile.
Acestă idee se opune direct principiului creştin care a
eliberat cunoştinţele de jugul zeului stat.
Lupta dintre Imperiu şi Sacerdoţiu s-a angajat de la
începutul creştinismului şi durează până în prezent. Din
acest punct de vedere Schisma nu e decât un episod al
acestei mari lupte, purtată peste secole între Cezar şi Isus
Cristos, între Imperiu şi Sacerdoţiu.
Istoria Bisericii Orientale, de la Împăratul
Constantin până la Împăratul Mihail al III-lea „Beţivul”, de
la Eusebiu din Nicomedia până la Foţie şi până la Celularie
nu e decât seria unei istorii întrerupte de conflicte şi de
pauze între ideea catolică reprezentată prin episcopul
Romei, succesorul Sfântului Petru şi ideea păgână,
25

întrupată în două personaje care merg aproape totdeauna
mână în mână: Cezarul – papă şi antipapă. Este perioada
de pregătire a Schismei: ambiţia patriarhilor din
Constantinopol de a pune pe acelaşi plan Constantinopolul
cu Roma.
Pregătită mult timp, de 5 secole de discordii,
schisma a fost înfăptuită de doi patriarhi din
Constantinopol: Foţie şi Mihail Celularie. Foţie a insistat
mai ales asupra chestiunilor dogmatice, Celularie asupra
chestiunilor liturgice şi disciplinare. Discuţiile teologice
erau pentru savanţi. Divergenţele canonice, rituale sau
obiceiurile trebuiau să câştige lent pentru schismă masele
populare, convingându-le că între religia grecilor şi cea a
latinilor e un abis.
Schisma cea mare din 1054
Cele două biserici s-au reconciliat după moartea lui
Foţie şi până în 1054 au trăit în acestă unire. Dar Mihail
Celularie voia să concentreze în mâinile sale puterea
spirituală şi puterea temporală şi să-l readucă pe Bazileu la
simplul rol de coajutor al patriarhului.
De la urcarea sa pe tronul patriarhal a început a
şterge numele papei din Dipticele sacre.
În anul 1053 Celularie a închis bisericile latine din
Constantinopol, a somat pe clericii şi pe călugării latini să
adopte ritul grec şi, la refuzul lor, i-a anatematizat.
Papa trimite trei delegaţii, în frunte cu cardinalul
Humbertus. Celularie a refuzat să-i primească. După
moartea Papei Leon IX (19 aprilie 1054), Celularie devine
mai agresiv şi interzice delegaţiilor papali să mai slujească
în biserică.
Ruptura s-a produs. Biserica Română, care prin
slavi şi bulgari era separată de Roma, de aici înainte va fi
şi mai separată şi îngropată în bezna bizantinismului
bulgar, care se îngroşa mereu.
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În anul 1057, tronul Constantinopolului a fost
ocupat de Isac Comnenos(1057-1059). Acesta l-a exilat pe
Celularie în anul 1058. Autorul schismei moare în exil în
1059.
Patriarhul Celularie şi clerul bizantin au făcut
schisma în care a atras cu timpul popoare întregi şi
împreună cu ele pe nevinovatul dar credinciosul popor
român ajuns în Schismă fără ştire.
Slavonizarea creştinismului la români
Pe la sfârşitul mileniului I d.Chr. bulgarii îşi
extindeau stăpânirea şi în stânga Dunării peste întreaga
Dacie Traiană până în Panonia. (A.D. Xenopol, Istoria
românilor, ed. IV, vol I 1985, Dr.N. Lupu – Religia
strămoşilor , Blaj 1935).
Prin amestecul cu slavii, bulgarii s-au slavizat
păstrându-şi doar numele. În ultimele secole ale mileniului
I românii din stânga Dunării erau supuşi bulgarilor. După
botezul regelui Boris (864), el trece sub jurisdicţia Romei.
La Conciliul din 869 datorită grecilor, bulgarii se supun din
nou Constantinopolului. Învăţăceii sfinţilor Chiril
şi
Metodiu, alungaţi din Moravia sunt primiţi bine de Boris în
Bulgaria. Urmaşul lui Boris, ţarul Simion(893-927) ridică
Mitropolia Bulgariei la rangul de patriarhie. Patriarhul
bulgar îşi mută reşedinţa după cum şi-o mută ţarul. Aceste
reşedinţe regeşti şi, totodată, patriarhale au fost pe rând:
Preslav, Marcianopolis, Sofia, Sardica, Moglena, Veden şi
Prespa. Ţarul Samuil(976-1014) şi-a ales ca şi capitală şi
reşedinţă patriarhală oraşul Ohrida.
După generalizarea creştinismului la bulgari, a
început propagarea slavonismului printre români.
Mijloacele bulgăreşti de slavonizare erau dure. Ţarii
bulgari scăldau în sânge pe cei care li se opuneau. Se
cunoaşte pronunţata tendinţă de prozelitism şi spiritul de
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intoleranţă slavo-bulgărească, care cu orice preţ caută să
impună supuşilor propria sa credinţă religioasă.
După cum afirmă toţi istoricii care respectă
adevărul, strămoşii noştri români au practicat creştinismul
roman de la încreştinare sec. II – IV până în sec. IX – X.
Creştinismul roman a fost practicat la români în tot
timpul conlocuirii cu slavii. Bulgarii prin cuceriri îşi
întinseseră stăpânirea şi peste români, impunându-le
totodată şi forma credinţei lor, trimiţând peste strămoşii
noştri misionari de-ai lor. Este explicabil că ritul slavobulgăresc a fost introdus la poporul nostru împreună cu
limba slavonă, mai ales că printre români existau pânze
subţiri de slavi în curs de asimilare dispuşi să primească
tot ce era slavon. Este interesant cum de poporul român a
rezistat şi nu şi-a pierdut naţionalitatea şi caracterul latin
într-o mare de slavi şi într-o perioadă atât de tulbure.
Putem afirma cu toată certitudinea că până în sec.
IX-X, religia strămoşilor noştri români era credinţa
catolică-romano.
După cum spune A.D.Xenopol (Istoria romînilor în
Dacia Traiană, Iaşi, 1888) slavonizarea s-a făcut datorită
unei presiuni exterioare, fiindcă nu exista niciun motiv
care să fi îndemnat pe români să lepede forma unei religii
pe care o înţelegeau. Ei au facut-o datorită presiunii
sălbatice şi îndelungate a asupritorilor slavi, până au ajuns
să-şi lase obiceiurile strămoşeşti şi limba liturgică pe care
o înţelegeau. Enciclopedistul C. Diaconovich (Enciclopedia
română, Sibiu 1904, vol. III), spune că Simion (893-927),
fiul ţarului Boris, a nimicit toate cetăţile latineşti la români
impunându-le cu forţa limba slavonă. Ca să nu se poată
împotrivi, bulgarii i-au lăsat pe români secole întregi fără
episcopi proprii şi supuşi mitropoliţilor bulgari.
În felul acesta românii au fost despărţiţi de Roma,
ai cărei fii erau şi ca naţiune şi ca religie (N.Lupu). Numai
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de silă şi nu dintr-o dată, ci treptat, după multe chinuri şi
necazuri, a fost înlocuit la români ritul şi limba latină cu
ritul şi limba slavonă.
Iată ce spune D. Cantemir în Descriptio Moldaviae :
“Înainte de Conciliul din Florența (1439), moldovenii, după

pilda celorlalte națiuni care își trăgeau limba din graiul
roman, scriau cu litere latine, dar fiindcă în acel Conciliu
mitropolitul Moldovei trecuse de partea latinilor, urmașul
său Teoctist, bulgar de origine și fost diacon al lui Marcu
din Efes, care a fost cel mai neîmpăcat dușman al unirii în
acel conciliu, pentru a smulge cu totul rădăcina
catolicismului din Moldova și pentru a lua tinerilor orice
posibilitate de a mai citi „sofismele latinilor”, a recomandat
lui Alexandru cel Bun (sau mai precis urmașilor acestuia,
Iliaș și Ștefan) ca nu numai să exileze pe cei de altă
credință (afară de cea slavo-bulgărească) ci să scoată și
literele latine din toate scrierile și cărțile, iar în locul lor să
introducă pe cele slavone”.

D. Cantemir sublinează faptul că Teoctist urmărea
să elimine scrierea cu litere latine, ca astfel, cu timpul,
însuși caracterul limbii să se piardă slavonizându-se.
Introducerea cu forța a slavonismului ne-o arată și
episcopul Melchisedec al Dunării de Jos (N. Lupu) în
cartea Tsarstvenica, care cuprinde biografiile domnitorilor
bulgari și care s-a tipărit la Buda în anul 1844. În acestă
carte autorul, referindu-se la niște manuscrise, spune: „S-

au însemnat în niște cărți vechi scrise de mână că după
răposarea patriarhului bulgar, Sf. Ioan, care au ridicat pe
Asan la împărăție, au chemat pe Asan de la Ohrida, pe
părintele Teofilact și l-au pus patriarh la Târnov însă Sf.
Teofilact au luminat și au curățit toată Bulgaria de
erezurile, care multe se aflau pe atunci în ea. După aceea
au invitat pe împăratul Asan de au trecut în Valahia să o
cucerească și să o curețe de crezul roman, ce pe atunci
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domnea în Valahia. Și Asan s-au dus și au supus
amândouă Valahiile sub stăpânirea sa, și au silit pe valahi,
care pe atunci citeau limba latină, să lase mărturisirea
romană și să nu citească în limba latină, ci în cea
bulgărească, și au poruncit ca celui ce va citi în limba
latină să i se taie limba, și de atunci valahii au început a
citi bulgărește”.

Din aceste două tradiții la amândouă popoarele,
români și bulgari, apare clar că limba și ritul latin le-au
fost luate românilor cu forța, cu mijloace brutale și
barbare și cu aceleași mijloace le-au fost impuse ritul
grecesc și limba slavonă.
Nimeni nu ne poate spune la câți români li se va fi
tăiat limba pentru că nu au ascultat aceste porunci
barbare date de bulgari, nici numărul martirilor care și-au
vărsat sângele pentru religia noastră romană și pentru că
au iubit limba română.
Cu toate acestea și în prezent, când se cunoaște cu
atâta claritate adevărul în privința religiei noastre
strămoșești, catolice-romane, se găsesc unii care sădesc
ura în popor împotriva religiei noastre strămoșești latinecatolice care ne-a întărit inimile și ne-a mângâiat în
timpurile grele ale năvălirilor barbare.
Unirea din 1698-1700
După cum se știe românii, din cauza bulgarilor, au
fost siliți să renunțe la ritul lor propriu latin și să accepte
ritul grecesc ajungând sub jurisdicția mitropoliților bulgari
din Ohrida. După constituirea Principatelor Române ca
state independente, patriarhii din Constantinopol au reușit
să le aducă sub ascultarea lor. Alexandru Basarab în anul
1359, s-a desfăcut de Ohrida, s-a unit cu Bizanțul, care i-a
rânduit de mitropolit pe grecul Iacint Cristopolus, dându-i
titlul de Mitropolit al Ungaro-Vlahiei. Titul acesta ne arată
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că românii din părțile ardelene și ungurene nu aveau
ierarhia lor.
În anul 1688 trupele imperiale ale Austriei, conduse
de generalul Antoniu Garaffa, îi alungă pe turci și ocupă
Transilvania. În acel moment provincia, din punct de
vedere religios, avea un caracter protestant de nuanță
pronunțat calvină. Alături de bisericile protestante exista
Biserica Catolică umilită și Biserica Ortodoxă română
împilată și tolerată, ca și poporul român însuși.
După mitropolitul Varlaam (1685-1692) a urmat pe
scaunul Mitropoliei din Alba-Iulia, mitropolitul Teofil(16921697). Unirea religioasă începută de Teofil e dusă la bun
sfârșit de episcopul Atanasie. Acesta a fost hirotonit în
Țara Românească la 22 ianuarie 1698 și trimis ca
”episcop” nu ca mitropolit al Ardealului.
Odată cu hirotonirea sa, Atanasie primește de la
Dosoftei o instrucțiune de 22 de puncte, pentru a se feri
de primejdiile ce îl amenințau din partea ”ereticilor”.
Înapoiat acasă Atanasie, luminat de Dumnezeu, și-a
dat seama că pentru salvarea românilor din Transilvania,
unirea cu Biserica Romei trebuie realizată. El cunoaște
primejdiile ce amenință Biserica și neamul său: pe de o
parte, slavonismul și bizantinismul ce voiau să le țină în
întuneric, iar pe de altă parte învățătura calvină, străină
neamului românesc.
În această situație episcopul Atanasie scrie
călugărului iezuit Paul Baranyi, care era la Viena, în
numele său, al clericilor și al unor mireni fruntași că vor să
se unească cu Biserica Romei. Scrisoarea a fost înaintată
Curții din Viena. Ca urmare a acestei scrisori, împăratul
Leopold I publică un decret la 14 aprilie 1698, în baza
căruia preoții români care vor recunoaște pe Papa Romei
se vor bucura de privilegiile și drepturile preoților catolici
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iar dacă se vor uni cu una din celelalte religii, vor avea
privilegiile religiilor cu care se vor uni.
La 2 iunie 1698 cardinalul Leopold Kollonich a trimis
o scrisoare preoților români arătându-le foloasele acestei
uniri.
Sinodul din 1698
Pentru a-și arăta fidelitatea față de unire și speriați
de noile cereri ale dietei (în cereale și bani), impuse
preoților români la Alba-Iulia (14 iulie 1698), Atanasie cu
protopopii convoacă un sinod la 7 octombrie 1698. Sinodul
a fost întregit pe lângă protopopi cu 2270 de preoți și cu
2-3 fruntași din fiecare parohie.
De la început s-a fixat textul declarației, deosebit
de semnificativ prin marea grijă a Sinodului de a asigura,
pe de o parte libertățile și privilegiile preoțimii iar pe de
cealaltă parte păstrarea neschimbată a obiceiurilor,
ceremoniilor, sărbătorilor, posturilor, calendarului, adică a
tot ceea ce constituie Legea Românească precum și a
dreptului de alegere a episcopului.
Această unire religioasă cu biserica Romei s-a făcut
de către strămoșii noștri în primul rând din motive
spirituale: mântuirea sufletelor, salvarea Bisericii și
credinței strămoșești de sub jugul calvinismului distrugător
de suflete, de neam și de datini.
După 150 de ani de aspră și straşnică supunere,
pentru prima dată strămoșii noștri îndrăznesc și pun
condiții ferme pentru îmbrățișarea unirii cu Biserica Romei,
“toată legea să stea pe loc și cinstitul Vlădica nostru,

Atanasie nimeni până la moartea sfinției sale, să nu aibă
putere a-l clăti din scaunul sfinției sale”. Cu aceste condiții
semnează Cartea de mărturisire ca act al unirii cu Roma
cei 38 de protopopi și episcopul Atanasie și o pecetluiesc.
Cartea de mărturisire a românilor ardeleni a fost
trimisă de conducătorii lor spirituali cardinalului Kollonich

32

la 16 noiembrie 1698. Alte scrisori au fost trimise la 17
noiembrie 1698 nunțiului din Viena și cancelarului
imperial, contelui Kinski.
Sinodul din 1700
Din cauza atacurilor multor ortodocși din Ardeal și
de peste hotare dar și a guvernatorului principatului,
Atanasie convoacă un sinod general al întregii Biserici
românești din Transilvania. Încă în timp ce făcea acestă
convocare, Atanasie nu era socotit de nimeni “episcop
unit” fiindcă stăpânirea nu ratificase încă cele hotărâte de
el și de protopopii lui în sinoadele precedente. De aceea a
fost necesar alt sinod care să poată fi luat în considerare
de toți.
Sinodul înfăptuirii unirii
În acest scop au fost chemați la un mare sobor toți
protopopii din Transilvania, prezentându-se 54 de
protopopi, reprezentând 1852 de preoți și câte 3 delegați
mireni din fiecare sat. La începutul lunii mai 1701 Atanasie
s-a întors de la Viena cu promisiunile împăratului, cu
asigurarea bunăvoinței Nunțiului de la Roma și cu sprijinul
moral al cardinalului Kollonikh. Instalarea solemnă a lui
Atanasie s-a făcut la Alba Iulia, la 25 iunie 1701.
Binefacerile Unirii cu Roma
Înfăptuirea Unirii religioase cu Biserica Romei, în
anul 1700, de către marea majoritate a românilor din
Transilvania, a însemnat un act important în istoria
întregului popor român, prin acest act poporul român fiind
scos din starea de iobăgie economică, politică, socială,
culturală și religioasă. Prin urmările ei, această unire nu
numai că a salvat ființa națională românească, ci a creat și
premisele emancipării sale politice, sociale, realizării
libertății și unității naționale. ”Fără unirea în credință cu

Roma nu erau școlile mari din străinătate pentru ucenicii
români, asprii în ale învățăturii, nu era mai ales acea
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școală pentru inima poporului român, care a fost Roma
însăși”. (N.Iorga, Sate și preoți din Ardeal , Buc. 1902,

pagina 191).
Această unire religioasă cu biserica Romei a fost
realizată prin trei documente fundamerntale: Declarația
Unirii cu Biserica Romei, elaborată în Sinodul din februarie
1697, semnată de mitropolitul Teofil și de 12 protopopi ai
săi; Cartea de mărturisire, semnată de episcopul Atanasie
Anghel al Ardealului împreună cu 38 de protopopi adunați
la Alba Iulia în 7 octombrie 1698 și Manifestul Unirii
semnat de episcopul Atanasie Anghel, 54 de protopopi,
reprezentând 1582 de preoți și aproximativ 200.000 de
suflete românești din toate părțile Ardealului. S-au abținut
doar 3 protopopi ortodocși. Prin aceste documente s-au
pus bazele Bisericii Române Unite cu Roma Greco
Catolice, care a reînnodat firul rupt la 1054 cu străbuna
Romă, mama noastră de sânge și de credință, asigurând
reintrarea poporului român pe făgașul firesc al civilizației
latine și europene. Unirea spirituală cu Roma a restaurat
certificatul latinității poporului român.
Introducând limba română ca limbă liturgică
mitropolitul Atanasie și clerul său au adăugat Bisericii
Unite cu Roma numele de ” lege românească”, în timp ce
în Principatele române în acea vreme dominau patriarhii și
clericii greci care au înlocuit treptat limba slavonă cu limba
greacă, cu ajutorul clerului fanariot, înăbușind cultura
românească.
În cele trei secole de existență Biserica Unită cu
Roma a adus un inestimabil aport la progresul general al
întregului popor român pe ambele versante ale Carpaților.
Prin școlile sale și bărbații săi, pătrunși de cel mai
curat zel creștinesc și românesc, s-au pus bazele culturii
române moderne prin acea faimoasă și fecundă Școală
Ardeleană, care a revoluționat întreaga viată și gândire
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românească, dându-i armele de luptă pentru apărarea
drepturilor naționale și culturale ale poporului român
asuprit.
Prin vasta rețea a școlilor sistematice în limba
română (peste 380) de-a lungul și de-a latul Transilvaniei,
a școlilor secundare și superioare din Blaj și ceva mai
târziu din Oradea (1792) și Beiuș (1828), s-au pus bazele
învățământului de toate gradele în limba națională,
asigurându-se astfel culturalizarea poporului român și
formarea cadrelor necesare progresului politic, cultural și
economic al poporului nostru. Memoriile episcopului martir
român unit, Ioan Inocențiu Micu, adresate Curții din Viena
și Dietei Ardealului din 1791, şi acel Supplex Libellus
Vallachorum Transilvaniae, elaborat de învățații Școlii
Ardelene, au fost programul ideologico-politic al luptei de
emancipare socială, de libertate și unitate națională,
program ce a stat la baza Revoluției din 1848 din Țările
Române, program reluat de mișcarea Memorandumului în
1894 și îmbogățit în Declarația Unirii din 1 Decembrie
1918 de la Alba-Iulia, citită poporului de episcopul român
unit Dr. Iuliu Hossu, cardinalul martirizat mai târziu de
comunism.
Pătrunși de o profundă conștiință națională în
școlile Blajului, numeroși intelectuali transilvăneni au
trecut Carpații „în țară”, aducând valoroasa lor contribuție
la organizarea și dezvoltarea învățământului românesc de
toate gradele în Muntenia și Moldova, la înflorirea culturii
și vieții românești.
Prin școli și celelalte instituții ale sale, Biserica Unită
a fost de la începuturile ei coloana vertebrală a unității și
demnității naționale. Până la 1918 Blajul greco catolic a
fost centrul cultural și politic al tuturor românilor din
Ardeal și Ungaria și nu numai de acolo.
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Numeroase instituții de cultură, aflate sub
patronajul Bisericii Ortodoxe Române din Ardeal și Banat
au fost întemeiate cu concursul arhiereilor greco catolici
din Blaj și Oradea care au trimis la Brașov pe G. Barițiu, A.
Mureșanu și Iacob Mureșanu în anul 1836, unde au pus
bazele școlilor centrale și gimnaziului, iar la Arad episcopul
unit Samuil Vulcan a sprijinit direct înființarea Preparandiei
în 1812.
Într-un mare număr de orașe ardelene viața și
cultura românească au pătruns în sânul poporului
neinstruit datorită episcopilor uniți: la Cluj, Mediaș, Târgu
Mureș, Sebeș, Reghin - localități în care episcopul Ion Bob
a ridicat biserici și școli românești. La Oradea episcopul
Ignație Daraban ridică Seminarul Preparandia în 1792; la
Beiuș în 1828, episcopul Samuil Vulcan ridică Liceul ce-i
poartă numele; la Gherla, Satu Mare, Baia Mare, Sighetu
Marmației ctitorul a fost Ioan Alexi.
Din școlile române unite, de la Oradea și Beiuș, au
plecat
apostolii legii și culturii românești, preoți și
învățători, în satele de dincolo și de dincoace de actuala
frontieră de vest a țării, menținând ființa națională
româneacă pentru ca în 1918 la Masa Păcii de la Paris să
ne prezentăm ca teritoriu și popor românesc omogen.
La Adunarea Națională de la 1 Decembrie 1918 din
Alba-Iulia, arhiereii români uniți, înfrățiți cu arhiereii
români ortodocși și-au adus constribuția lor neprețuită la
formarea statului național unitar român.
În perioada interbelică, arhiereii și clerul, precum și
credincioșii români uniți au contribuit din plin alături de
confrații ortodocși la consolidarea României întregite, la
apărarea integrității și suveranității naționale împotriva
revizionismului maghiar.
„Marea revizuire s-a făcut la 1 decembrie 1918.

Dumnezeu,

judecând

ca

un

Atotputernic,

a

șters
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nedreptățile veacurilor și a restabilit dreptatea imanentă.
Noi aici am fost din veac, aici suntem și rămânem.
România, pe veci întregită și nedespărțită. Întemeiați pe
dreptatea lui Dumnezeu o apărăm cu orice jertfă” –
acestea sunt cuvintele rostite de marele arhiereu al
neamului, episcopul Iuliu Hossu, la 3 decembrie 1932, în
prezența a 30 000 de oameni în piața Clujului (Patria,
numarul 349, Cluj, 1932).
În perioada grea a anilor 1940-1944 trupul
României a fost sfârtecat din două părți: românii din
Ardealul de Nord, aflați sub nedreapta ocupație străină au
avut în Biserica Unită și în Episcopii ei, în frunte cu
episcopul Iuliu Hossu, singurul lor sprijin și ajutor în fața
autorităților asupritoare horthiste.
Ne aflăm la peste 21 de ani de la Revoluția din
decembrie 1989 care a adus din nou libertate poporului
român dar nu și libertatea totală a Bisericii Române Unite
cu Roma de a se bucura de toate drepturile sale legitime
asupra patrimoniului avut la 1 Decembrie 1948.
Credința, speranța și iubirea, cele trei virtuți
teologale ne dau puterea și voința de a merge înainte și în
asemenea condiții, iar faptul că Biserica Română Unită cu
Roma crește și înflorește pe zi ce trece ne dă cea mai
mare satisfacție și iubire față de Biserica lui Cristos.

Preot Iacob Feier
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Accedit ut:
Sfântul Apostol Andrei - fratele corifeului apostolilor
Mântuitorului, Sf. Petru - a vestit cuvântul Evangheliei şi
prin cetăţile greceşti de pe litoralul dobrogean, la scurt
timp după Înălţarea Domnului din anul 33. Ştim că
Dobrogea intrase sub stăpânire romană, începând cu anul
46 d. Cr. Printre soldaţii şi coloniştii romani puteau fi şi
creştini. La trecerea sa prin Sciţia Mică, nu-i exclus ca Sf.
Andrei să fi întemeiat, acolo, comunităţi creştine. Biserica
Greco Catolică nu neagă acest fapt, căci a înscris în
calendar, pe 30 noiembrie, sărbătoarea: „Sf. Andrei

«primul chemat»; a predicat în Scytia Minor (Dobrogea) în
sec. I”, admiţând, deci, în mod oficial, că Apostolul Andrei
a făcut începutul încreştinării strămoşilor noştri, în micul
teritoriu de la Marea Neagră. Doar trebuie să ne amintim
că atunci era „o singură Biserică creştină, catolică, pentru

că era universală şi sub ascultarea Sfântului Apostol Petru,
temelia lăsată de Cristos Bisericii; deci, începutul
încreştinării strămoşilor noştri în Dobrogea, la
predica Sfântului Apostol Andrei, a fost un început
de creştinism catolic, în legătură eclezială cu primul
Papă, Sf. Apostol Petru” (Anton Moisin, „O gravă lovitură
dată neamului românesc…” Sibiu, 1996, p.122). Aşadar,

trebuie să precizăm că :
- Petru era « verhovnicul apostolilor » (în terminologia
orientală) sau « vicarul lui Cristos » (în terminologia
occidentală);
- Andrei era fratele lui Petru, nu duşmanul lui ; era unul
din Apostolii lui Cristos;
- legătura Apostolului Andrei cu „încreştinarea românilor”
se rezumă la cea amintită mai sus, adică la Dobrogea;
- despre începutul încreştinării pe marele teritoriu al fostei
Dacii Regale se poate vorbi doar în perioada 106-271 (nu
pe timpul Sf. Andrei!), când „creştinismul a fost adus în
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chip firesc de cei dintâi colonişti romani” (N. Iorga, „Istoria
Romîniei”, Bucureşti, 1919, p. 31), care s-au aşezat în
Banat, Oltenia, Transilvania Centrală şi Vestul Munteniei.
Ştim că această încreştinare s-a făcut în limba latină, căci

„în majoritatea lor, trupele auxiliare din Dacia erau
originare din provinciile de limbă latină ale imperiului” (M.
Macrea, „Organizarea Militară a Provinciei Dacia”, p. 372);
- despre încreştinarea în masă se poate vorbi numai

după Edictul de la Milan (313), în secolele IV şi V, prin
misionarismul organizat de episcopiile sud-dunărene,
marele misionar al strămoşilor noştri fiind Sf. Niceta,
episcop latin de origine dacică, „doctor al Bisericii”,
sărbătorit de greco catolici la 7 ianuarie sub titulatura: Sf.

Nicetas de Remesiana, apostolul daco-romanilor
(†cca 420). De-abia acum se poate vorbi de

încreştinarea decisivă, în masă, a locuitorilor din Dacia
Regală, deci până în Moldova carpilor, în Maramureşul
costobocilor şi în Crişana dacilor liberi.
Despre Sf. Niceta ştim că :
- a liturghisit în varianta daco-latină a ritului latin, cu
elemente din vechile scheme liturgice apostolice,
penetrate în scheletul primar al tuturor riturilor, care s-au
îmbogăţit, cu timpul, prin adaosuri de lecturi biblice,
rugăciuni şi cântări compuse în Bisericile locale (vezi Al. L.
Tăutu, Opere, I, Ritul Sf. Niceta Episcop al Remesianei) ;
- prietenul său, Sf. Paulin, cu care s-a întâlnit în Italia, la
Nola şi la Sf. Părinte în Roma, îl omagiază, în Carmen XVII
şi Carmen XXVII, din care spicuim această închinare:

„Prin tine toţi barbarii din acele regiuni tăcute
Învaţă să laude pe Cristos
Cu inimi Romane şi să trăiască în curăţie
Şi plăcută pace.
Laudă ţie, Niceta, bună slugă a lui Cristos
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stele

Care ţi-a dat darul ca pietrele să le transformi în

Şi din jgheaburi să edifici Temple vii”. (A nu se
confunda cu Sf. Nichita Gotul, pomenit în sinaxarul
constantinopolitan la 15 septembrie; Sf. Niceta este trecut
numai în sinaxarele apusene).
Aşadar, aşa s-a născut creştin poporul român. Aşa
latinitatea catolică, etnolingvistică şi spirituală, a dat fiinţei
lui acea identitate viguroasă, pe care nu au putut-o
frânge, chiar dacă au îndoit-o sau au tăvălit-o, prin
vremuri, slavii (sec. VII), bulgarii (sec. IX-XI) şi alţii…,
care au impus limba şi ritul slav până în secolul al XVIIlea, căci „aşa ne-a fost fatalul destin al istoriei”, (D.
Onciul, Orig. Princip., p. 140).
Revenirea la credinţa strămoşilor, catolică, în
anul 1700, nu a fost decât corolarul istoric al
peregrinajului românilor care, chiar dacă după Schisma
grecească de la 1054 au fost alipiţi Constantinopolului, nu
au contenit, prin secole, eforturile de revenire la Roma,
acasă:
- la 1204 sub Ioniţă Assan,
- în 1274 la Lyon,
- la 1370 sub Laţcu,
- la 1369 în Ţara Oaşului,
- la Ferrara-Florenţa în 1439 prin mitropolitul Damian,
- la 1588 prin Petru Şchiopul etc. (v. „Cele 12 Uniri cu
Roma din istoria neamului românesc”, la A. Moisin, o.c., p.
172-178).
Faţă de aceste realităţi istorice, afirmaţiile „român =
ortodox” sau „suntem ortodocşi din leagăn, pentru că ne-a
încreştinat Sf. Andrei” – sunt lipsite de fundament.
Preot Vasile Romul Pop
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CAP III

Câteva date istorice despre creştinii
greco catolici din Ţara Oaşului

Dacă despre o Biserică greco catolică în Transilvania,
organizată instituțional, putem vorbi doar după Unirea de
la 1689 – 1701, în Ţara Oaşului istoria despre creștinii
greco catolici români începe mult mai devreme.
Imediat după Conciliul din Trento (1545-1563), ca o
reacție la Reforma protestantă care se răspândea cu
repeziciune, s-a declanșat, din rațiuni papale și imperiale,
o amplă acțiune îndeobște denumită mișcarea de unire
posttridentină, urmărind ieșirile din schismă a populației
din spațiul Europei Centro-Orientale.
Primul succes de amploare al acestei acțiuni s-a
realizat în Polonia-Lituania prin ”Unirea de la Brest” (22
iunie 1595), când mitropolitul și episcopii ruteni reuniți în
sinod au semnat documentul solemn. ”Intrată în sistemul

catolic, fosta Biserică schismatică locală urma să se
adapteze încet-încet regulilor acestuia...[chiar cu condiția
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de] păstrare intactă a legii, a tradiției ecleziastice
răsăritene”.
Astfel, unirea s-a dovedit a fi o punte de legătură între
Biserica Apuseană și Bisericile Răsăritene, ”o soluție

trecută printr-un complicat laborator istoric: unirea
bisericească” 1.
Al doilea val a fost ”relansarea acțiunii de unire
bisericească printre sacerdoții ruteni din nord-estul
Ungariei și la extinderea ei în mediu românesc”.2 Desigur

că această acțiune a avut succes și printre românii din
Țara Oașului, unde în multe comunități catolicismul
pătrunsese demult prin călugării franciscani de pe
domeniul care a aparținut Castrului Medieșu Aurit.
Eruditul cercetător al acestei probleme, monsegniorul
Aloisie L. Tăutu, în lucrarea Țara Oașului românească de

secole. Cinci documente cu privire la vechimea românilor
din Țara Oașului, utilizată de Gheorghe Haiduc Vămeanul
în Monografia Mănăstirii Bixad din Țara Oașului, lucrare
din care cităm, dovedește prin cele cinci scrisori ale
văduvei Caterina, stăpâna Castrului Medieș, adresate
Papei Grigorie al XI-lea, că ”românii din Țara Oașului

convertiți la catolicism cu mult timp și înaintea anului
1377, dar și după acel an, au avut preoți și confesori care
le-au vorbit în limba românească și care periodic i-au
mărturisit, iar zeciuiala ce se aduna de la credincioși era
folosită la întreținerea bisericii”. […]
În cadrul Castrului era și o Mănăstitre de Franciscani,
călugări care se deplasau și în Țara Oașului, pentru a
desfășura activități spiritual-religioase.
Aceste dovezi sunt susținute în lucrările lor de
cercetare istorico-religioase de către Lukinic, Galdi, Teiner,
Ovidiu Ghita, Nașterea unei Biserici, Presa Universitară Clujeană,
Cluj-Napoca, 2001, p.30
2
Ibid.p.14
1
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Hurmuzaki ș.a. Mărturiile de convertire [la catolicism] a
românilor sunt multe și au durat în timp, deoarece
Castrului îi aparțineau 50 de sate de la Ocoliș (Baia Mare),
până la Botiz, Oaș și Ugocea.[...] Karácsonyi Iános în
Monografia sa descrie acea perioadă astfel: ”Se vede pe

bază de documente că în aceste părți Franciscanii
predicau Valahilor în limba lor și chiar slujeau în ritul lor
oriental”.
Preocuparea aceasta este perenă: ”Este consemnat
faptul că la 1 iulie 1667 Leopold I a acordat un privilegiu
negustorilor greci și sârbi interesați să se stabileacă în
Ungaria, la Sătmar, Mintiu [târg pe malul Someșului care
s-a unificat cu orașul Satu Mare la 29 decembrie 1712] și
Nagy-Kálló. În partea finală a documentului, suveranul a
cerut ca preoții nou-veniților să fie credincioși Sfintei
Biserici Romane și să recunoasă autoritatea ierarhică a
episcopului de la Muncaci. Prin urmare, puterea centrală –
adeptă tocmai din acel deceniu al unei politici absolutiste
și ultracatolice în regatul Ungariei [asaltat de reforma
protestantă] – condiționa accesul la privilegiu de
apartanența la religia Casei domnitoare. În cazul de față
nu se viza convertirea respectivilor comercianți la romaocatolicism, ci unirea lor cu Biserica păstorită de suveranul
pontif. Așa începe povestea levantinilor de la Mintiu,
implicați profund în promovarea formulei greco catolice
printre românii din Ungaria habsburgică”.3
De menționat că și preocuparea vlădicilor greco catolici
de la Muncaci era determinată de factorul demografic:
elementul românesc fiind preponderent și în creștere
continuă.
Recensământul realizat la cererea episcopului Andrei
Bacsinszky, în 1792, a consemnat în Sătmar 112 localități
3

Ibid.p.91
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în care se folosea limba română ca limbă liturgică; în anul
1806 din conscripția întocmită la ordinul aceluiași vlădică
rezultă că româna era utilizată ca limbă de cult și
predicație în 151 așezări din Sătmar4.
Așa se poate explica de ce acțiunile întreprinse de
cancelaria aulică și de ierarhia catolică, în cele două
”valuri” mai sus pomenite, de aducere a ”schismaticilor” la
Biserica Romei, prin filiera care le respecta ritul oriental, a
avut mare succes în aceste ținuturi.
Conscripția oficială din 1734 consemnează că în Țara
Oașului existau biserici, deci și preoți, în următoarele 11
”parohii unite de rit grecesc” : Bixad, Boinești, Călinești,
Cămârzana, Certeze, Negrești, Prilog, Racșa, Târșolț, Trip
și Tur.5
Apropiindu-ne de vremurile noastre, prezentăm două
tabele statistice recente, despre situația din anul 1948.
Cifrele, după cum știm, au un glas al lor, care spune
multe.
În Țara Oașului, erau 20 parohii greco catolice și 10
filii, cu 23 biserici; înafară de sfânta mănăstire de la Bixad.
În toate aceste parohii erau 36.118 creștini greco catolici,
522 ortodocși, 1.785 romano catolici, 4.222 reformați, 24
evanghelici, 270 baptiști și 3.400 evrei.
Invazia brutală a comunismului ateu și a
fundamentalismului ortodox au schimbat jalnic această
situație, statistica de azi ar consemna o puzderie de secte,
care de care mai îndepărtate de sfânta credință catolică.

4
5

apud Ibidem p.11-12
Ibid. Anexa II
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PAROHIE/ FILIE

1

Anul
construcţiei

BISERICĂ
Materialul
de
construcţie

Hramul

MATRICO
LE

Situaţia bisericilor greco catolice
din Protopopiatul Țara Oaşului în anul 1948

2

3

4

5

Batarci
Filie: Tămăşeşti
Bixad

1885
1883

piatră
piatră

Adormirea Preacuratei
Naș terea Preacuratei
Sf. Petru -Pavel

1852

Mănăs. Bixad
Boineşti
Călineşti Oaş
Cămârzana
Certeze
Comlăuşa
Gherţa Mare
Gherţa Mică
Lechinţa
Moişeni
Negreşti
Prilog
Filie: Oraşul Nou
Filie: Remetea
Oaș
Racşa
Tarna Mare

1700
1908
1894
1812
1837
1880
1893
1873
1604
1858
1851
1850
-

piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
piatră
lemn
piatră
piatră
piatră
-

Adormirea Preacuratei
Naș terea Preacuratei
Sf. Arhangheli
Sf. Arhangheli
Sf. Ilie
Adormirea Preacuratei
Naș terea Preacuratei
Naș terea Preacuratei
Sf. Arhangheli
Naș terea Preacuratei
Naș terea Preacuratei
-

1826
1824
1787
1791
1858
1805
1799
1826
1847
1800
1832
-

1860
1898

piatră
piatră

Filie: Bocicău
Filie: Valea Seacă
Filie: Văgaş
Târşolţ
Filie: Aliceni
Trip
Filie: Baia Bixad
Tur
Turţ
Vama

1898
1898

piatră
piatră

Adormirea Preacuratei
Naș terea Preacuratei
Sf. Arhangheli
Ad. Preacuratei

1802
1848
-

1904
1866
1850
1840
1848

piatră
piatră
piatră
piatră
Piatră

Sf. Dumitru
Naș terea. Preacuratei
Sf. Dumitru
Sf. Arhangheli
Sf. Arhangheli

1795
1787
1808
1788
1816

OBS.
6

1788
-
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Schimbările survenite în Protopoiatul Oaş
în intervalul 1936-1948
PAROHIE
1
Batarci
Filie: Tămăşeşti
Bixad
Mănăs. Bixad
Boineşti
Călineşti Oaş
Cămârzana
Certeze
Comlăuşa
Gherţa Mare
Gherţa Mică
Lechinţa
Moişeni
Negreşti
Prilog
Filie: Oraşul Nou
Filie: Remetea Oaşului
Racşa
Tarna Mare
Filie: Bocicău
Filie: Valea Seacă Filie: Văgaş
Târşolţ
Filie: Aliceni
Trip
Filie: Baia Bixad
Turț
Vama
Tur

1936
NUME PREOT

1948
NUME PREOT

OBS.
4

2

3

Pop Tit

Gheorghe Gherman*6

Anderco George
Erdőss Alexandru pr II
ier. Atanasie Maxim

Anderco George *7
ier. Atanasie Maxim

Vasile Cochină
Demian Iosif
Gavril Ardelean
Augustin Soran
Coriolan Dragomir
Ovidiu L. Lupan
Ioan Doboşi sen.
Erdőss Vasile
Andreiu Berinde
Demian Cecil
Tit Borca

Augustin Babici*
Demian Iosif ?8
Simion Cristian*
Ilieş Victor*
Gorun Romul*
Ovidiu L. Lupan*
Iosif Demian*
Mircea Andron9
Paul Sever
Gheorghe Strâmbu*
Pop Gheorghe10

Andron Ioan
Adrian Lupan

Andron Ioan*
Totu Borca* (probabil
Tit)

Dredean Eugen

Erdőss Vasile *11

Demian Tit

Bolchiş Gheorghe*

Hotea Ioan,Hotea Cornel
pr.II
Coman Gheorghe
Bârlea Liviu

Pop Vasile*
Ioan Danciu ? pr. II
Coman Gheorghe
Buzilă Gheorghe12

.

6

A fost numit administrator parohial în 24 mai 1945 Buletin Eparhie pe 1945 p. 18. Trece la
ortodoxie după 1948, probabil în 1949 şi rămâne ca preot aici până în anul 1983.
7
Se pare că a fost urmat de Miclăuş Vasile Ştefan arestat în 1956 Vezi Băinţan Martiri p. 178
8
Este înlocuit cu Pop Andrei din 1949-1952. Nu cunoaştem ca Iosif Demian să fi trecut la
ortodoxie.
9
A fost preot din 1948-1950. Nu cunoaştem concret dacă a semnat sau nu trecerea la ortodoxie.
A fost fiul preotului Andron Ioan din Racşa.
10
Acesta a administrat parohia în perioada 5 oct. 1947- martie 1953.
11
Preotul Edros Vasile pleacă în 1948 (după trecerea la ortodoxie) la Baia Mare parohia fiind
administrată de preotul Bolchiş Gheorghe.
7. Preotul Buzilă Gheorghe a fost paroh în Tur între 1940 şi martie 1948 parohia fiind
administrată până în 1949 de: egumenul Augustin Pop; pr. Vasile Aştilean (trecut la ortodoxie şi
devenit apoi episcop ortodox de Arad), Aurel Dragoş (probabil fostul paroh şi protopop de Satu
Mare în 1936 stabilit probabil la Vama). Din 1949 până în 1972 trec prin parohie mai mulţi
preoţi ortodocşi însă pentru foarte scurte perioade de timp.

46

1
Batarci
Filie: Tămăşeşti
Bixad
Boineşti
Călineşti Oaş
Cămârzana
Certeze
Comlăuşa
Gherţa Mare
Gherţa Mică
Lechinţa
Moişeni
Filie:Huta
Certezelor
Filie: Huta din Deal
Negreşti
Prilog
Filie: Oraşul Nou
Filie: Remetea
Oaşului
Racşa
Tarna Mare
Filie: Bocicău
Filie: Valea Seacă
Filia Văgaş
Târşolţ
Filie: Aliceni
Trip
Tur
Turţ
Vama

4

8

DE
NAŢIONALITATE
ROMÂNĂ

POPULAŢIE
STATORNICĂ

EVREI

BAPTIŞTI

EVANGHELICI

REFORMAŢI

ORTODOCŞI

ROMANOCATOLICI

PAROHIA

GRECOCATOLICI

Situaţia statistică a credincioşilor după religie
în perioada 1940-1948

2
1533
21
1987
878
2154
1886
2316
1019
1042
1965
720
873
-

3
289
5
15
66
31
9
373
21
8
7
5
-

2
1
362
2
3
1
1
1
-

5
16
506
6
2
3
3
1
1
-

6
1
1
1
1
-

1
4
101
1
3
-

9
203
62
108
19
195
124
216
128
55
73
28
6
-

11
2044
594
2110
964
2392
2485
2910
1174
1107
2050
749
886
-

12
1434
2
1972
849
1739
1772
1437
1003
968
1860
712
813
-

3830
928
516
69

276
14
66
30

5
-

185
11
1652
742

4
2
-

67
27

502
7
215
14

4802
960
2518
882

3736
814
448
-

2022
1511
505
1066
1976

8
314
2
5

23
100
1
-

6
130
1
1

6
-

-

12
348
7
59
133

2068
2409
512
1129
2115

2029
644
496
1050
1984

1135

83

4

93

2

-

263

1580

1054

1092
3537
1537

9
113
36-

1
5
10

3
43
817

1
5

53
13

5
392
226

1110
4144
2644

1001
3408
1479

(Aceste date, au fost luate de universitarul băimărean preot dr. Ioan Tîmbuș
după: - Recensământul general al României din 1941, 6 aprilie. Date sumare
provizorii, Bucureşti 1944, Institutul Naţional de Statistică).
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***
Despre ”istoria” acestor biserici și parohii pentru
perioada 1948 -1989 nu adăugăm niciun cuvânt la cele
știute de toată lumea. Dar, în capitolul V, ținem să
consemnăm, prin mărturiile scrise ale actualilor parohi
greco catolici, ”chinurile renașterii” după 1990, chinuri
provocate de forțele coalizate ale comuniștilor, sectarilor și
fundamentaliștilor ortodocși, din satele oșenilor, oarecând
(și sperăm că și în viitor) buni creștini catolici și autentici
patrioți.

Preot Vasile Romul Pop
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CAP. IV
Apogeul vieţuirii creştineşti în Oaș –
mănăstirea Bixad la anul Domnului 1948*
Mănăstirea de la Bixad, din Ţara Oaşului, era în
anul Domnului 1948 nava-comandant a aşezămintelor
călugăreşti ale Ordinului Sfântul Vasile cel Mare din
România, funcţionând sub cupola de har a Bisericii
Române Unită cu Roma, Greco Catolică, corabia mântuirii
Neamului Românesc, recunoscută prin lege de Statul
Român ca „biserică naţională” alături de Biserica Ortodoxă
Română.
„Nu se va putea scrie despre viaţa sufletească a

românilor greco catolici în anii 1925-1948 fără să aibă o
pagină însemnată mănăstirea Bicsadului. Adevărat că
înţelegerea deplină pe care a avut-o faţă de Ordinul
bazilian exempt - Excelenţa Sa Episcopul Maramureşului
dr. Alexandru Rusu ne-a fost de mare ajutor”- scria
protoegumenul Atanasie Maxim în Memoriile sale.
Că Mănăstirea Bixad era un centru bisericesc şi cultural
catolic deosebit de important (de aceea considerat foarte
periculos pentru noua societate comunistă atee) deducem
chiar dintr-un document oficial al autorităţilor de stat. În
Raportul ministrului cultelor Stanciu Stoian, la şedinţa
convocată în 27 octombrie 1948, din ordinul lui Teohari
Georgescu, „pentru soluţionarea problemelor ce sunt

49

deschise prin trecerea bisericii greco catolice la biserica
ortodoxă”, stă scris: „cele mai periculoase sunt, în ordinea
importanţei: Blaj, Cluj, Mănăstirea Bixad…”, apoi celelalte

(Arhiva CNSAS, fond documentar, dosar 45,f.39-40)13. La
acea şedinţă, se scrie în Procesul-verbal, „tov.Ministru
Teohari Georgescu arată următoarele […] Se pune deci o

problemă hotărâtă pentru a pasa lovitura duşmanului
[sic!] şi a da noi lovituri de nimicire, pentru a nu mai
putea bandiţii [!!!] să ridice capul”.14

Comunitatea călugărilor de la Bixad în anul 1947 (în
rândul 2 de jos, la mijloc, rezemat în cârjă: protoegumenul
Atanasie Maxim, în dreapta lui: egumenul Gheorghe
Marina, ieromonahii Iosif Miclea şi Arsenie Avram; în
stânga lui: ieromonahii Gavril Sălăgean şi Emil Ajaki
economul mănăstirii).
*Text preluat, parț ial, din volumul Romul Pop, Luminile Bixadului,Editura
Scriptorium, Baia Mare, 2009
13
Raluca Spiridon, Adrian Nicolae Petcu, Represiunea statului comunist
asupra Bisericii Greco-Catolice din România, în revista de spiritualitate Flori
de Crin, nr.28/septembrie 2008, Şimleu-Silvaniei, 2008, p. 17-21
14
Id.ibid.
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Părintele Atanasie Maxim a lăsat această mărturie
scrisă [reproducem textul respectând ortografia autorului
n.m.,R.P.]: „Pelerinajele au intrat în tradiţie. Poporul

venea în număr tot mai mare şi era pusă bună grija ca în
timpul petrecerilor la mănăstire să poată participa la
serviciile divine, la predici - cu megafoanele - la proiecţii
de filme arătate noaptea, pe lângă explicări din viaţa lui
Isus şi alte lucruri de interes sufletesc şi bisericesc. Aici s-a
trudit mult părintele Marina Gheorghe.
În fiecare an în lunile de vară iunie şi iulie se
organizau prin grija excelenţei sale dr. Alexandru Rusu
cursuri - activităţi de pregătire spirituală pentru preoţii din
Eparhie cu o durată de două săptămâni câte trei serii pe
vară cari se desfăşurau sub îndrumarea pr. protopop şi
paroh arhidiaconul Iosif Demian din Călineşti
Mai mare tiraj aveau cărticelele de rugăciuni şi
altele a P-lui Lucian şi cartea Rozariului a P-lui Augustin.
Pe urmă a păşit pe arenă Calendariul dela Bicsad, care era
fala noastră. La acesta şi la alte lucrări ale editurei mult a
muncit şi cu pricepere în urma experienţei ce o avea
P. Arsenie. Însă cu călindariul în timpul din urmă mult s-a
ocupat şi P. Marina – mai ales cu fotografiile şi aranjarea
lor, cari erau o podoabă a călindariului.
Grădina a fost bine grijită de P. Emil. A făcut
pepinieră, apoi a umplut grădina cu altoi tineri - diferite
soiuri - dar mai ales Jonatani. Zarzavatul s-a cultivat în stil
mare încât ne susţinea casa, când aveam 50-60 mâncători
zilnic, iară parcul nostru a fost vestit. Afară de aceasta
P. Emil cu copii din comună lucra la rozare, iconiţe şi
medalii cari în timpul din urmă deasemenea a ajuns să ne
fie un izvor de venit esenţial.
Lipsa de lumină la casă, la biserică, la pelerinaje şi
de putere motrică la tipografie ni-a silit să facem uzină
electrică. Aveam 2 motoare dizel, cu care să mai trăgea şi
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apa, să tăiau lemne şi paie la gospodărie. În timpul din
urmă am avut şi o moară. Micuţă, dar bună, care ne ajuta
foarte mult. Toţi eram în muncă părinţii şi fraţii
deopotrivă. Aveam bun atelier de ferărie, de tâmplărie, de
pantofărie şi de croitorie”15.
Așadar la data atacării lui de către comunişti Bixadul
era:
1. Sediul Curiei Provinciale a Ordinului Sfântului
Vasile cel Mare din România, Mănăstirea mamă a
mănăstirilor din Moisei - Maramureş, Prislop - Hunedoara,
Nicula – Cluj, Obreja - Alba, a orfelinatului din Turda şi a
parohiilor de la biserica Bob şi Calvaria din Cluj; având la
conducere călugări sfinţi şi erudiţi: Atanasie Maxim –
provincial-protoegumen, Gheorghe Marina – egumen,
Augustin Pop – magistru noviciatului şi Emil Ajaki –
econom.
2. Centru de exerciţii spirituale pentru preoţii din
Eparhia de Maramureş, organizate anual, câte trei serii în
fiecare vară, cu o durată de câte două săptămâni.
3. Centru de educare religioasă şi patriotică pentru
zeci de mii de creştini, prin organizarea de pelerinaje cu
adevărat religioase, procesiuni ziditoare de suflete
creştine. În acest scop s-a tipărit cărticica Îndreptar
practic, cum să se facă pelerinajele la Mănăstirea Bixad,
care s-a distribuit tuturor preoţilor parohi ca să instruiască
poporul. Ajunşi cu procesiunea la Mănăstire, toţi pelerinii
treceau printr-o stare de emoţie şi evlavie participând la
serviciile divine impecabil organizate. Predicile şi
15

Memoriile Părintelui Atanasie Maxim, - primul protoegumen al Ordinului
Bazilian din România (datate: iulie 1951 - 2 februarie 1952), manuscris
olograf în două caiete cu linii, format A5, numerotate de la pg.1 la 90 şi de la
pg.1 la 43 plus 2 scrisori, de câte 2 pg către P.Juca Gherasim, care anexează o
notiţă a sa, pe 3 pg, despre datele morţii şi înmormântării-, Ed.Scriptorium,
Baia-Mre, 2009
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catehezele erau difuzate prin megafoane, să poată fi
auzite de toţi, iar noaptea se proiectau filme cu scene din
viaţa lui Isus şi alte teme pentru instruirea religios-morală
a poporului. Rezultatul minunat al acestei activităţi
pastorale a fost că an de an veneau tot mai mulţi pelerini
şi că, de pildă în ziua de Sfânta Mărie Mare „la Sfânta

Liturghie, toţi pelerinii, care erau în număr de 12-14 mii,
se mărturiseau şi se împărtăşeau”16. Calendarul de la
Bixad din 1944 publică o statistică concludentă „cu referire
la liturghii, predici şi cuminecări: S-au celebrat în total
1.563 Liturghii, au fost cuminecaţi 48.506 credincioşi şi sau rostit 146 predici. Numărătoarea credincioşilor
împărtăşiţi se realiza printr-un modern dispozitiv acţionat
manual, construit pe ideea de vacuum”17.
Din Calendarul-carte pe 1946 aflăm că era difuzată
pelerinilor şi o cântare către Preacurata Fecioară Maria, de
mulţumire pentru salvarea românilor ardeleni de
temporara dar crunta asuprire străină din 1940-1944,
melodie de Gheorghe Marina, versuri Gavril Sălăgean,
călugări bazilieni de la Bixad, din care transcriem trei
strofe:

O, Marie, Maică dulce!/ Ţara-ntreagă îţi aduce/ Inimi
recunoscătoare/ Ţie, cea mai scumpă floare.// Şi noi,
Maică Preaiubită, /Îţi aducem mulţumită/ C-am scăpat de
grea urgie/ Cu ajutorul tău, Marie!// Tu ne-ai scos de la
ocară/ Şi-ai făcut s-avem iar ţară/ De aceea-Ţi cântăm
Ţie,/ Scumpa noastră Românie!

4. Centru de asistenţă socială pentru copiii orfani şi
refugiu pentru bătrânii singuratici şi în mari nevoi, din
16

Gheorghe Haiduc Vămeanul, Monografia Mănăstirii Bixad din Ţara
Oaşului, editura Napoca Star, 2005, p.67
17
Mihaela Cristina Taloş, Apostolatul în clandestinitate al părintelui
Dr.Gheorghe G.Marina OSMB superior-prepozit al Mănăstirii Bixad, SatuMare, lucrare de licenţă, Baia-Mare, 1994, p.27
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zona Ţării Oaşului, cazaţi şi îngrijiţi la toagul Pásztori în
„10 camere rezervate în acest scop precum şi alte
dependinţe”18 De la Grigoruţ Mihai, vecin cu Bixadul ştim
că în 1946 au preluat pentru îngrijire şi copii înfometaţi
veniţi din Moldova pârjolită de secetă (pe care îi şi
şcolarizau !); şi că trimiteau mereu alimente la Mănăstirea
greco catolică din Moisei - Maramureş19.
5. Centru de pregătire a viitorilor călugări.
Renumele Noviciatului de la sfânta Mănăstire Bixad, în
care erau pregătiţi tinerii pentru o viaţă sfântă, a atras şi
un grup de intelectuali din Cluj: Dr.Augustin Prunduş de la
Cancelaria Episcopului Dr.Iuliu Hossu, profesor Dr. Vasile
Aştileanu şi Vasile David doctor în matematică.20 După
cum se vede în diferite fotografii, familia de la Bixad a
ajuns la 80 de persoane „între care în noviciat la toagul

Pásztori erau 40 de seminarişti. Şi acea mare familie se
împărţea în două categorii: fraţi şi clerici, şi fiecare îşi
avea rostul şi rolul lor. Clericii se ocupau cu probleme pur
religioase de studiu, cercetare şi pregătirea seminariştilor,
adunarea şi prelucrarea unor materiale pentru editarea
anuală a calendarelor şi a altor cărţi trebuincioase pentru
preoţi şi credincioşi; iar fraţii călugări, după vârstă şi
pricepere: la bucătărie, la îngrijitul animalelor, la muncile
gospodăreşti şi în agricultură. Dar mai erau şi 7 ateliere:
tipografia, ateliere de tâmplărie, croitorie, cizmărie,
cojocărie, tăbăcărie, fierărie şi un atelier de făcut rozarii şi
medalii. Din marea familie de 80 de persoane au putut fi
repartizaţi peste tot. Dintre aceştia 40 erau la toagul
18

Gheorghe Haiduc Vămeanul, o.c.p.40
A.V 2/B ICR 0004
20
Părintele prof. Vasile Botiza, care în 10 aprilie 2009 confirmă la telefon
ieromonahului Ermil Jurja, plecarea celor trei la Bixad, precizează, în
legătură cu Augustin Silvestru Prunduş:”Hossu l-a lăsat, nu l-a oprit, dar a
regretat că pierde de la Episcopie un tânăr şi valoros cancelist”.
19
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Pásztori, care se încadrau în acelaşi program. Pentru un
aşa mare număr de tineri care îmbrăţişau viaţa monahală
trebuia şi un program pe măsură, care se desfăşura astfel:
Deşteptarea, atât la Mănăstire cât şi la castel (casa de
noviciat), era dată prin clopot la ora 5 (dar şi în funcţie de
treburile zilei). Pentru îmbrăcare şi spălare erau rezervate
30 de minute. Apoi urma meditaţie, utrenie şi rozariul,
care durau până la 6 şi 30 de minute, apoi urma Sf.
Liturghie, la care prezenţa tuturor era obligatorie. După Sf.
Liturghie se servea dejunul, iar de la ora 8 începea
programul de lucru. Între orele 12-14 se servea prânzul,
apoi din nou începea munca până la orele 18-19, când
clopotul anunţa Vecernia de seară, după care urma cina şi
la orele 21 se bătea din nou clopotul de culcare. Peste zi,
atunci când programul era mai lejer, timp de o oră se
făceau lecturi din Vieţile Sfinţilor, sau părintele Marina îi
învăţa cântece religioase (făcea cor).
Viaţa a mers înainte şi putem spune că a fost cea mai
frumoasă şi cea mai prosperă activitate monahală, până
când forţele răului au destrămat comunitatea călugărilor
de la Bixad…”21.

6. Important centru de cultură religioasă. Pe lângă
posibilitatea consultării cărţilor religioase şi beletristice de
mare valoare, adunate de cucernicii călugări în decursul
veacurilor, Mănăstirea Bixad a devenit producătoare şi
difuzoare de cărţi, tipărite cu litere latine. De sub
teascurile Tipografiei (în bună parte cumpărată din bani
dăruiţi, în anul 1926, de către cărturarul episcop de
Oradea, Dr.Valeriu Traian Frenţiu), se revărsau benefic
spre toate Provinciile locuite de români: calendare, cărţi
religioase, reviste, cărţi de rugăciuni pentru popor şi
cărticele mici pentru elevi, cărţi de cântări din care cantorii
21

Gh.Haiduc Vămeanu, o.c., p.54.
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din parohii să-i înveţe pe creştini, cărticele cu vieţile
Sfinţilor etc, etc.
Rezultatul este vizibil - în raza de influenţă a
Bixadului n-au avut niciun succes sectarii, dar creştea an
de an numărul marianiştilor, bărbaţi şi femei, care
practicau o viaţă religioasă deosebită, ca membri ai
Reuniunii Mariane. În multe sate nu era niciun divorţ dar
erau multe vocaţii la călugărie şi preoţie.
Iată, doar câteva din „motivele” pentru care la anul
de tristă amintire 1948 de la Cristos, sfânta mănăstire
Greco catolică din Bixad era un centru bisericesc şi cultural
catolic deosebit de important, considerat foarte periculos
pentru noua societate comunistă, care i-a hotărât
moartea. Dar, noi nu ne vom ocupa, aici, de atacul
comuniştilor împotriva călugărilor de la Bixad, pentru că,
acum, preocuparea noastră declarată este să înălţăm în
candela neuitării luminile care ne întăresc speranţa de
viitor.

Părintele Atanasie înconjurat de discipoli

Preot Vasile Romul Pop
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CAP. V
Parohiile greco catolice
renăscute după 1989,
cuiburi de soare în satele oşeneşti
Sub acest generic, dăm cuvântul preoţilor parohi
actuali să prezinte situaţia din localităţile
încredinţate lor spre păstorire

ALICENI
Înainte de anul 1948, localitatea Aliceni a
aparţinut administrativ de comuna Cămărzana, ca şi
Târşolţul de altfel. În această localitate, înainte de anul
1948, nu a fost constituită parohie greco catolică, dar
toate legăturile spirituale le avea legate, ca filie, de
parohia din Târşolţ unde mergeau credincioşii din Aliceni,
încât umpleau cărarea de pe „şesul” din Târşolţ pentru a
participa la Sfintele Slujbe.
După
Şematismul
Veneratului
Cler
al
Maramureşului din anul 1932, numărul credincioşilor greco
catolici din Aliceni era de 191 de suflete şi nu era niciun
suflet de altă religie. Legăturile spirituale avute de
credincioşii greco catolici din Aliceni cu parohia din Târşolţ
au făcut ca împreună să trăiască aceleaşi sentimente
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religioase şi să fie solidari la momente de înălţare
spirituală dar şi la momente de suferinţă şi amărăciune.
După anul 1948, când parohul din Târşolţ,
părintele Vasile Erdoş a fost înlocuit cu preot de religie
ortodoxă, credincioşii din Aliceni au ales aceeaşi variantă
de a pribegi împreună cu creştinii din Târşolţ. Astfel au
început pelerinajele pentru a participa la Sfintele Slujbe de
la Moişeni, unde părintele Paul Sever a rezistat până în
anul 1952, după care au frecventat biserica romano
catolică din Huta Certeze, apoi la Negreşti Oaş, iar mai
târziu la Boineşti.
După eliberarea câtorva preoţi greco catolici din
închisorile comuniste, credincioşii noştri i-au contactat şi iau invitat la casele lor pentru diferite Oficii Sacre, sau se
delasau ei la casele preoţilor. Aşa s-a ţinut legătura cu
preoţii: Marian Gheorghe, Gavril Sălăjan şi Răfan din Baia
Mare; Ilie Bondre din Cicârlău, Gheorghe Marina din Satu
Mare, Vasile Hotico din Sighet; Vasile Gavriş, Paul Sever.
Mai târziu, când au fost hirotoniţi preoţi noi,
credincioşii din Aliceni au stabilit contacte cu preoţii:
Lucian Mureşan (acum Mitropolit Major), Alexandru Mesian
(acum Episcop de Lugoj), Simion Mesaroş, Grigore Balea,
care-i vizitau şi le oficiau Boteze, Cununii, sfinţiri de case,
acordau Sfântul Maslu, celebrau Sfânta Liturghie; servicii
sacre la care participau între 20 şi 50 de credincioşi într-o
singură casă.
De menţionat este faptul că la aceste oficii
participau şi credincioşi greco catolici din Cămărzana.
Credincioşii noştri susţin că era suficient să fie anunţat un
singur creştin din Cămărzana, după care aceştia se
anunţau între ei de prezenţa preoţilor la Aliceni şi se
deplasau 15-20 de credincioşi pentru a participa la slujbele
sacre.
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Ne povesteşte văduva Doroş Eudochia, care
locuieşte în Aliceni Nr. 78, că primul contact cu preoţii
greco catolici din clandestinitate l-a avut prin părintele
Arsenie din Seini, care pe timp de noapte i-a botezat
copiii: Irina, Mihai şi Dumitru, iar apoi mezinul Ilie a fost
botezat de către părintele Paul Sever în Satu Mare. Tot
văduva Eudochia ne spune că în casa lor de foarte multe
ori au poposit părintele Lucian Mureşan, care le-a făcut şi
onoarea să doarmă acolo, dar şi preoţii Alexandru Mesian,
Simion Mesaroş, Ilie Bondre, Grigore Balea, Vasile Hotico,
iar mai târziu, după ce a fost hirotonit părintele Dumitru
Cardoş din Negreşti Oaş, au vizitat casa părintelui Dumitru
pentru a primi asistenţă spirituală.
Din mărturiile făcute de către văduva Eudochia
se vede că Bunul Dumnezeu s-a îngrijit de Biserica Sa
pentru că a favorizat şi supravegheat venirea preoţilor în
acele vremuri riscante. Mai precis, fiul părintelui Vasile
Hotico a fost prieten cu şeful de post din Târşolţ ceea ce
a făcut ca prezenţa preotului catolic în Aliceni să nu fie
deranjată niciodată de către organele de miliţie locale. Mai
mult, fiul părintelui Vasile, care acum este protopop greco
catolic şi poartă numele tatălui său Vasile, se oprea la
postul de poliţie pentru a-şi saluta prietenul, după care îl
conducea pe tatăl său în Aliceni.
Legăturile cu preoţii în perioada clandestinităţii
erau diverse şi foarte solide. Aceasta se vede din faptul că
multe familii apelau la Serviciile Sacre oferite de preoţii
clandestini. Familia Bumb Ioan şi Mărica domiciliaţi în
Aliceni Nr. 91 ne mărturiseşte că tatăl lor Mişca Gheorghe
a fost arestat timp de trei luni, pentru că a păstrat
lagătura cu preoţii greco catolici în anul 1949.
Tot familia Bumb ne spune că deşi familia lor era
supravegheată, şi-au botezat copiii la părintele Vasile
Gavriş în Satu Mare, iar la prima vinere sau prima sâmbătă
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din lună mergeau la părintele Marian în Baia Mare,
părintele Gavril Sălăjan sau părintele Marina Gheorghe.
Multe au fost familiile care au beneficiat de
disponibilitatea preoţilor în clandestinitate, dar care şi-au
asumat şi riscuri mari. Familia Câcău Ioan şi Irina au fost
căsătoriţi într-o noapte în localitatea Bixad de către
părintele Paul Sever, iar mai târziu şi-au botezat copiii la
preoţii Marian şi Paul Sever, dar au avut şi curajul ca în
acele timpuri să facă sfeştanie la casă.
O altă căsătorie celebrată de părintele Paul Sever
s-a oficiat pentru Alec Gheorghe şi Ana în anul 1961 în
localitatea Boineşti, tineri care pe urmă au primit hrană
spirituală de la preoţii care frecventau casa lui Doroş
Eudochia.
Actualul curator, Flore Ioan, cu soţia Maria ne
spun că în casa lor preoţii Lucian Mureşan, Alexandru
Mesian, Simion Mesaroş, Vasile Hotico au oficiat Sfinte
Liturghii, dar şi faptul că Ioan a călăuzit preoţii şi la alte
case pentru mărturisiri la bolnavi, sfinţiri de case, Sfântul
Maslu.
Aceasta era starea de spirit în Aliceni în anul 1989
când după evenimentele din decembrie preoţii şi Biserica
noastră au primit libertate.
La începutul anului 1990, credincioşii din Aliceni
se pregăteau să-şi primească de acum la lumina zilei
preoţii şi această grabă a făcut ca preoţii care au venit la
început au fost lăsaţi să oficieze în biserica a cărei
construcţie a început în jurul anului 1980 şi care nu era
încă finalizată, biserică pentru care au depus un mare
efort Torz Ioan, Bura Petre – greco catolici şi Băltar Vasileortodox; biserică ridicată din contribuţia tuturor oamenilor
din Aliceni şi din Târşolţ.
Până în luna iunie a anului 1991, preoţii noştri au
celebrat Oficiile Sacre în acea biserică, iar după aceea,
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copiind ortodocşii din Aliceni pe cei din Târşolţ, greco
catolicii au fost scoşi afară din biserică de creştinii
ortodocşi, deşi ei în acel moment nu aveau preot în fiecare
duminică sau sărbătoare biserica fiind de multe ori
închisă.
După aceste evenimente, credincioşii noştri din
Aliceni au mers la Târşolţ şi s-au solidarizat cu aceştia în
construirea noii biserici greco catolice, la care au contribuit
substanţial.
Pentru că între Aliceni şi Târşolţ este o distanţă de
trei kilometri, iar pe timp de iarnă era greu de venit pe jos
întrucât cei vârstnici nu aveau mijloace de transport, la 24
martie 2004, Aliceniul cere să se constituie Parohie de sine
stătătoare, iar prin actul cu Nr.112/2004 Episcopia Greco
Catolică Română a Maramureşului atestă funcţionarea
legală a acestei parohii. După această dată, prin
bunăvoinţa Consiliului Local Târşolţ şi a primarului Pop
Grigore, ca răspuns la cererea noastră, prin actul 785 din
25 mai 2004, se acordă parohiei Greco Catolice Aliceni
spaţiul unei săli de clasă în şcoala din Aliceni, care s-a
amenajat ca şi capelă pentru oficiile divine.
De atunci până în prezent în fiecare duminică şi
sărbătoare la ora 9 se celebrează Sfânta Liturghie. La
prima sâmbătă din lună se celebrează Sfânta Liturghie la
ora 12, după care se oficiază Binecuvântarea Euharistică şi
Parastas pentru sufletele adormite din Societatea Mariană.
Se poate spune că acum între credincioşii greco
catolici şi ortodocşi este o stare de linişte, pace, înţelegere
cu toate că nu suntem lăsaţi să oficiem în Biserica la care
cele 72 de familii greco catolice cu 290 de suflete au
contribuit mai mult la construcţia ei decât cele 30 de
familii acum ortodoxe.
Bucuria noastră cea mai mare este faptul că în
duminici şi sărbători sunt prezenţi la Sfânta Liturghie între
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40 şi 70 de credincioşi dintre care se împărtăşesc între 8
până la 35, iar la prima sâmbătă din lună sunt prezenţi
între 10 şi 40 de credincioşi şi se împărtăşesc între 10 şi
25. În prima sâmbătă din luna mai 2010, la Sfânta
Liturghie au fost prezenţi 12 credincioşi şi s-au împărtăşit
toţi.
Mulţumim Bunului Dumnezeu pentru harurile
revărsate peste aceste locuri şi peste parohiile noastre.
Pentru tot ce ne-a dăruit Bunul Dumnezeu, Lui să-I fie
preamărirea în vecii vecilor.
Preot Ioan Zbona,
administrator parohial
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BOINEŞTI
Parohia greco catolică Boineşti s-a reconstituit în
1990, după aproape 50 de ani de prigoană comunistă.
După Revoluţie, credincioşii din localitatea Boineşti,
erau împărţiţi în două: o parte au frecventat Biserica
Ortodoxă iar o altă parte, care au frecventat Biserica
Romano Catolică, au revenit – unii dintre ei – în sânul
Bisericii Greco Catolice prigonite.
Prima Sf. Liturghie a fost oficiată de părintele Paul
Sever în curtea bisericii ortodoxe, unde au avut
neînţelegeri cu credincioşii ortodocşi.
După acest incident Sf. Liturghie s-a oficiat aproape
de biserica ortodoxă, în casa unui credincios greco catolic,
Zele Vasile, văduv. La început au revenit doar câteva
familii, cu dorinţa arzătoare de a face iar parte din
Biserica-mamă de dinainte de anul 1948, când a început
prigonirea Bisericii Greco Catolice din România.
În anul 1991 la 01 aprilie eu, pr. Gheorghe Lohan
am fost numit paroh, cu misiunea de a aduna acele oi
risipite de comunişti în anul 1948. Locuinţa unde am
oficiat Sf. Liturghie a ajuns să fie neîncăpătoare, de aceea
am încheiat un contract de închiriere a sediului fostei
Cooperative Agricole de Producţie, aflat în satul Boineşti şi
administrat de Primăria Bixad. Contractul a fost încheiat
din 01.10.1991 până în 01.10.2001 cu o chirie anuală de
64 de lei. În sediul C.A.P. ne-am amenajat o capelă şi am
oficiat Sf. Liturghie în duminici şi sărbători. Şi în această
locaţie am avut probleme cu credincioşii ortodocşi, care
ne-au evacuat forţat de două ori. Atunci ne-am mutat în
apropierea sediului C.A.P. la locuinţa unui curator pe
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nume Frăţilă Ioan timp de 6 luni, după care, la intervenţia
poliţiei comunale am putut din nou să oficiem Sf. Liturghie
în sediul C.A.P.
Cu credinţă în suflet şi cu multe rugăciuni la Inima
lui Isus şi a Mariei am reînfiinţat Societatea Mariană având
la început 30 de membrii. Dumnezeu ne-a răsplătit, am
început să ne înmulţim de la 7 familii la 30 de familii.
În 1991 am trimis un memoriu la primăria comunei
Bixad pentru a primi un loc pentru construirea unei
biserici, care nu ne-a dat niciun răspuns. În vara anului
1991 am trimis din nou un memoriu, dar de data aceasta
la Prefectura Satu Mare solicitând un loc pentru a construi
o biserică nouă.
După 2 ani de aşteptare, cu multe probleme din
partea Bisericii Ortodoxe, am reuşit prin sentinţă
judecătorească să obţinem un loc pentru a începe
construcţia Bisericii Greco Catolice Boineşti. Menţionez că
pentru a obţine acest loc de biserică am făcut nenumărate
drumuri Boineşti–Satu Mare, împreună cu credincioşii, care
m-au urmat cu dăruire, şi astfel am reuşit să obţinem
acest loc pentru a ne construi biserica dorită.
În anul 1993 ,în luna septembrie, Preasfinţitul
Lucian Mureşan, Episcop al Maramureşului şi Sătmarului a
sfinţit locul de biserică după care, cu forţele noastre
proprii, în acea toamnă am început fundaţia bisericii pe
care am terminat-o în primăvara anului 1994.
Credincioşii s-au înmulţit, în scurt timp ajungând la
circa 70 de familii. După reînfiinţarea Societăţii Mariane,
am format grupuri de rugăciuni, cateheză cu copiii şi cu
credincioşii, participând în acelaşi timp şi la lucru pentru a
ne putea termina construirea bisericii.
Cu ajutorul unor instituţii de caritate şi contribuţia
credincioşilor am reuşit să terminăm construcţia bisericii în
anul 1999.
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Sfinţirea
bisericii
„Neprihănita
Zămislire” a avut
loc pe data de
12
septembrie
1999. Ceremonia
de sfinţire şi
Sfânta Liturghie
arhierească
a
fost oficiată de
Episcopul Ioan
Şişeştean,
înconjurat de un
sobor de 25 de
preoţi în frunte
cu
protopopul
Ţării
Oaşului,
Iacob Feier, şi
peste 1.500 de
credincioşi. Hramul bisericii parohiale „Neprihănita
Zămislire” se ţine la 15 august, de sărbătoare Adormirea
Maicii Domnului.
Mare ne-a fost bucuria când Dumnezeu ne-a trimis
o solie în persoana Lenuţei Şandru, responsabila Familiei
Preasfintei Inimi a lui Isus, formând grupuri de rugăciune
în parohia noastră. În parohie aveam astfel de grupuri de
rugăciune, dar nu am avut o organizare adecvată şi
Dumnezeu ne-a trimis-o. La aceste întruniri au participat şi
credincioşi ai Bisericii Ortodoxe şi Romano Catolice sub
îndrumarea responsabilei Lenuţa Şandru, care pentru noi
este ca un înger salvator. S-au format 14 familii a
Preasfintei Inimi a lui Isus. La 20 iulie 1998 parohia
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noastră a fost vizitată de domnul Pièrre Hebêtte din
Belgia, responsabil F.P.I.I. din Europa de Est.
Am avut o mare bucurie în ziua de 18 ianuarie
1999, când am
făcut
prima
întronare solemnă
a icoanelor celor
două
Inimi
Preasfinte,
la
familia
Mărioara
Pop, responsabila
F.P.I.I.
a
credincioşilor greco
catolici din Boineşti. Au participat aproximativ 150 de
credincioşi, dintre care mulţi ortodocşi, care au fost uimiţi
de rugăciunile rostite la Întronare.
În parohia Boineşti se oficiază în fiecare zi Sf.
Liturghie de la ora 8, iar în duminici şi sărbători la ora 11,
vecernia la ora 16. Înainte de fiecare Sfântă Liturghie se
fac mărturisiri. În fiecare vinere, sâmbăta şi duminica
întâia din lună se face mărturisirea la domiciliu a celor
bolnavi.
În Postul Mare se face Calea Crucii în fiecare zi iar
din Joia Mare până în dimineaţa Învierii se face strajă cu
rugăciuni la Isus, fără întrerupere, credincioşii angajânduse, la ore diferite, să vegheze împreună cu Isus.
În perioada postului Sfintei Mării se face Paraclisul
Maicii Domnului în fiecare zi după-masă. De asemenea, în
parohie, credincioşii mai fac devoţiuni la Sf. Anton, Sf.
Rita, la Preasfânta Inimă a lui Isus.
În fiecare duminică întâi din lună după Sf. Liturghie
se oficiază Binecuvântarea Euharistică. Pentru buna
desfăşurare a activităţii pastorale m-am gândit că ar fi
bine să avem şi o casă parohială, în acest sens am
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discutat cu părintele Iosif Slobodnic din satul Boineşti care
activează în dieceza de Oradea, să ne ofere un loc adecvat
construcţiei. După discuţiile care le-a avut cu familia, au
oferit din moştenirea lăsată de la părinţi un loc pentru a
construi această casă. În anul 2003 am obţinut autorizaţia
de construcţie, mai precis în 12.09.2003, când am făcut o
sfinţire a locului unde urma să se construiască casa
parohială. În acelaşi an am început fundaţia casei şi am
continuat în 2004 primul nivel. Din lipsă de fonduri nu am
reuşit să o acoperim, dar sperăm ca în acest an, 2010, cu
ajutorul lui Dumnezeu să realizăm şi acest lucru.
Oficiem Sf. Liturghie zilnic fiind prezenţi circa 14
credincioşi, mărturisirile dintr-o lună depăşesc cifra de 50.
În duminici şi sărbători numărul celor prezenţi este între
75 – 90 de persoane.
În parohie am făcut religie cu copiii pe timpul şcolii,
în fiecare sâmbătă de la ora 9.00, copii la care le-am făcut
şi prima împărtăşanie.
De la reînfiinţare, în parohie au fost oficiate:
- boteze, în anul 1991-1; 1992-5; 1993-2; 1994-2; 19954; 1996-2; 1997-1; 1999-2; 2000-2; 2001-2; 2002/2;
2003-3;2004-3;2005-1. -Cununii 1991-1, 1992-2; 19931; 1994-1; 1997-3; 1998-1; 1999-1; 2000-2; 2001-1;
2002-1; 2003-1; 2004-1; 2005-1; 2006-1; 2007-3; 20082; 2009-2.
- Înmormântări 1991-9; 1994-2; 1995-2; 1996-4; 1997-3;
1998-5; 1999-1; 2000-3; 2001-6; 2002-3; 2003-2; 20042; 2006-4; 2007-3; 2008-1; 2009-3.
Paroh, preot Gheorghe Lohan
(protopop onorar, domiciliul în Negreşti Oaş, str. Salcâmului nr.8, jud.
Satu Mare; hirotonit în data de 29 iulie 1990 de către Î.P.S.S.
Alexandru Todea, Mitropolitul Blajului, absolvent al Institutului
Teologic Greco Catolic ’’Episcop Dr. Alexandru Rusu’’ Baia Mare,
licenţiat în Teologie Greco Catolică Pastorală, căsătorit, 2 copii).
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CĂLINEŞTI - OAŞ
Despre activitatea în clandestinitate, dau mărturie
următorii:
Neamţ Vasile str. Nouă nr.499 - Mergeam la
liturghie pe jos, 20-30 persoane, în următoarele localităţi:
Huta, Boineşti, Satu Mare, uneori Mujdeni, Livada,
frecventând biserica romano catolică. Vizitam şi preoţii
greco catolici la ei acasă: pr. Sever, pr. Gavriş, pr. Morna,
pr. Arsenie (Seini). Dintre cei care făceam aceste
pelerinaje îi amintesc pe următorii: Buda Mihai, Buda
Vasile, Neamţ Vasile, Vasile Ana, Fanea Iacob, Fanea
Mărie, Oros Nicolaie cantor – decedat, Ardel Toader. Am
căsătorit-o pe fiica mea în casa părintelui Sever din Satu
Mare. Acum, majoritatea celor cei ce mergeau în alte
localităţi pentru a ne ruga, au murit.
Vasile Ana, de la nr. 334 - Pelerinajele noastre de
rugăciune se îndreptau spre Seini la părintele Arsenie, în
Moişeni la părintele Sever, în Satu Mare la egumen
Gheorghe Marina, pr. Leon în Boineşti, la părintele Barna
în Huta şi în Bixad la părintele Fanea. La Seini, venind
miliţia la noi, am fugit şi m-am ascuns la un om într-o casă
în pat sub dricar. De multe ori am mai fost interpelată de
miliţie şi în Boineşti sau în Moişeni; am scăpat pentru că
pe atunci eram o fetiţă de 8 ani şi jumătate. În Bixad
părintele Fanea făcea Sfânta Liturghie pe la ora unu
noaptea, mergeam la el în prima sâmbătă din lună şi ne
mărturiseam noaptea. Mai umblam pe la Mujdeni, Livada,
Satu Mare la părintele Gavriş.
La Chindriş Maria de aici din Călineşti venea
părintele greco catolic din Botiz de obicei în timpul
săptămânii, trăgeam pături pe geam, închideam bine
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porţile, erau unii dintre noi ce stăteau pe afară pe la
colţurile drumurilor să ne anunţe în caz că venea cineva.
Ne mărturisea în şpaiţ. Tatăl său Goje Vasile a fost căutat
de miliţie în timp ce el era plecat de acasă la călugării din
Bixad. Era plecat cu căruţa pentru a aduce cărţile de
rugăciune de acolo ca să fie păstrate şi să avem de unde
să ne rugăm. La intrare în sat la coada lacului a fost prins
de poliţie, cărţile i-au fost confiscate şi puse într-un sac.
Societatea Mariană număra în jur de 100 de
persoane, era condusă de Chindriş Maria zisă Maricica, ea
era o organizatoare înnăscută, aveau grijă de bolnavi şi de
cei săraci, le duceau – cei din Societatea Mariană – hrană,
în fiecare zi era programată o altă familie. Preşedinta îi
întărea mereu în credinţă, menţinându-le vii speranţele.
Persoane care făceau parte din societate: Goje Vasile,
Budenii, Ţăran Vasile, Ţăran Mărie etc.
Buda Maria nr.613 – Pelerinajele noastre erau
spre următoarele locaţii: Huta Certeze (pr. Barna, pr.
Fagea Vasile, 10-15 persoane), Boineşti (pr. Barna), Satu
Mare – unde întâlneam la prima vinere din lună următorii
preoţi: Vasile Sever, Vasile Gavriş, Gheorghe Marina, Leon
Bob, care şi-au transformat locuinţele în adevărate capele;
la romano catolici mergeam în Mujdeni, Livada. Alţi preoţi
pe care i-am întâlnit: pr. Filip, pr. Prunduş. Părintele Fagea
mi-a botezat un nepot. Ne-am cununat cu soţul meu Buda
Vasile în Satu Mare la pr. Vasile Gavriş.
Familii care ne însoţeau la rugăciune: Mic Alexa,
Mărcuţ Tămaş nr.25, Bumb Iacob, Buda Vasile nr.613,
Buda Mihai nr.600, Gherastău Vasile, Ciul Tămaş, Botoş
Ion, Neamţ Vasile, Ţăran Vasile, Fanea Ana, Fanea
Dumitru, Cioră Ioan, Damian Alexa, Copil Ana, Fanea
Mihai, Fanea Iacob. Din Societatea Mariană făceau parte:
Botoş Maria, Cioră Mărie, Buda Mihai şi Mărica, Ardel Irina,
Buda Iacob, Buda Ioan, Ciulean Iacob, Mărcuţ Ana, Fanea
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Mărie, Mâle Ionaş şi Ana, Ştef Maria, Pulbere Ana, Bumb
Maria, Paşca Mărica.
Persoanele care s-au implicat în reînfiinţarea
parohiei greco catolice din Călineşti, au fost: Mărcuţ
Tămaş, Fanea Iacob, Gherastău Ion, Buda Mihai, Ţăran
Mărie şi Vasile, Boboi Mărica.
Nu au fost întâmplări deosebite deoarece şi
creştinii greco catolici au participat activ şi financiar la
construirea noii biserici ortodoxe din localitate. De
remarcat doar faptul că atunci când în Postul Mare greco
catolicii făceau Calea Crucii în şură la Fanea Iacob nr.55,
venind acolo un număr mare de credincioşi, părintele
ortodox Ciorbă, de frică să nu-i piardă a scos şi el Calea
Crucii de pe unde era ascunsă şi au început să se roage şi
ei.
Prima dată s-au făcut liturghii după 1989 în şură la
Fanea Iacob, până prin 1995. Înainte de Rusaliile anului
1995 s-au mutat în centrala dezafectată a comunei care a
devenit capelă. La început numărul credincioşilor era
foarte mare ajungând să fie undeva la peste o sută de
familii. Unii spun că chiar dublul celor de azi, ţinând cont
că azi sunt în jur de 80 de familii practicante.
Preoţii care au slujit din 1989 până azi: pr. Vasile
Gavriş, pr. Ion Raţă, pr. Ioan Jurja (4 ani), pr. Molnar, pr.
Nicolae Huzău (6-7 luni), pr. Romulus Pop (1 lună), pr.
Ioan Gavrilaş (14 ani). Au împlinit toate serviciile religioase
de care laicii aveau nevoie: liturghii, mărturisiri, boteze,
cununii, masluri, împărtăşanii, înmormântări, sfinţiri etc.
Pr.
Ioan
Gavrilaş
s-a
implicat
în
activitatea
parohiei,începând construirea unei impunătoare biserici.
Locul de biserică a fost sfinţit în 1992 de către
Excelenţa Sa Episcop Lucian Mureşan. La sfinţire au
participat un număr mare de preoţi printre care: Pr.
Alexandru şi Simion Mesaroş, pr. Jurja etc. alături de circa
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de 800 de credincioşi. Hramul bisericii este Naşterea Maicii
Domnului.
În 4 mai 2009 s-a sfinţit biserica actuală, doar în
interior, de către părintele protopop Iacob Feier,
participând 8 preoţi, şi aproximativ 400 de persoane. În
interior, Bisericii îi mai lipseşte iconostasul, candelabrele şi
câteva bănci.
Casa parohială a fost construită în paralel cu
lucrările executate la interiorul bisericii începând din 2007.
În anul 2009 luna august s-a reuşit terminarea la cheie a
unui nivel şi ne-am mutat în casa parohială cu familia.
Programul
serviciilor
religioase: există
liturghie
zilnică
fiind prezenţi cam
15-25 credincioşi,
mai mulţi la prima
vinere şi sâmbătă
din
lună.
Mărturisirile
lunare depăşesc cifra de 70.
În duminici şi sărbători numărul celor prezenţi este
între 80 şi 150. Se face Calea Crucii în tot Postul Mare,
Paraclisul în luna august, în lunile mai şi octombrie în
fiecare zi Rozar. Se fac în perioadele aferente diferite
novene: Sf. Iosif, Sf. Rita, Sf. Anton etc. Vecernia se face
în mai toate duminicile şi sărbătorile.
Există întâlniri, măcar o dată pe an, cu cei din
Societatea Mariană şi cu tinerii din parohie.
Se face prima împărtăşanie o dată la 3 ani. Tinerii
sunt invitaţi să participe la scenete de Crăciun sau
programe de rugăciune înainte de mari sărbători, hramuri.
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În fiecare vară în jur de o săptămână tinerii din
parohie se întâlnesc cu Surorile Sfântului Iosif al Apariţiei,
cu tineri din Italia în activităţi religioase: cântece, jocuri,
scenete, cultură religioasă etc. participând, alături de cei
ortodocşi, în jur de 100 de tineri.
Aceste familii, aceşti copii trebuie implicaţi în
programele de rugăciune ale bisericii; să li se acorde o mai
mare importanţă din partea celor apropiaţi lor, să fie
asistaţi social dacă este cazul, să fie integraţi în
comunitatea parohială prin diferite activităţi, întâlniri
educative, catehizare.
Propun să realizăm pe plan protopopial şi un centru
de asistare a celor în vârstă.
1998 boteze – 10, cununii – 1, înmormântări – 4
1999 boteze – 5, cununii – 2, înmormântări – 5
2000 boteze – 8, cununii – 2, înmormântări – 4
2001 boteze – 3, cununii – 2, înmormântări - 4
2002 boteze – 1, cununii – 1, înmormântări – 2
2003 boteze – 1, cununii – 1, înmormântări – 6
2004 boteze – 4, cununii – 1, înmormântări – 2
2005 boteze – 1, cununii – 1, înmormântări – 3
2006 boteze – 2, cununii – 1, înmormântări – 1
2007 boteze – 3, cununii – 1, înmormântări – 3
2008 boteze – 2, cununii – 1, înmormântări – 3
2009 boteze – 1, cununii – 1, înmormântări – 3
Paroh, preot Rednic Ştefan Marian,
(str. Principală 3/a, Călineşti Oaş, SM, absolvent al Facultăţii de
Teologie Pastorală, Baia Mare, 2004; actualmente, masterand în anul
II. Hirotonit în 08.11.2006 de Excelenţa Sa Episcop Ioan Şişeştean , la
Mănăstirea Prilog; instalat în actuala parohie: 19.11.2006).
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Accedit ut:
Călineștiul este o localitate pitorească aşezată în Ţara
Oaşului pe marginea unui lac de acumulare amenajat în
anii 1990, localitate cu tradiţie religioasă, cu creştini
practicanţi ai religiei greco catolice încă înainte de 1989.
Locul de biserică s-a sfinţit, aşa cum se menţionează, în
anul 1992 de către episcopul Lucian Mureşan.
Lucrările propriu-zise la biserică au început puţin mai
târziu în anul 1994 şi datorită faptului că terenul pe care
urma să fie construită
biserica prezenta un risc
mare de alunecare fiind
aşezat pe o colină.
Proiectul a fost realizat de
către arhitect Costin din
Baia Mare, iar lucrările
absolut
necesare
de
consolidare a terenului au
durat aproximativ 2 ani,
mă refer la radierile
absolut necesare care sau
realizat
pentru
consolidarea
fundaţiei.
Fundaţia propriu-zisă s-a
realizat între anii 19961998. De aici s-a produs o stagnare a lucrărilor până în
anul 2004, când am cerut Excelenţei Sale Ioan Şişeştean
permisiunea de a mă ocupa de construirea bisericii
parohiale din Călineşti Oaş.
Cu ajutorul credincioşilor, cu sprijinul surorilor
Congregaţiei Sfântului Iosif al Apariţiei, ai unor credincioşi
catolici şi instituţii din Italia am reuşit să procurăm
materialele indispensabile pentru continuarea structurii de
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rezistenţă şi a celorlalte materiale necesare. Am contractat
diferite firme pentru executarea manoperei în funcţie de
complexitatea lucrărilor.
Biserica este o lucrare impunătoare cu arhitectură
modernă, dar care a necesitat o foarte mare atenţie la
structura de rezistenţă atât datorită amplasamentului cât
şi complexităţii arhitecturale.
Lucrările în ceea ce priveşte partea de structură,
instalaţia electrică, geamuri şi uşi le-am finalizat în vara
anului 2006. Lucrările de finisaje interioare au continuat
începând cu anul 2007 iar în data de 05 aprilie 2009 din
împuternicirea episcopului
Ioan Şişeştean am sfinţit
interiorul bisericii, dată de la care oficiile religioase se
desfăşoară în această biserică.
Notă:
Parohiei Călineşti-Oaş îi este
arondat, ca filie, satul Coca,
cu un număr de 14 familii,
având
36
suflete.
Administrarea filiei îi este
încredinţată preotului Ştefan
Rednic. Aici se celebrează
Sf.Liturghie în prima vinere,
prima sâmbătă şi duminică din lună, într-o capelă
amenajată în locuinţa familiei Băbuţ Ana, Coca nr.220.

Preot Iacob Feier
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CĂMĂRZANA
Datele despre Parohia Greco Catolică Cămărzana sunt
relatate de către domnii Bura Vasile şi Paşca Vasile care
pot să dea informaţii despre reînfiinţarea parohiei.
Se pare că deşi unele persoane credeau că odată cu
aplicarea acelui Decret 358 din 1948 comunitatea şi
credinţa greco catolică a fost înlăturată pentru totdeauna,
nu a fost chiar aşa pentru că în fiecare sătuc, fiecare
comună, în fiecare oraş, a rămas seva acelor credincioşi
care nu s-au înspăimântat de ameninţările comuniste şi au
dus mai departe flacăra care nu s-a stins şi nu se va
stinge niciodată până când nu va pieri ultimul creştin care
se roagă în Spirit Sfânt către Domnul nostru Isus Cristos.
Aşa se poate spune că şi în localitatea Cămărzana, în
care unii credeau că comunismul este mai influenţabil, iată
că un număr restrâns de persoane nu s-a închinat nici
Stelei Roşii de la Moscova şi nici vreunei secte protestante
sau neoprotestante. Acele persoane au păstrat credinţa
cea adevărată, acea a moşilor şi strămoşilor noştri, aceea
în Una Sfântă Catolică şi Apostolică Biserică a Domnului
Isus Cristos.
Putem arăta că în clandestinitate în comuna
Cămărzana au existat persoane care au avut unele
atribuţii mai deosebite în activităţile credincioşilor din
comună, printre care am putea aminti pe doamna Paşca
Irina (zisă Irinca lui Ioan Păşcoaie) şi Văsălie Ana (zisă
Morăriţa sau Anuţa lui Ioan Văsâi Morar) şi să nu o uităm
pe doamna Dobie Titie (Titie lui Ioana lui Iacobu Dobii).
Apoi să nu uităm pe Paul Vasile (Văsâiu Petrii Ştiop) şi de
Paul Maria (Băbuca din Vârşor) care au avut o atribuţie
însemnată şi impresionabilă în menţinerea credinţei.
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Aceste persoane menţionate mai sus, nu au fost şi nu
au practicat o altă credinţă în afară de cea greco catolică.
Aici putem arăta şi faptul că prin anul 1983 în casa lui
Văsălie Ana (zisă Morăriţa), într-o noapte de vară s-a
oficiat de către pr. Ioan Şişeştean (actualmente episcop de
Maramureş şi Sătmar) o liturghie greco catolică.
Aceste evenimente mici nu sunt arhicunoscute, dar noi
ne amintim cu multă plăcere de ele, eu Bura Vasile şi alte
persoane printre care soţia mea Bura Lenuţa, soacra mea
Paşca Irina, cumnata mea Paşca Monica care au participat
la acest eveniment în acea noapte, pentru că era foarte
riscant în acele timpuri să practici sau să participi la astfel
de evenimente.
Spun acestea pentru că îmi amintesc foarte bine de
acea noapte din vara anului 1983, când după miezul
nopţii, adică după ce s-a mai făcut linişte în sat, câte două
sau trei persoane ne-am deplasat la locuinţa lui Văsălie
Ana (zisă Morăriţa) unde a venit un preot pe care l-am
văzut pentru prima oară, pr. Ioan Şişeştean care după ce
a spovedit toate persoanele care erau în acea seară acolo
a făcut o Sfântă Liturghie şi a împărtăşit pe toţi credincioşii
prezenţi, precum şi un parastas în amintirea celor dragi
plecaţi dintre noi. Apoi a plecat cu maşina în localitatea
vecină Târşolţ unde îl aşteptau alţi doi preoţi, care erau
acolo pentru aceleaşi evenimente.
Peste ani de zile, la sfinţirea locului de biserică care a
avut loc la data de 27.07.1997 P.S. Ioan Şişeştean
spunea:

’’Îmi aduc aminte cu multă plăcere, când am fost
pentru prima dată în Cămărzana, veneam patru preoţi
într-o Dacie în miez de noapte, s-ar fi putut spune atunci
aşa cum pe nedrept se spune astăzi că făceam
prozelitism: ceea ce nu este adevărat, noi nu veneam să
ducem în eroare pe cineva, NU! Noi veneam să
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răspundem solicitărilor şi cerinţelor credincioşilor din
Cămărzana, din Târşolţ şi din Aliceni. Aşa s-a făcut că
veneam în miez de noapte într-o Dacie, unul a mers la
Aliceni, 2 au rămas în Târşolţ, iar mie mi s-a cuvenit să vin
în Cămărzana’’.
În perioada comunismului aceste persoane care nu şiau lăsat credinţa catolică împreună cu familiile lor (chiar şi
rudenii) frecventau biserica romano catolică din Boineşti,
Negreşti Oaş, pe cea din Huta Certeze, Băile Turţului,
Tarna Mare.
Nefiind atâtea mijloace de transport pe vremea aceea,
ca şi în zilele de astăzi, mulţi dintre credincioşii din
Cămărzana mergeam pe jos sau cu căruţa pentru a
participa la Sf. Liturghie în duminici şi sărbători.
După căderea comunismului din decembrie 1989 şi
după ce în comuna vecină Târşolţ s-a reînfiinţat Parohia
Greco Catolică, noi cei din Cămărzana mergeam pe jos
pentru a participa la Sf. Liturghie în duminici şi sărbători,
iar când ne întorceam tot pe jos spre casele noastre
cântam cântecele pe care le auzeam acolo, parcă ne
întorceam de la mănăstire.
Aşa a fost vreo patru ani când, după acel dute-vino
pentru a participa la Sf. Liturghie în comuna Târşolţ, noi
cei din Cămărzana ne-am hotărât să redeschidem şi în
localitatea noastră parohia greco catolică. Astfel că pe
data de 21 mai 1995, în prezenţa preoţilor: Iacob Feier pe
vremea aceea preot în Târşolţ şi Ioan Zbona s-a oficiat
prima liturghie greco catolică în Cămărzana, dar aceasta
nu s-a oficiat în biserica veche care de drept aparţine
greco catolicilor, ci într-o capelă amenajată în garajul unui
credincios de-al nostru Paşca Vasile Iacob – fiul lui Paşca
Irina amintită mai sus. Cu această ocazie la Sfânta
Liturghie au participat un număr de aproximativ 60 de
persoane care au fost cuprinse de emoţii puternice
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aducându-şi fiecare, în felul său o contribuţie însemnată la
slujba oficiată în mod
oficial după 50 de ani.
Persoanele care sau implicat cel mai
mult în reînfiinţarea
parohiei greco catolice
din Cămărzana sunt
domnii: Bura Vasile,
Paşca Vasile Iacob şi
Paşca Vasile, - cei trei
Văsâi - , care cred că
vor fi pomeniţi mereu
în
rugăciunile
credincioşilor
din
Cămărzana.
După o perioadă
de circa doi ani,
perioadă
în
care
numărul credincioşilor
s-a înmulţit, ne-am hotărât să ne construim o nouă
biserică greco catolică, pentru că în biserica veche, greco
catolică, erau ortodocşii şi nu vroiau să o cedeze sub nicio
formă, spunând că aceea este a lor. Astfel că în data de
27 iulie 1997 se pune piatra de temelie pentru construirea
unei noi biserici greco catolice, întrucât ortodocşii nu
acceptau să facem liturghie alternativă nici măcar în
duminici şi sărbători.
Îmi amintesc că în acele timpuri când noi greco
catolicii căutam un loc de biserică, preotul otodox era
mereu împotrivă, adică vorbea cu acea persoană să nu ne
dea loc de biserică sub nicio formă, de multe ori
ameninţând şi afirmând cum ar fi şi aceea către un creştin
căruia i-a zis: ’’Dacă tu le dai catolicilor pământ să-şi facă
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o nouă biserică, am să te blestem în aşa fel încât în casă
să nu-ţi rămână nici pisica’’. Bineînţeles că acea persoană

s-a speriat şi nu a acceptat propunerea noastră.
Astfel că după mai multe căutări de loc pentru biserică,
am găsit unul dintre creştinii din Cămărzana, care de fapt
este ginerele lui Văsălie Ana şi care a acceptat ca pe
terenul lui să ne putem construi o nouă biserică.
Pe acest teren în data de 27 iulie 1997 s-a pus piatra
de temelie în prezenţa unui număr de 12 preoţi în frunte
cu P.S. Episcop Ioan Şişeştean şi a unui număr de circa
100 de credincioşi din Cămărzana, dar şi a unui număr
mare de credincioşi veniţi în special din: Târşolţ, Aliceni,
Bixad, Călineşti, Negreşti Oaş etc. Numărul participanţilor
la sfinţirea locului de Biserică s-a ridicat la 500-600 de
credincioşi.
De la reînfiinţare şi până azi, preoţii care au activat în
parohia noastră sunt : protopop Iacob Feier, Ioan Zbona,
Dumitru Cordoş, Dumitru Dragomir, Vasile Tămaş şi alţii.
Odată cu sfinţirea locului de biserică în cadrul parohiei
s-a numit şi un preot stabil în persoana preotului Vasile
Mureşan, dar activitatea dânsului în cadrul parohiei
noastre a fost de scurtă durată, acesta plecând la studii în
Italia.
A urmat o perioadă când pentru liturghii în duminici
şi sărbători şi alte activităti religioase veneau prin rotaţie
preoţii din protopopiatul Ţara Oaşului. Aceasta a fost până
prin anul 2000 când ni s-a repartizat alt preot în persoana
preotului Vasile Orghici, acesta implicându-se şi în
construcţia noii biserici, care s-a terminat destul de
repede, astfel că pe data de 15 septembrie 2002 biserica
s-a sfinţit de către P.S. Episcop al Maramureşului şi
Sătmarului Ioan Şişeştean.
Dintre cei care au adus o contribuţie deosebită la
construcţia noii biserici şi la bunul mers al parohiei îi
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amintim şi pe: Paul Vasile (Bureşte), Paul Irina, Paşca
Gheorghe şi Paul Iacob.
După sfinţirea noii
biserici, preotul Vasile
Orghici a plecat şi el la
studii în Italia astfel că
din
nou
parohia
noastră a rămas fără
preot, dar nu pentru
mult timp pentu că ni
s-a repartizat un alt
preot în persoana lui
Ovidiu Brînduşă care
activează şi în prezent
în
cadrul
parohiei
noastre şi care s-a
ocupat de parohie,
atât de cele spirituale
cât
şi
de
cele
materiale, în această
perioadă construindu-se atât casa parohială care este
finalizată în totalitate cât şi împrejmuirea bisericii cu gard,
porţi la intrare şi alte lucrări.
În ceea ce priveşte numărul de credincioşi din cadrul
parohiei noastre putem spune că acesta a crescut
numărând până în prezent 220 de suflete, 80 de familii.
Dintre aceştia doar cei mai în vârstă frecventează în
mod constant biserica, pentru că foarte mulţi dintre tineri
sunt plecaţi în străinătate, unii cu copii cu tot. Aceştia
frecventează biserica doar vara sau în sărbătorile de iarnă
când vin acasă.
Înainte de încheiere, arătăm că credincioşii bisericii
noastre nu au renunţat la bunurile care aparţinut bisericii
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înainte de 1948 şi nici la biserică, astfel că acum 6 ani am
pornit un proces pentru recuperarea acestor bunuri în
totalitate. În anul 2007 prin rectificare de C.F. s-a obţinut
biserica şi alte câteva bunuri. Procesul este în curs de
derulare până la punerea în posesie pentru obţinerea
tuturor bunurilor care au aparţinut bisericii noastre.
Cu ajutorul Bunului Dumnezeu sperăm să trecem
cu bine peste toate piedicile care ni s-au pus şi ni se pun
şi în prezent.
Paroh, preot Ovidiu Brînduşe
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CERTEZE
După cum se știe Biserica Greco Catolică a fost
desființată
de
regimul
comunist
prin
Decretul
358/01.12.1948 și credincioșii noștri au fost obligați să
treacă la Biserica Ortodoxă cu toate bunurile care au
aparținut Bisericii Greco Catolice.
În anul 1989 acel Decret a fost abrogat și în anul
1990 la Baia Mare s-a înființat Facultatea de Teologie
Episcop Dr.Alexandru Rusu, unde și eu am urmat cursurile
până în 1994. În anul 1993 noiembrie 21 am fost hirotonit
preot de către Excelența Sa Episcopul Lucian Mureșan.
Părinţii mei, Dumitru şi Floare au rămas statornici în
credinţa greco catolică şi în perioada comunistă
frecventând serviciile religioase acasă la preoţi greco
catolici, respectiv părintele Paul Sever şi pr. Gavriş Vasile
la capela clandestină de pe strada Gheorghe Doja din Satu
Mare.
În comuna natală, Doba, jud. Satu Mare, am fost
singura familie care a rămas fidelă credinţei greco catolice.
Ca dovadă, toţi cei 11 copii am fost botezaţi, educaţi şi
crescuţi în această credinţă. Din cei 11 copii, 3 suntem azi
preoţi greco catolici.
În anul 1994 decembrie 17 am fost numit preot în
parohia Moișeni, protopopiatul Țara Oașului și din 1998
am primit în administrare și parohia Certeze, administând
ambele parohii până în anul 2007, când am fost numit
paroh în Certeze. Atât în parohia Moișeni și în parohia
Certeze am locuit în chirie, împreună cu familia mea,
compusă din 6 persoane: subsemnatul, soția Mariana,
copiii: Alina, Romina, Carmen și Cătălin.
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La cererea unui grup de 20 familii de credincioși din
Certeze, care au dorit să revină la Biserica Greco Catolică,
în anul 1998 s-a întocmit un tabel cu semnături pentru a
reînființa parohia, cu un număr de 58 de persoane și un
proces verbal de constituire a consiliului parohial format
din 15 persoane. Oficial, Parohia Greco Catolică, Certeze a
fost reînființată prin decizia Episcopiei Greco Catolice a
Maramureșului nr.577 din 17.07.1998 sub semnatura
episcopului Ioan Șișeștean.
Prima Sf. Liturghie a fost oficiată în data de 26 iulie
1998 de către subsemnatul și protopop Iacob Feier, în
incinta Căminului Cultural al comunei Certeze cu
participarea unui număr mare de credincioși.
În timpul celebrării un grup de credincioși ortodocși,
la instigarea preotului lor, au încercat să împiedice
celebrarea Sf. Liturghii, amenințându-ne, adresându-ne
injurii și calomnii. După acest incident ni s-a interzis, la
insistențele părții ortodoxe, să mai celebrăm în acea
locație.
Am depus o cerere la Primărie pentru a ni se aloca
un spațiu adecvat săvârșirii oficiilor religioase și ni s-a pus
la dispoziție o sală de clasă în incinta școlii vechi din
localitate.
Prin adresa nr. 4/08.09.1998 am cerut parohiei
ortodoxe să celebrăm alternativ în biserica veche greco
catolică. Cererea ne-a fost luată în batjocură, refuzând pe
motivul că le aparține.
Prin adresa numărul 9/21.07.1999 către Consiliul
Local Certeze am cerut să ni se atribuie un teren pentru a
construi o nouă biserică. Am primit un răspuns pozitiv din
partea lor și ne-au atribuit 500 metri pătrați în curtea școlii
vechi unde se săvârșește și azi Sfânta Liturghie, terenul
fiind prea mic și necorespunzător unei biserici deoarece
era prea aproape de celelalte clădiri.
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Prin ședința civilă din 28.01.2002 a Tribunalului
Negrești Oaș am câștigat 5.000 metri pătrați teren în C.F.
115 numită Clejia Bisericii, sentința fiind atacată în recurs
de către Comisia Fondului Funciar Certeze la Judecătoria
Satu Mare, unde am pierdut procesul. Am făcut recurs la
Curtea de Apel Oradea, unde am câștigat prin sentință
definitivă în ianuarie 2003.
În ianuarie 2003 am depus la comisia Fondului
Funciar Certeze cerere de punere în posesie a sentinței
Curții de Apel Oradea. Primarul a refuzat să ne pună în
posesia terenului câștigat. În 24 iulie 2003 nefiind încă
puși în posesie am hotărât împreună cu consiliul parohial
să intrăm pe acel teren să-l defrișăm și să-l pregătim
pentru construcție. Am fost împiedicați de partea
ortodoxă, care a anunțat poliția și a intervenit imediat și
ne-au chemat la postul de poliție pe mine și pe curatorii
bisericii, unde ne-au amenințat, pe urmă ne-au ridicat
forțat și ne-au băgat în dubele poliției și ne-au dus sub
escortă cu mascații la Satu Mare la
sediul Poliției
Municipale unde, sub injurii, amenințări (că ne bagă în
pușcărie, că ne împușcă și n-o să mai ajungem acasă)
dacă nu ne oprim să ocupăm terenul, toate aceste injurii,
calomnii și amenințări fiind făcute de șeful Poliției Negrești
Oaș, împreună cu șeful Poliției Satu Mare, sub oblăduirea
prefectului de atunci al municipiului Satu Mare, care, fiind
din localitatea Certeze era și curator onorific la parohia
ortodoxă Certeze.
La toate aceste abuzuri făcute de organele de
poliție, primar și prefect, am făcut plângeri către forurile
superioare ale statului, respectiv: Ministerului Justiției,
Interne, Culte, primului ministru, șeful statului, din partea
cărora am primit răspuns cum că s-a acționat conform
legii.
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În anii următori au urmat un șir lung de procese în
instanțele de judecată intentate de partea ortodoxă ca să
ne intimideze să renunțăm la teren și la construcția
bisericii. În tot acest timp credincioșii noștri au fost
amenințați de către preotul ortodox că dacă nu revin la
biserica ortodoxă o să citească Psaltirea pe ei, nu o să le
clopotească, n-o să-i lase să-și îngroape morții în cimitirele
noastre, acest lucru continuând și astăzi.
În anul 2005, conform legii 247, am depus cererile
către Comisiile de Retrocedare Specială București și
Comisia Fondului Funciar Certeze unde nici până azi nu au
fost soluționate cererile noastre.
În anul 2007 credincioșii greco catolici, împreună cu
mine și consiliul parohial, am hotărât să intrăm în clejia
bisericii, pe terenul câștigat în instanță și nepuși în
posesie, să începem construcția bisericii noi, fiind sătui de
atâtea drumuri prin tribunale, batjocoriți, umiliți,
amenințați, timorați, huiduiți și marginalizați să începem la
construcția bisericii. Văzând autoritățile locale și județene
că avem dreptate au insistat pe lângă partea ortodoxă să
fie de acord cu construcția noii biserici greco catolice și
într-un final ortodocșii au cedat. Am început săpăturile
pentru fundația noii biserici imediat, pentru ca ortodocșii
să nu se răzgândească.
În 13 mai 2007, o zi deosebit de frumoasă și caldă,
cu mare bucurie în suflet, credincioșii noștri au participat
cu toții la sfințirea locului de biserică împreună cu
părintele protopop de Țara Oașului, Iacob Feier, și toți
preoții din protopopiat care au participat cu mare bucurie
la acel eveniment. Din acel moment au luat sfârșit și
procesele în instanță cu partea ortodoxă. În anul 2008 s-a
finalizat construcția fundației și totodată s-au achiziționat
materialele necesare construirii bisericii, sperând că în
anul acesta, 2010, să ridicăm o parte din pereți.
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Hramul
noii
biserici
greco
catolice Certeze
este Sfinţii Trei

Ierarhi
Vasile,
Grigore şi Ioan.

În prezent
parohia Certeze
are un număr de
52 de familii.
La
reînfiinţarea
Prohiei Greco Catolice Certeze, primii credincioşi care au
avut curajul, tăria şi convingerea de a se reîntoarce la
Biserica Mamă, care au înfruntat toate piedicile, greutăţile,
umilinţele şi presiunile din partea ortodoxă, împreună cu
care am luptat pentru obţinerea terenului pentru
construirea noii biserici greco catolice, care au susţinut
financiar şi moral biserica au fost: Fedorca Vasile
(Bumbuşca) împreună cu fiul său, Mircea Vasile, Ciorbă
Vasile (a Diacului), Ciocan Ioan (a lui Nicoară), Ciocan
Grigore (Grigoruţ), Ciorbă Aurel (a Diacului), Ciorbă Petre
(a Diacului), Ciocan Vasile (Bica), Oros Grigore (Hozai),
Sas Gheorghe (Nioani), Oros Ioan (Mihăiluc), Pop
Ggeorghe, fost viceprimar, Boc Petre ( a Leschi), Pop Ioan
(Canta), Ciorbă Gheorghe (a Diacului), Mihoc Vasile
(Dron), Cheşcheş Toader; aceştia fiind doar o parte dintre
cei care au fost alături de biserică şi preot încă de la
început.
Avem toată speranţa în Bunul Dumnezeu că vom reuși
să ajungem la finalizarea acestei construcții.
Paroh, preot Romulus Augustin Pop
(absolvent al Institutului Teologic ”Episcop Dr.Alexandru Rusu” Baia
Mare, 1994; hirotonit în 21 noiembrie 1993 de P.S. Lucian Mureșan).
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GHERŢA MARE
Activitatea religioasă în sat a început după anul
1990. Data reînfiinţării oficiale a parohiei: 24.05.2001.
Persoanele implicate în reînfiinţarea parohiei: familia
Talpoş Iacob, familia Hotca Gavril şi Toth Gheorghe. Lista
credincioşilor care s-au declarat greco catolici şi numele
lor: Coste Ion, Coste Irina, Coste Ionela, Coste Lorena,
Şteţ Gheorghe, Şteţ Titie, Şteţ Mariana, Şteţ Marius, Hotcă
Gavril, Filimon Ana, Griga Vasile, Griga Ana, Griga Sergiu,
Griga Ovidiu, Griga Alex, Griga Mirabela, Griga Laurenţiu,
Talpoş Elena.
Preoţii slujitori în perioadă de la reînfiinţare până
azi: a început activitatea pr. Ioan Jurjea din Odoreu, apoi
pr. Ioan Gavrilaş din Călineşti Oaş iar din 2001 pr. Petru
Solomeş până în 2002; din 2002 până în 2009 a slujit pr.
Mircea Dinga iar în prezent pr. Remus Ghiran.
Evenimente importante: în 2001 s-a sfinţit ca şi
capelă
una
din
încăperile casei d-nei
Elena Talpoş iar mai
apoi s-a cumpărat
un clopot care a fost
sfinţit
de
pr.
protopop
Iacob
Feier.
Situaţia
actuală: - capela în
casa
familiei
Talpoş,duminica şi în sărbători se oficiază Sf. Liturghie şi
de asemenea la vinerea şi sâmbăta întâi din lună. Până în
prezent 10 boteze, 1 căsătorie. Se ţine în fiecare zi
de
vineri cateheză cu copiii la şcoală.
Preot Remus Gheorghe Ghiran
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MOIŞENI

În baza Decretului 358 din anul 1948 Biserica Greco
Catolică a fost scoasă în afara legii. În luna decembrie
1948 miliţia şi securitatea au trecut la arestarea călugărilor
de la mănăstirea din Bixad. Datorită intervenţiei
credincioşilor din Bixad şi din satele din jurul Bixadului o
parte dintre călugări au fost salvaţi din mâinile securităţii
şi duşi în pădurile mari şi dese de fag din Săpânţa, judeţul
Maramureş.
O perioadă de 2 ani cât au stat în pădure, călugării au
fost ajutaţi cu hrană de credincioşii greco catolici din zona
Oaş în special de cei din Moişeni.
După arestarea călugărilor din pădure şi o parte din
cetăţenii care au ţinut legătura cu ei au fost arestaţi.
Unii creştini din Moişeni au fost şi condamnaţi ispăşind
închisoare la: Canal, Galeş, Poarta Albă, Peninsula etc.
Amintim câteva persoane:
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Oros Dumitru (Rotoreanu) - 2,5 ani
Mare Petre (Cantărău)
- 2,5 ani
Moiş Tămaş (Bulindrău)
- 2,5 ani
Oros Nicolae (Marce)
- 5 ani
În anul 1948 ca preot paroh în satul Moişeni a fost
părintele Sever Paul. Din anul 1948 până în anul 1950,
fiindcă mănăstirea din Bixad era închisă, credincioşii greco
catolici din zona Oaş veneau la biserică în satul Moişeni,
unde părintele Sever ţinea predici cu o profundă educaţie
religioasă şi cu un profund conţinut anticomunist.
În anul 1950 şi părintele Sever Paul a fost arestat şi
condamnat la închisoare, iar după eliberare a fost obligat
la domiciliu forţat în Bărăgan.
Când călugării de la mănăstirea din Bixad au fost duşi
în pădurea din Săpânţa s-au adus şi Icoana Făcătoare de
Minuni şi cărţi de rugăciuni de la mănăstire. Acestea au
fost aşezate în lăzi de lemn şi îngropate în pământ la
locuinţa lui Oros Dumitru (Rotoreanu) din Moişeni.
După eliberarea lui Oros Dumitru din închisoare, acesta
a scos lăzile din pământ şi apoi după liniştirea situaţiei
politice icoana, care a primit umezeală şi s-a deteriorat, a
fost trimisă la sediul călugărilor Bazilitani din Cluj pentru
reparaţii unde se află şi astăzi.
După 1965 superiorul mănăstirii din Bixad, părintele
bazilian Gheorghe Marina venea în satul Moişeni unde
oficia slujbe, boteze şi cununii.
La aceste ceremonii participau membrii Societăţii
Mariane şi alţi credincioşi din satul Moişeni. Aceste servicii
religioase se făceau la locuinţa lui Oros Dumitru
(Rotoreanu).
Mulţi credincioşi greco catolici din Moişeni îl vizitau pe
părintele Gheorghe Marina şi în oraşul Satu Mare la
locuinţa sa de lângă teatru.
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De asemenea şi părintele Sever, după reîntoarcerea
din Bărăgan, s-a stabilit cu domiciliul în Satu Mare pe
bulevardul Cloşca şi era mereu vizitat de credincioşii din
Moişeni.
După moartea părintelui Gheorghe Marina, ca superior
al călugărilor a rămas părintele Leon Bob.
După revoluţia din 1989 părintele Leon Bob şi părintele
Sever Paul au sprijinit credincioşii din Moişeni în acţiunea
de reînfiinţare a parohiei greco catolice. Credincioşi ca:
Mare Dumitru (Pârsa), Moiş Petre (a lui Ghiurcă), Moiş
Petre (a lui Grigă), Oros Dumitru (Rotoreanu), Văduva
Moiş Maria (Prâcoae), Moiş Gheorghe (a Ţâcului), Oros
Ioan (Rotoreanu), Moiş Tămaş (Rombocaş), Mare Ioan
(Pârsa), Podac Petre (Chiuru) etc., i-au invitat pe preoţi în
satul Moişeni pentru oficierea sfintelor liturghii.
La început slujbele se ţineau la locuinţele cetăţenilor
Moiş Grigore (a Ţâcului), văd. Moiş Maria (a Prâcului),
Ciorbă Petre (Rotoreanu), de către ieromonahul bazilian
Leon Bob.
La recensământul populaţiei din 1992 s-au declarat
greco catolici circa 400 de credincioşi, din cei 1.200
locuitori.
Fiindcă părintele Leon Bob a fost solicitat să înfiinţeze
parohia din Prilog, în Moişeni a venit părintele Ioan Zbona,
care a mobilizat credincioşii şi a construit capela din lemn
unde s-au oficiat serviciile religioase până în decembrie
2009, când ne-am mutat în biserica nouă.
Părintele Zbona a fost transferat la parohia Trip, iar în
Moişeni vine părintele Pop Romulus ca paroh.
Părintele Romulus apoi este solicitat să înfiinţeze
parohia Certeze şi paroh vine părintele Ioan Iluţiu.
După plecarea părintelui Iluţiu în Maramureş, ca preot
paroh în satul Moişeni am fost trimis eu, Vasile Mândruţ.
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La toate evenimentele deosebite din parohie ca:
sfinţirea locului pentru capelă, sfinţirea capelei, sfinţirea
clopotelor, sfinţirea locului pentru biserică a participat şi
părintele
protopop
Iacob
Feier.
Dintre cei
care şi-au
adus
aportul la
activităţile
din
parohie
pot
fi
amintiţi: Moiş Tămaş (Rombocaş), Oros Ioan (Rotoreanu),
Mare Ioan (Pârsa), Podac Petre (Ghiuru),
Moiş Vasile
(Ardelean) – a donat un clopot, Mare Dumitru (Pârsa) – a
donat locul de biserică, Baltă Gheorghe (Baltă), Oros Petre
(a Badi), Oros Dumitru (Hododi),
Moiş Gheorghe , au
donat loc pentru capelă cu Oros Dumitru şi Oros Petre,
Moiş Dumitru (Diacu), Şomle Dumitru (a lui Nonuţ), Moiş
Petre (Rombocaş), Moiş Petre (a lui Ghiurcă), Ban Nicu (a
Ileanului), Moiş Gheorghe (a Ţâcului), Moiş Petre (a
Lichii), Ban Petre (a Ileanului),
Moiş Gheorghe (a
Cotunesi),Oros Iacob (Cobuţ), Moiş Tămaş (Ionucă).
Preot Vasile Mândruţ ,
(administrator parohial, hirotonit la 22 iunie 1997 de către P.S. Ioan
Şişeştean şi transferat în actuala parohie la 01.08.2008)
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Accedit ut:
La începutul lunii octombrie din anul 1993, m-am
întâlnit în centrul oraşului Negreşti Oaş cu un domn care
m-a salutat elegant, fapt din care ieşea în evidenţă că cel
din faţa mea era un intelectual. S-a prezentat spunândumi că este Oros Gheorghe din Moişeni şi este directorul
Şcolii Generale din sat. Mi-a mai spus că şi el este de
religie greco catolică şi că în evidenţele şcolii din Moişeni
sunt înscrişi 9 copii de religie greco catolică proveniţi din 8
clase şi care ar dori să frecventeze cursrile de religie greco
catolică. Deoarece domnul Oros a auzit că eram student la
teologie m-a rugat să predau două ore de religie elevilor
din Moişeni. O oră pentru clasele 1-4 şi o oră pentru
casele 5-8.
Am acceptat imediat deşi mi-a spus că aceste ore nu
vor fi plătite. Singura condiţie pusă de mine era
planificarea acestor ore în timpul meu liber deoarece eram
angajat în altă parte. Aşa s-a ajuns ca orele să fie
planificate în zi de vineri începănd cu ora 15.
Era prima mea misiune atât pedagogică cât şi
pastorală.
După câteva săptămâni, între elevi şi profesor s-a
născut o prietenie aşa de mare încât să-i fac să participe
la Sfânta Liturghie duminica, am stabilit că voi merge şi eu
la Moişeni în prima duminică, unde m-am întâlnit cu toţi
elevii.
În următoarele două săptămâni am pregătit cu elevii
pricesne pe care le-am cântat împreună la Sfânta Liturghie
celebrată de către părintele Leon Bob în casa familiei
Ciorbă Petru şi soţia Maria.
Emoţiile primelor pricesne cântate în faţa Domnului au
fost mari atât pentru profesor cât şi pentru elevi dar
tactul, bunăvoinţa şi încurajarea venite din partea
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preotului octogenar Leon Bob au completat ceea ce noi nu
am putut face.
Din discuţiile avute cu părintele Leon am constatat că
Parohia Moişeni încă nu era consituită oficial deşi ea
funcţiona din primele luni ale anului 1990.
Am procedat la constituirea parohiei prin alegerea unui
comitet parohial, după care Episcopia de Maramureş a
emis adrese pentru autorităţile locale prin care atesta
recunoaşterea funcţionării legale a acesteia.
În primăvara anului 1994, într-o şedinţă de comitet
parohial s-a discutat faptul că o cruce care era amplasată
în faţa Bisericii se află într-o stare avansată de degradare.
Practic, pentru a nu cădea pe pământ a fost sprijinită cu
un par.
Această cruce avea o valoare semnificativă pentru
comunitatea greco catolică deoarece pe ea era trecută
data Sfinţirii ei – anul 1952 – şi numele preotului – Paul
Sever – ultimul paroh greco catolic din Moişeni care a
rezistat pănă în acel an. De aceea s-a hotărât să se ridice
Cruea şi să se renoveze la un atelier de specialitate.
Crucea a fost confecţionată din granit negru şlefuit şi
necesita înlocuirea unor piese degradate.
După ce o parte din consilierii greco catolici au ridicat
Crucea, consilierii ortodocşi împreună cu preotul lor au
făcut reclamaţie susţinând că greco catolicii au furat
Crucea din faţa Bisericii.
Fiind chemat la poliţia din Certeze, am explicat cele
întâmplate şi cazul a fost închis, dar când am dorit să
repunem Crucea la locul ei după ce a fost renovată, nu am
fost lăsaţi.
Între comunitatea greco catolică şi cea ortodoxă, la
Moişeni nu au existat tensiuni mari, dar deoarece timpul
trecea şi nu aveam speranţe să ne reprimim Biserica, tot
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mai mult se contura ideea de a ieşi din casa unde se
celebra Sfânta Liturghie şi de a construi un locaş de cult.
Aşa s-au găsit două familii: Oros Dumitru cu soţia
Ana şi Moiş Vasile cu soţia Maria să doneze Parohiei Greco
Catolice câte o parte din grădinile lor care erau învecinate
şi am ajuns să deţinem prima proprietate după anul 1990
în suprafaţă de 4 arii.
Pe acest teren se dorea construirea unei capele iar
mai târziu a unei Biserici. Totuşi nostalgia după Biserica
veche dar şi faptul că enoriaşii noştri erau îndrumaţi să nu
se apuce de construcţie deoarece vor primi Biserica veche,
s-a amânat decizia de a începere noua construcţie.
Se apropia Sfinţirea Bisericii din Târşolţ care era
pregătită pentru acest eveniment şi profitând de acest
moment am convocat comitetul parohial din Moişeni în
data de 10 noiembrie 1994 şedinţă la care i-am invitat să
facem o vizită la parohiile noastre din împrejurimi.
Prima oprire a fost la Negreşti Oaş la Biserica
Bunavestire a cărei fundaţie era finalizată şi se lucra la
zidărie. A doua oprire a fost la Trip- Bixad, unde funcţiona
deja o frumoasă capelă iar lângă capelă fundaţia Bisericii
era finalizată. Următoarea oprire a fost la Boineşti unde de
asemenea era finalizată fundaţia Bisericii şi se lucra la
zidărie. Când am oprit la Târşolţ şi consilierii au văzut
frumoasa Biserică, au rămas uimiţi şi s-au umplut de
entuziasm în aşa măsură că au hotărât că trebuie să se
înceapă şi la Moişeni construcţia capelei.
A fost Binecuvântată de către Bunul Dumnezeu
această vizită aşa încât peste o săptămână s-a început
construcţia capelei din Moişeni.
În ziua de marţi, 15 noiembrie după ce am Sfinţit locul
de construcţie am început săpăturile pentru fundaţie şi în
aceeaşi zi s-au cumpărat plăcile de azbo-ciment pentru
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acoperiş la un preţ foarte mic şi în plus erau aduse pe
locul de construcţie.
Au urmat momente de devotament din partea
credincioşilor noştri dar şi de solidaritate din partea
credincoşilor ortodocşi. Pe lângă faptul că au contribuit cu
sume de bani, s-au oferit să ajute şi cu mână de lucru. De
exemplu, lucrările la acoperiş au fost făcute de un
credincios ortodox, din proprie iniţiativă fără să primească
nimic în schimb.
Pentru a ajunge din drumul principal până la capelă
era necesară lărgirea drumului existent dar şi pietruirea
acestuia. Toate familiile care aveau grădini lângă drum au
cedat pentru acestă cale de acces cât a fost necesar. De
menţionat este faptul că nu toate aceste familii erau greco
catolice. Dar pe lângă lărgirea acestui drum a fost nevoie
de amenajarea lui, amenajare care a necesitat peste 100
de maşini de piatră, care prin bunăvoinţa Primăriei
Certeze, cu aprobarea Consiliului Local şi a Domnului
Primar Ciorbă Gheorghe au fost finanţate.
Dacă în 15 noiembrie 1994 au început lucrările, la 18
decembrie 1994 Părintele Protopop de Ţara Oaşului, Iacob
Feier însoţit de mulţi preoţi şi credincioşi au venit pentru a
sfinţi Capela din Moişeni care are dimensiuni
considerabile: 8 metri lăţime şi 15 metri lungime.
În ziua sfinţirii capelei a fost instalat primul Paroh în
Moişeni de după perioada de cladestinitate a Bisericii
noastre, în persoana părintelui Romulus Pop.
Mulţumind Bunului Dumnezeu pentru toate cele
arătate nouă, Lui să-I fie gloria în vecii vecilor.

Preot Ioan Zbona
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NEGREŞTI OAŞ
-„Bunavestire”Încă din clandestinitate am avut legături cu preoţi
greco catolici ca: Marina Gheorghe, Marian, Gavriş, Paul
Sever, Sălăjan Gavril. Am fost chemat la primărie de
profesorul Cernea de la Cabinetul judeţean de partid,
înainte de Revoluţia din decembrie 1989 şi de către
primarul oraşului Negreşti, de şeful securităţii pentru a mă
atenţiona cu privire la activitatea mea cu greco catolicii.
Data reînfiinţării oficiale a parohiei 01.01.1990.
Persoanele care s-au implicat în reînfiinţarea parohiei: dr.
Pop Mihai, preot Cordoş Dumitru.
Lista credincioşilor care s-au declarat greco catolici:
Andrişan Vicuţa, Andron Eleonora, Berinde Anastasia, Bura
Irina, Bura Maria, Cardoş Ana, Calai Maria, Chira Marin,
Chira Rodica, Cionca Angela, Dance Ana, Drăgan Florica,
Drăgan Gabriela, Bud Margdalena, Danea Cristina
(Nemeş), Feier Maria, Harca Maria, Harca Cornelia, Haiduc
Maria, Hozan Măriuţa, Bodea Ana, Iesc Ana, Iesc
Alexandru, Nemeş Vasile, Nemeş Anuţa, Nisui Maria,
Olteanu Irina, Olteanu Mihai, Pop Elena, Robotin Mihai,
Robotin Viorica, Solomeş Grigore, Solomeş Felicia, Paul
Grigore, Paul Voichiţa, Şaitoş Florica, Şaitoş Iosif, Şimon
Ana, Palfi Maria, Tătar Margareta, Vidam Traian, Zbona
Vasile, Zbona Maria.
Întâmplări legate de reînfiinţarea parohiei:
- activitatea s-a desfăşurat acasă la preot, apoi la
Policlinică, în parcul oraşului, la muzee, la Casa de Cultură;
- întrebat de un preot greco catolic din Paris, preotul
ortodox din localitate spunea că „la Negreşti nu sunt

greco catolici”;
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- un călugăr ortodox spunea că „ne-am aruncat în
braţele ungurilor”;
- nu ni s-a permis să folosim biserica alternativ;
Preoţi slujitori în perioada de la reînfiinţare până în
prezent:Cordoş Dumitru, avându-l cantor pe Traian Vidam.
Evenimente importante:
- sfinţirea bsericii : 1995 de către Preasfinţitul Ioan
Şişeştean cu participarea a peste 1000 de credincioşi,
preoţi din Oaş, Maramureş, Satu Mare;
- cuvântul de primire l-a rostit prof. de istorie Vasile
Nemeş;
- hramul bisericii este la Bunavestire, când participă
sute de credincioşi, preoţii din protopopiat şi alţi invitaţi
din Sighet, Baia Mare, Poienile de sub Munte, călugari şi
călugăriţe;
- împreună cu zeci de credincioşi s-a participat la
sfinţirea bisericilor din Târşolţ, Boineşti, Cămărzana, TripBixad, Botiz, Ardud, Vama, Prilog, la Seini, Călineşti, Vişeul
de Sus, la inaugurarea Bisericii retrocedate din Satu Mare;
- s-a participat în Bucureşti la vizita Papei Ioan
Paul al II-a;
- câţiva credincioşi au fost la Roma, Lourdes,
Fatima.
Biserica Bunavestire a fost ridicată cu sprijinul
unor credincioşi locali printre care un rol deosebit l-a avut
doctorul Pop Mihai fostul director al spitalului orăşenesc. O
altă persoană care s-a implicat activ în construcţia bisericii
a fost Irina Olteanu, o bătrânică care pentru a contribui cu
o sumă importantă şi-a vândut din propria-i gospodărie
două jurinci. Mobilierul a fost executat la Satu Mare,
sculptura de la altar a făcut-o dl. Cuc Vasile din Negreşti,
picturile pe sticla geamurilor a fost realizată de un grup de
studenţi de la Institutul de Arte Plastice din Cluj Napoca
iar cele de la altar au fost realizate de vestitul pictor
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negreştean Vasile Pop. Dintre ele amintim : „Cina cea de
taină” care anterior a fost expusă la Parlamentul
României,
„Bunavestirea”,
„Naşterea
Domnului”,
„Învierea”. Candelabrul l-a oferit
d-na farmacistă Pop
Elena. Statuile
cu Sf. Anton,
Sf.
Francisc,
Isus Cristos au
fost aduse de la
Oradea, statuia
Maicii Domnului
din
Franţa.
Instalaţia
de
încălzire
s-a
realizat
cu
sprijinul familiei
Andrişan.
În
turnul bisericii
sunt
doua
clopote
şi
toacă.
Pe
pereţii interiori
este
Calea
Crucii
cu
icoane. În faţa
Bisericii este grota cu Fecioara Maria, Crucea Monument în
memoria Papei Ioan Paul al II-lea şi mormântul celui care
a făcut posibilă acordarea terenului şi ridicarea Bisericii –
Dr. Pop Mihai. Pentru a evita infiltraţiile de apă în ultimii
ani s-a realizat înălţarea turnului, înlocuirea tablei de pe
acoperiş şi zugrăvirea exterioară.
Activitatea pastorală se realizează astfel : Programul
serviciului religios: de la ora 05,30 dimineaţa se deschide
biserica; de la ora 06,00 – 06,55 se fac două rozare, două
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litanii şi rugăciuni; tot în acest interval sunt vizitaţi bolnavii
din spital; de la 07,00 – 07,30 în zilele de luni - sâmbătă
se celebrează Sfânta Liturghie; spovezi se fac zilnic de la
06,30 – 06,55.
Duminica şi în sărbători programul este de la ora 7
la 9. În zilele lucrătoare frecvenţa este de 15 - 30
persoane, în duminici şi sărbători peste 50 iar la marile
sărbători Biserica este plină de credincioşi.
Preocuparea faţă de copii şi tineret:
Această preocupare este permanentă. Preotul predă
religia la Şcolile Generale Nr. 1 şi Nr. 3, la Liceul Teoretic
la clasele V –XII, activitatea fiind desfăşurată pe grupe.
La biserică cu ajutorul celor 3 călugăriţe din Ordinul Sf.
Iosif al Apariţiei se realizează pregătirea pentru prima
împărtăşanie, programele cultural- religioase de Crăciun şi
Anul Nou. La aceste programe iau parte circa 20 de copii.
Preotul, împreună cei doi cantori: Traian Vidam şi
Vasile Zbona, cu tineretul şi ceilalţi credincioşi au luat
parte la activităţile organizate cu ocazia Zilei Eroilor.
De asemenea am luat parte la dezvelirea busturilor
politicienilor I.C. Brătianu şi Iuliu Maniu, la bustul dr. Pop
Mihai.
Am răspuns invitaţiilor la manifestările consacrate
altor personalităţi locale ca: ’’Viaţa şi activitatea lui Ioniţă
G. Andron’’ fost avocat şi absolvent al Facultăţii de
Teologie Greco Catolică; la lansarea unor cărţi cum a fost
cea a lui Gheorghe Haiduc ’’Despre Mănăstirea Bixadului’’,
cea a lui Vasile Goje preot din Ardud, născut în Negreşti
Oaş, revenit la Biserica noastră, autorul cărţii ’’Întoarcerea
acasă’’. La fel s-a popularizat şi ’’Albumul vieţii lui Pop

Mihai’’ .

De un mare interes s-a bucurat simpozionul de la
Trip-Bixad consacrat martirilor Bisericii noastre, unde au
prezentat expuneri jurnalişti, profesori şi preoţi. Printre ei,
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o expunere vastă a fost prezentată credincioşilor parohiei
noastre de către prof. pensionar Vasile Nemeş care a
vorbit despre martirii maramureşeni, preoţi, elevi, studenţi
şi ţărani închişi de regimul comunist, despre cei din Oaş,
mai ales despre preotul Victor Fanea. Au luat parte, ca
auditori, credincioşii din parohia noastră şi din tot
protopopiatul.
În fiecare an am luat parte la ’’Memorialul de la
Sighet’’ ocazie cu care am vizitat muzeul (fosta închisoare)
unde s-au stins din viaţă o parte a episcopilor martiri ai
Bisericii Române Unită cu Roma şi mulţi politicieni. Din
parohia noastră au participat la Sf. Liturghie, la rugăciunile
de pomenire următorii: Şimon Ana, Iesc Ana, Iesc
Alexandru, Paul Grigore, Paul Voichiţa, Balog Lia, Berinde
Florica, Nemeş Vasile, Şaitoş Iosif, Cordoş Ana.
Profesorul Vasile Nemeş s-a întâlnit cu o parte din foştii
deţinuţi în această închisoare: Dunca Ioan, Ilban Ioan,
Codrea Petrică, Man Nistor, Hotico Grigore, Bogdan Ioan,
Bulacu Gicu, colegi de şcoală la Liceul Dragoş Vodă în anii
1945-1948. Ne-am rugat la crucea ridicată în memoria
unor ţărani ucişi de securitate şi de fiecare dată ne-am
întâlnit cu fiul ţăranului Grigore Pop ucis cu bestialitate de
securitate în anul 1949. La întoarcerea spre casă am
vizitat şi ne-am rugat la biserica din Sarasău şi la Cimitirul
Vesel, fost greco catolic, de la Săpânţa.
A luat parte la hramul bisericii din Coştiui şi împreună
cu călugăriţele de la Negreşti s-a vizitat frumoasa biserică
de lemn din comuna Bârsana unde îşi doarme somnul de
veci preotul greco catolic Dăncuş Grigore, tatăl
profesorului şi director al Muzeului etnografic din Sighetu
Marmaţiei.

Aprecieri personale şi propuneri cu privire la
îmbunătăţirea stării morale a poporului:
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În zona noastră, a Ţării Oaşului, mii de credincioşi
pleacă în Occident la diferite munci şi se întorc de obicei la
marile sărbători de aceea în predicile noastre nu uităm să-i
îndrumăm să nu uite că sunt creştini, să respecte pe cât
este posibil, acolo, duminicile şi sărbătorile, să se roage,
să nu comită fapte imorale, să-şi ajute familiile şi copiii
rămaşi acasă. Demnă de admiraţie este fiica medicului Pop
Mihai, Camelia, care este medic în Franţa şi a venit de
Paşti cu cei doi băieţi pentru a fi alături de mama sa,
văduvă, la Negreşti. A ţinut neapărat să ducă coşul cu
pasca la sfinţit, alături de cei doi băieţi care în mod sigur
nu vor uita niciodată de Paştele la români.
Biserica noastră, prin spovedanie, recomandă celor
veniţi temporar acasă, în concediu sau cu ocazia marilor
sărbători să nu uite de obligaţiile creştineşti, să se roage,
să
meargă
la
bisericile de acolo,
să-şi ducă cu ei
carte de rugăciuni,
să
muncească
cinstit, să respecte
legislaţia statului
respectiv, să nu
consume
abuziv
băuturi alcoolice,
să se îngrijească
de copiii lor rămaşi
acasă, să fie economi, să nu facă de ruşine ţara, să nu
consume droguri etc. De asemenea, pe cei din ţară,
trebuie să-i viziteze, să le recomande să nu fie disperaţi,
descurajaţi, să aibă încredere în ei, să se alimenteze
corect, să se ferească de droguri, de băuturi alcoolice, să
frecventeze biserica şi să se roage pentru cei plecaţi.
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La orele de religie trebuie continuat dialogul cu elevii;
să aibă un program bine stabilit, pentru a-şi utiliza timpul
în mod corect şi eficient, să-şi respecte părinţii/bunicii şi
să-i asculte. La cei mai mari, elevilor de liceu, se poate
recomanda lectură religioasă, să citească Lanţuri şi

teroare, Aur şi noroi, Padre Pio, Istoria Bisericii Române
Unite cu Roma, reviste creştine etc., înainte de Crăciun să

înveţe colinde, chiar la orele de religie, în Postul Mare să
participe la Calea Crucii . Se pot face recomandări de a
merge la mănăstiri ca: Prilog, Cacica, Radna, Molişet,
Lourdes, Fatima, Torino. În centrele universitare să
meargă la catedralele catolice, Sf. Iosif din Bucureşti, Sf.
Mihail şi Gavril din Cluj etc. Se pot vizita casele memoriale
unde au trăit episcopii noştri de ex. Casa memorială a
Cardinalului Alexandru Todea din Reghin; la Cluj casa
unde a locuit preotul martir Vasile Chindriş, fondatorul
revistei Viaţa Creştină aflată lângă catedrală. Se pot
depune flori la statuia lui Vasile Lucaciu de la Satu Mare.
Tot în acest oraş se poate vizita Capela familiei Papp şi
catedrala retrocedată. Întrând în aceste locaşuri de cultură
religioasă este bine să se roage.
Tineretul să fie învăţat să fie tolerant, să respecte pe
celălalt chiar dacă convingerea aceluia este alta. Să fie
învăţaţi a respecta, a păstra mormintele, cimitirele, a nu fi
de acord cu profanarea. Când trec pe lângă cruci, biserici,
mănăstiri, să se descopere şi să-şi facă semnul crucii.
Trebuie educaţi pentru a se constitui în familii trainice, să
evite divorţurile, neînţelegerile, conflictele violente în faţa
copiilor.
Bine ar fi dacă am reveni la salutul creştinesc practicat
până la 1948 Lăudăm pe Isus! sau la Paşti Cristos a înviat!
Mulţi folosesc moda de a afişa rozarul la maşină. Este
bine, dar să-i învăţăm să-l şi folosească rugându-se.
Înainte de anul 1948 era obiceiul ca la noii născuţi li se
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pună o medalie cu Isus sau Fecioara Maria, la mână, semn
că este creştin. În casele oamenilor erau icoane şi ele
inspirau la o viaţă moral-creştină.
În legătură cu activitatea în clandestinitate, nu avem
consemnări scrise care ar necesita conservare, dar
păstrăm în memorie amintirea unor activităţi desfăşurate
cu unele persoane persecutate în regimul comunist, mai
ales preoţi greco catolici care au suferit condamnări iar
după ieşirea din închisori făceau servicii religioase la care
am participat periodic şi am fost chemaţi la interogatoriu şi
ameninţaţi. N-am consemnat în scris pentru a nu oferi
ocazia de a percheziţiona şi a avea dovezi de acuzare,
procese şi condamnări.
Paroh, preot Dumitru Cordoş,
protopop onorar
(Negreşti Oaş str. Pieţii nr. 18, judeţul Satu Mare.Studii: Institutul
Teologic ’’Ep. Dr. Alexandru Rusu’’, specialitatea: Teologie Pastorală;
licenţă în anul 1998.Hirotonit: la 8 decembrie 1987 de către Cardinal
Alexandru Todea -studiu în clandestinitate 1984-1987-.Instalat în
parohie: 1990.Starea civilă: căsătorit cu Ana. Copii: 2 fete – Ramona
călugăriţă ordinul Sf. Iosif al Apariţiei; Anca Gabriela, profesoară,
căsătorită).
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NEGREŞTI OAŞ
-„Sfânta Treime”-

În anul 1986 am început cursurile teologice în
clandestinitate avându-i ca profesori de teologie pe pr.
Lucian Mureşan, pr. Alexandru Mesaroş şi pr. Simion
Mesaroş. În data de 29 iulie 1990 am fost hirotonit ca
preot la Statuia Ostaşului Român din Baia Mare de către
Eminenţa Sa Mitropolitul Alexandru Todea şi episcopul
Lucian Mureşan.
În
luna
septembrie
a
anului 1990 am
fost numit paroh
la parohia Târşolţ
jud. Satu Mare
dieceza
de
Maramureş.
La
data respectivă
oficiile religioase
se desfăşurau în
biserica
redobândită pentru o perioadă de timp. Condiţiile în care
ne desfăşuram activitatea erau cu totul deosebite având în
vedere starea conflictuală dintre o parte a credincioşilor
ortodocşi, care nu au revenit la Biserica strămoşilor lor, şi
marea parte a credincioşilor reveniţi în sânul Bisericii greco
catolice.
Această situaţie nu a durat prea mult, deoarece în
primăvara anului 1991 am fost nevoiţi să abandonăm din
nou biserica şi să oficiem serviciile religioase în condiţii
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vitrege. În aceste condiţii, am obţinut de la primăria
comunei un loc adecvat pentru a construi o nouă biserică.
Astfel, în primăvara anului 1992 Excelenţa Sa Lucian
Mureşan a sfinţit locul de biserică pe amplasamentul vechii
primării a comunei. Lucrările de construcţie au durat 2 ani
şi jumătate. Aş dori să menţionez că la dimensiunile de 40
m lungime, 22 m lăţime, iar turlele bisericii înălţându-se
până la 36 m, zidirea acestei biserici într-un timp atât de
scurt îl putem defini ca fiind un miracol.
La data de 27 noiembrie 1994 noua biserică a fost
sfinţită de către episcopul de Maramureş, numit deja
Mitropolit, Lucian Mureşan, P.S. Ioan Şişeştean numit
episcop de Maramureş şi P.S. Virgil Bercea de Oradea.
La
finele
lucrărilor
de
construcţie
a
bisericii din Târşolţ,
în data de 21
februarie 1994, am
fost numit de către
Excelenţa
Sa
Lucian
Mureşan,
protopop
al
districtului „Ţara Oaşului”, ocazie cu care s-a şi reactivat
acest protopopiat istoric.
Din această perioadă am început să mă interesez de
posibilitatea construirii în oraşul Negreşti Oaş a unei
biserici noi, un ansamblu de construcţie care să aibă
posibilitatea să găzduiască şi sediul protopopiatului.
În acest sens am început să abordez autorităţile locale
ale oraşului. Situaţia politică atât la nivel naţional, cât şi
local, nu ne era deloc favorabilă, din contră, chiar ostilă.
În acest context am reperat un teren în centrul oraşului,
teren care în urmă cu ceva timp a deservit construcţia
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unei unităţi militare, dar acum era liber de sarcini.
Cunoşteam bine situaţia terenului, dar şi reticenţa multora
care se opuneau acestei propuneri venite din partea mea.
Prin urmare am constituit un consiliu parohial format din
câţiva intelectuali de marcă ai oraşului, printre care aş
aminti pe: Ing. Ec. Mihai Lohan, Prof. Vasile Nemeş, Prof.
Teofil Calai, Prof. Marin Chira şi Prof. Iosif Şaitoş. În
numele acestul consiliu am depus cerere la consiliul local
pentru obţinerea locului de biserică. Evident, cu toate că
în consiliu am avut şi sprijin din partea unor oameni,
cererea a fost respinsă în repetate rânduri.
În asemenea condiţii, m-am gândit că nu ar fi lipsit
de importanţă să am discuţii cu consilierii făcându-le vizite
la domiciliul lor pentru a discuta personal, ceea ce a fost
benefic. Ca urmare, în primăvara anului 1994 luna aprilie
consiliul oraşului Negreşti Oaş ne-a atribuit terenul
solicitat.
Trebuie, totuşi, să menţionăm faptul că în curtea
spitalului din Negreşti Oaş domnul director Dr. Mihai Pop
construise o biserică care, încă la vremea respectivă, nu
avea un titlu de proprietate, dar destinaţia era pentru
credincioşii greco catolici.
Recensământul din anul 1992 a scos în evidenţă un
număr de 340 greco catolici, noi însă aveam identificaţi
doar aproximativ 80 de persoane. Aceste persoane
participau la toate serviciile religioase în condiţii deosebite:
locuinţa părintelui Dumitru Cordoş, parcul din faţa
muzeului sau sala de şedinţe a policlinicii.
La data de 24 Iunie 1994 s-a sfinţit, de către Excelenţa
Sa Lucian Mureşan episcopul Maramureşului, locul unde se
va construi noua biserica protopopială.
În parohia Târşolţ lucrările avansau şi se apropiau de
finisaje. Tot în această perioadă s-a început şi construirea
casei parohiale la Târşolţ, care spre sfârşitul anului 1995 a
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fost acoperită. Apoi, în primăvara anului 1995 pr. Ioan
Zbona a preluat parohia Târşolţ, iar eu am preluat noua
parohie „Sfânta Treime” din Negreşti Oaş.
Am fost atenţionat şi pe bună dreptate, de către
Excelenţa Sa Lucian Mureşan de dificultăţile construirii
unei noi biserici în Negreşti Oaş, având în vedere mai
mulţi factori printre care aş aminti: existenţa unei biserici
în care ne puteam desfăşura ctivităţile cu toate că încă nu
eram proprietari, numărul redus de credincioşi şi, nu în
ultimul rând, situaţia financiară a credincioşilor noştri. Am
înţeles această îngrijorare a Excelenţei Sale şi l-am
asigurat că din punct de vedere financiar nu voi apela la
niciun credincios din parohie, urmând să-mi asum această
răspundere.
În toamna anului 1995 lucrările la demisolul bisericii erau
într-un stadiu avansat. În anul 1996 s-a zidit biserica iar în
anul următor s-a montat acoperişul. În 1997 s-au efectuat
finisajele, 1998 iconostasul, picturile, băncile, sediul
protopopial de la
demisolul bisericii,
prevăzut cu toate
cele necesare unei
instituţii:
secretariat, birouri,
contabilitate, sală
polivalentă, birou
administrativ, toate
utilate şi mobilate
pentru ca la data
de 7 iunie 1998, de sărbătoarea Sfintei Treimi, Eminenţa
Sa Lucian Mureşan, Mitropolitul Bisericii Române Unită cu
Roma şi Excelenţa Sa Ioan Şişeştean, episcopul
Maramureşului să sfinţească această biserică, alături de un
mare număr de preoţi şi apoximativ 2000 de credincioşi.
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Până în anul 2000,
oraşul Negreşti Oaş
avea doar o singură
biserică, cea veche din
„Dâmbul Popii”, care în
1948 a fost confiscată
de statul comunist şi
atribuită
cultului
ortodox.
Având în
vedere
faptul
că
biserica noastră nu
avea
nicio
altă
proprietate
tabulară,
era
necesar
să
construim o biserică la
demisolul căreia să fie
proiectat
şi
sediul
protopopial. Având în
vedere faptul că în zona Oaşului au pătruns în anii 19481990 cultele neoprotestante (cu ponderea cea mai mare
„Martorii
lui
Iehova”
care
contestă
divinitatea
Mântuitorului şi implicit Sfânta Treime), am considerat că
este imperios necesar ca în acest oraş să existe o biserică
cu hramul Sfintei Treimi. De aceea biserica are la bază, ca
arhitectură, triunghiul, atât nava cât şi altarul, iar cele
două turle care străjuiesc ca o fortăreaţă intrarea în Sf.
Biserică să semnifice braţele ridicate spre Dumnezeu în
semn de rugăciune.
Iconografia bisericii, modestă, aduce aminte de
sărbătorile împărăteşti de peste an: Bunavestire, Naşterea,
Botezul, Puterea cheilor, Răstignirea şi Învierea.
Iconostasul bisericii cu cele patru icoane: Isus Cristos
Pantocrator, Maica Domnului cu Pruncul Isus, Sf. Nicolae
şi Sf. Iosif. Motivaţia icoanelor laterale: Sf. Nicolae –
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patron al Bisericii Răsăritene şi Sf. Iosif – patron al Bisericii
Apusene: Profeţia din Malehi 1,11: ”De la răsăritul soarelui

şi până la apusul lui, mare este numele Meu între neamuri
şi în orice parte se aduc jertfe de tămâie pentru numele
Meu.”

După obiceiul din bisericile apusene, biserica noastră
este împodobită şi cu patru statui: Inima lui Isus,
devoţiuni în cinstea Inimii lui Isus în prima vinere din lună,
Inima Mariei, devoţiuni în cinstea Inimii Mariei în prima
sâmbătă din lună, Sf. Anton de Padova şi Sf. Rita cu
devoţiuni în cursul anului. O altă podoabă sunt vitraliile,
care filtrează şi înfrumuseţează lumina în biserică.

Activităţi în clandestinitate.

În oraşul Negreşti Oaş exista un grup de rugăciune,
din ceea ce cunosc eu, în jurul parohiei romano catolice,
grup format din credincioşii greco catolici, care în
sărbătorile importante de peste an îi frecventau pe preoţii
greco catolici din Satu Mare: Ieromonah Marina Gheorghe,
preotul Paul Sever, preot Augustin Mare sau părintele
Gavriş; în Baia Mare pe părintele Marian, ieromonah
Gavrilă Sălăgean, preot Lucian Mureşan, preot Alexandru
Mesaroş, preot Simion Mesaroş sau părintele Răfan.
În anul 1987 a fost hirotonit Dumitru Cordoş, care şi-a
amenajat o capelă în casa proprietate personală unde a
început să oficieze Sfânta Liturghie şi alte oficii religioase.
Grupul care a frecventat aceste oficii era desul de redus şi
datorită presiunilor care s-au exercitat de securitate
împotriva părintelui Dumitru Cordoş.

Situaţia actuală.

În parohia Sfânta Treime din oraşul Negreşti Oaş, ca
pretutindeni acolo unde s-au construit biserici, sau au fost
retrocedate, este total diferită faţă de anii clandestinităţii
109

şi chiar faţă de primii ani de după evenimentele din
decembrie 1989. Dacă numărul credincioşilor în primul an
era de ordinul zecilor, cu câteva familii, azi numărul
credincioşilor este de 590 cu o frecvenţă duminicală în
medie de 300-400. Trăirea spirituală este una intensă şi
profundă, ceea ce dă un act de calitate însemnată cultului
religios în Biserica noastră. Prezenţa este una activă la
toate serviciile religioase. S-au păstrat devoţiuni instituite
încă de dinainte de 1948 la mănăstirea Bixad cum ar fi:
Cultul Inimii lui Isus, Cultul Inimii Preasfintei Fecioare
Maria, cu mărturisiri din prima vinere, sâmbătă sau
duminică. Programul relIgios la biserică este zilnic cu
Sfânta Liturghie şi celelalte oficii: mărturisiri, devoţiuni.
Din jurnalul parohiei Sfânta Treime rezultă faptul că
anual participă la jertfa liturgică aproximativ 18.000 de
credincioşi şi avem în jur de 6.500-7.000 de împărtăşanii
euharistice.
Numărul persoanelor care au primit sacramentul
Sfântului Botez şi al Mirului este de 106 conform
registrului Botezaţilor, iar cei care au primit sacramentul
Sfintei Căsătorii este de 55.
Preocuparea parohului se îndreaptă cu predilecţie spre
noua generaţie, spre tinerii noştri prin catehizare, atât în
cadrul sistemului de educaţie, cât şi la biserică. În acest
sens părintele Dumitru Cordoş predă ore de religie la
şcolile din oraş, iar un aport deosebit în pregătirea tinerei
generaţii îl au surorile Sfântului Iosif al Apariţiei, care
activează în parohia noastră din anul 1996.
În ceea ce priveşte cateheza majoră am instituit un
program anual cu credincioşii din parohie, care se
desfăşoară în perioada postului mare şi care cuprinde
diverse teme cum ar fi: Credinţa, Biserica, Sacramentele,
Poruncile, Sfânta Liturghuie, teme inspirate din catehismul
Bisericii Catolice.
110

Aş aprecia faptul că biserica noastră, din mila lui
Dumnezeu, îşi reia uşor-uşor cursul firesc şi rolul
important în viaţa poporului român, cu o contribuţie
majoră în ceea ce priveşte angajarea în activităţile
spirituale, cât şi culturale, educative şi formative. Evident,
există multe lucruri de realizat, există mult de muncit în
acest domeniu, mai ales acum când o mare parte din
populaţia tânără sau medie îşi caută destinul în altă parte,
alegând să emigreze pentru un trai mai bun. Biserica
noatră rămâne un factor important şi în viaţa acestor
persoane, însoţindu-le şi încurajându-i să-şi păstreze
demnitatea umană şi spiritul de creştin, prin întâlnirile pe
care le avem la diferite sărbători atunci când ei se întorc
acasă. Cred că cea mai importantă misiune a noastră
legată de acest exod este aceea de a conştientiza
credincioşii că atât Biserica cât şi familia sunt sacre.
Credinţa în Dumnezeu, în Sfânta Treime, presupune
unitate, ceea ce înseamnă că niciodată şi sub nicio formă
copiii nu pot fi despărţiţi de părinţi şi nici părinţii de copii.
Aprecieri de ordin personal: Biserica este creaţie
restabilită şi în curs de restabilire. Astfel, noţiunile de
Sacrament şi de Biserică coincid. Biserica trebuie să
vorbească în limbajul timpurilor în care trăim, păstrând
însă intactă substanţa Tradiţiei creştine, adică adevărurile
conţinute în doctrina Bisericii noastre. Una este, însă,
doctrina şi alt lucru este forma în care ele sunt prezentate,
păstrând totdeauna acelaşi înţeles şi aceiaşi semnificaţie;
trăim totuşi în mileniul al treilea.

„Adevăraţii credincioşi nu acordă o importanţă prea
mare luptei pentru reorganizarea formei bisericeşti. Ei
trăiesc din ceea ce constituie esenţa Bisericii. Şi dacă
vreau să ştiu ce este, de fapt, Biserica, trebuie să apelăm
la ei. Pentru că Biserica nu se află, în primul rând, acolo
unde se organizează, unde se reformează, se conduce, ci
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în aceia care cred şi primesc în ea darul credinţei, care
pentru ei devine viaţa.
Numai cine a înţeles că Biserica, dincolo de
transformarea funcţiilor şi
formelor sale, îi înalţă
sufleteşte pe oameni, le oferă patrie şi speranţă, le oferă,
mai exact, o patrie care este speranţa, cale spre viaţă
veşnică, aşadar, numai acela care a înţeles toate acestea
ştie ce a fost cândva şi ce este astăzi Biserica”(JOSEPH cardinal RATZINGER: Întroducere în creştinism).

Paroh, preot canonic IACOB FEIER,
protopop al Ţării Oaşului.
(domiciliat în Negreşti Oaş, str. Plopilori nr.8, jud. Satu Mare; hirotonit
în data de 29 iulie 1990 de către Î.P.S.S. Alexandru Todea, Mitropolitul
Blajului; căsătorit, patru copii: Bianca – profesor limba şi literatura
română, Cosmin Vasile – arhitect, Maria Carmen – studentă anul IV Farmacie, Cristiana Georgeta – elevă clasa a XI-a).
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PRILOG
Localitate aşezată pe două coline, sat care aparţine
comunei Oraşu Nou, cu oameni destoinici şi gospodari, cu
o credinţă profundă maifestată în toate timpurile,
indiferent de condiţiile sociale, uneori ostile fenomenului
religios – satul Prilog, din punct de vedere religios este
cunoscut mai ales datorită unei persoane cu totul
deosebite - „Unchiul Mihai”, cel care în fapt era monahul
Mihai, şi a surorii sale Ana, călugăriţă a ordinului feminin
al Ordinului Sfântului Vasile cel Mare. După anul 1948,
când parohia Prilog, ca şi celelalte parohii greco catolice, a
fost desfiinţată, activitatea reliogioasă a continuat în
cadrul parohiei ortodoxe nou înfiinţate.
În sufletul creştinilor au rămas însă acele valori
spirituale dobândite de-a lungul veacurilor în Biserica
Greco Catolică. Casa părintească a lui Neamţu Mihai a
rămas pentru credincioşii din Prilog un focar de credinţă şi
lumină, în care cei care doreau să-şi astâmpere setea,
dragostea şi dorul de viaţă spirituală a Bisericii strămoşeşti
o puteau afla. Putem spune cu certitudine că această
casă, de pe colina de nord a satului, a devenit nu numai
pentru cei din Prilog, ci pentru toată Ţara Oaşului simbolul
Bisericii Greco Catolice Române. De aici, ca dintr-un izvor
nesecat al credinţei, timp de zeci de ani, mii de credincioşi
de pe meleagurile Ţării Oaşului, din ţara întreagă, şi-au
astâmpărat setea şi dorul de valorile profund spirituale ale
Bisericii noastre.
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Călugărul Mihai, împreună cu sora Ana, au transformat
casa părintească în sanctuar de rugăciune. Prin charisma
minunată, pe care călugărul Mihai a primit-o de la
Dumnezeu, aceea de a cunoaşte şi vindeca sufletele
oamenilor, a devenit în scurt timp cunoscut pretutindeni în
ţară şi peste hotare. Acest fenomen a făcut ca, începând
cu anii ’70, casa celor doi călugări să fie vizitată zilnic de
sute de oameni, veniţi din toate colţurile ţării. Căugărul
Mihai şi sora Ana se deplasau pe tot cuprinsul Ţării
Oaşului, pentru a duce în casele celor suferinzi, a celor
lipsiţi de lumina dumnezeiască, sănătate şi credinţă. În
sensul acesta, sunt nenumărate mărturii în toate
localităţile din Oaş. Cu siguranţă se poate spune că nu
există familie în zonă, care să nu fi auzit de faptele
minunate săvârşite de călugărul Mihai: diagnosticări ale
stării de sănătate, tratamente cu plante medicinale, dar
mai ales a sănătăţii sufleteşti, prin rugăciuni.
Peste toate acestea, era înzestrat de Dumnezu cu o
clar-viziune asupra tuturor fenomenelor.
Anii ’60, după eliberarea unor preoţi greco catolici din
temniţele comuniste, a dat posibilitatea ca această casă
din Prilog să fie vizitată în deosebi de preoţii călugări,
pentru a oficia servicii religioase, mai ales sfintele
Liturghii. În acest sens, putem spune că Prilogul a devenit
cel mai puternic centru catolic de spiritualitate al
clandestinităţii în zona Oaşului. Cu oarecare discreţie,
serviciile religioase din Prilog, în casa Unchiului Mihai, au
început să aibă o conotaţie semnificativă de aşa natură
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încât cei apropiaţi Bisericii din zonă cunoşteau exact
programul serviciilor liturgice, care se desfăşurau. Preoţii
care oficiau sfintele liturghii şi alte oficii, erau ieromonahii
Marina Gheorghe, Leon Bob, Ilie Bondre, iar uneori
părintele Vasile Gavriş din Satu Mare.
În anii ’80, atunci când opresiunea organelor de stat
comuniste nu mai era atât de mare asupra Bisericii Greco
Caotice, se poate spune că Prilogul a devenit un loc de
pelerinaj pentru creştinii Ţării Oaşului, dar şi pentru toţi
cei care doreau să participe la Oficii celebrate de preoţi
greco catolici, în
special de cei ai
Ordinului
Sf.Vasile
cel Mare, veniţi din
toată
ţara,
conducător
fiind
părintele
Marina,
care,
în
această
perioadă
a
avut
deosebita bucurie de
a face o vizită sfântului părinte Papa Ioan-Paul al II-lea la
Roma, care i-a conferit o medalie a fidelităţii.
Evenimentele din Decembrie 1989 au găsit Prilogul în
această stare de fapt. Părintele Marina Gheorghe,
decedase în luna ianuarie a anului 1989, iar rolul de
conducător spiritual era asumat de părintele ieromonah
Leon Bob, care oficia toate serviciile religioase în parohia
reînfiinţată. Locul de celebrare a tuturor serviciilor
religioase a rămas casa călugărului Mihai.
Relaţia mea personală, pr. Iacob Feier, era una
specială. M-a cunoscut copil încă din anul 1964, când
Unchiul Mihai ne-a vizitat familia la Halmeu, aducând
mângâiere mamei mele bolnave. Ne-am întâlnit mai târziu
în localiatea Turţ, în casa surorii mele Irina Mariţa, iar
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după căsătorie, în anul 1982, l-am vizitat la locuinţa sa
din Prilog. Am participat la multe servicii religioase, ca
sfinte liturghii, novene şi devoţiuni, rugăciuni, în casa sa
din Prilog, fapt care mi-a conferit privilegiul de a-l
cunoaşte mult mai bine şi de a-i fi apropiat. După
hirotonire, în 1990, am fost invitat să celebrez mai multe
oficii în casa dânsului. Aici am avut deosebita bucurie de
a-l reîntâlni pe Ieromonahul Augustin Silviu Prunduş, pe
care-l cunoscusem cu mulţi ani înainte la pelerinajele pe
care le făceam la Cacica- Suceava şi Cicârlău –Maramuerş.
Dorinţa
arzătoare a lui
Mihai era de a
construi
o
biserică
în
proprietatea
personală
a
familiei
sale.
Am
stabilit
atunci
cu
Unchiul Mihai
şi sora Ana, fiind prezent Superiorul bazilienilor
ieromonahul Ilie Irinah Bondre şi ierodiaconul Ermil
Alexandru Jurja, că această biserică, ce urma să se
construiască pe grădina casei sale, să servească
deopotrivă atât Parohia Prilog, cât şi Mănăstirea baziliană
care se va înfiinţa. În acst sens am luat legătură cu
nepotul Unchiului Mihai, arhitectul Victor Mihiş, care a
realizat proiectul bisericii şi, în felul acesta, s-au demarat
lucrările de construcţie, care au durat trei ani de zile.
Dumnezeu, în nemărginita Sa înţelepciune, aşa a voit
ca atunci când acest vis al Unchiului Mihai se va împlini, el
să plece la cele veşnice. Aşa, la data de 23 iunie 2000,
când biserica era finalizată, Unchiul Mihai, farul călăuzitor
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al miilor de credincioşi din Ţara Oaşului, stâlpul credinţei
noastre, piatră din Piatra pe care Mântuitorul Şi-a zidit
Biserica Sa, s-a mutat la cele veşnice.
Azi parohia greco catolică din Prilog este administrată
de preoţii călugări ai Ordinului Sf. Vasile cel Mare. La
oficiile sfinte participă zilnic un număr însemnat de
creştini, atât din Prilog, cât şi din tot ţinutul Oaşului.
Mormântul Unchiului Mihai aflat în faţa bisericii este vizitat
zilnic de mulţi creştini, veniţi de pretutindeni, pentru a-l
ruga să mijlocească pentru ei harurile necesare şi pentru
a-i mulţumi pentru ceea ce au primit de la el.
În incinta acestui spaţiu sacru, i s-a mai împlinit încă
un vis, acela de a se ridica o Mănăstire a Ordinului Sf.
Vasile cel Mare,
a cărui membru
a fost. Viaţa
monahală
în
această
Mănăstire este
în conformitate
cu
Regulile
Ordinului,
cu
program
de
rugăciune
şi
servicii
religioase. Din
anul 2008, aici
s-a mutat din Cluj atât Curia Provincială a OSBM, cât şi
Noviciatul pentru tinerii candidaţi la călugărie.
Putem afirma, că o mare parte din activitatea Ordinului
se desfăşoară azi în Prilog, reînnodând astfel firul
evenimentelor petrecute la Mănăstirea Bixad până în anul
1948.
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De menţionat este şi faptul că preoţii bazilieni sunt de
un real folos şi în activitatea pastorală din parohiile
protopopiatului Ţara Oaşului, prin misiunile pe care le
desfăşoară.

Preot Iacob Feier

Accedit ut:

I

L-am întâlnit prima dată pe „Călugărul de la Prilog”
în toamna anului 1964. Vecinul meu de bloc, din Baia
Mare str.Karl Marx (azi: Dr.Gheorghe Bilaşcu) nr.14, Vasile
Pădurean din Mălădia jud.Sălaj, angajat ca şofer pe
Şantierul din Baia Mare al Trustului de Construcţii
Industriale Cluj Napoca, m-a solicitat să-l ajut să coborâm
pe braţe din apartamentul său şi să-l urcăm în cabina
camionului pe care lucra Vasile, pe un prieten de-al său,
pe care-l chema tot Vasile (numele de familie nu mi-l
amintesc, după 45 de ani), inginer agronom, care nu
putea sta pe picioare fără riscul de a i se frânge oasele,
având TBC osos în grad atât de avansat încât medicii l-au
dat acasă fără nicio speranţă de vindecare. Ajunşi la
Prilog, călugărul Mihai a venit la maşină, s-a uitat la el
câtva timp, apoi s-a uitat la Vasile Pădurean şi la mine:
„Faceţi-vă vreme să vă rugaţi şi pentru el!”. Ne-a spus să
zicem rugăciunile pe care le ştim noi, dar timp de 40 de
zile, şi să i se facă ceaiurile din lista care ne-a dat-o.
Eu am mai locuit în Baia Mare încă 14 ani, până în
primăvara anului 1978. Inginerul agronom Vasile mai trăia
şi, sprijinit într-un baston, se mişca prin casă şi dacă era
ajutat să coboare scările se plimba şi pe afară singur.
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II
În luna aprilie 1989, după ce renumitul chirurg Prof.
Dr. Radu Deac de la Târgu Mureş, în urma unui consult de
specialitate, i-a recomandat unui pacient de 47 de ani,
operaţie urgentă pe cord deschis, acesta, speriat de
posibilitatea morţii pe masa de operaţie, m-a rugat: ”Dumă la sfântul tău de la Prilog”. Ajunşi la călugărul Mihai
acesta a confirmat diagnosticul medical, o valvă aproape
inactivă şi încă două atrofiate, adăugând că mai are şi o
veche stenoză mitrală şi nişte viermişori la ficat. Mihai l-a
încurajat: „Te poţi vindeca de toate, cu încredere în
Dumnezeu”. Şi i-a recomandat:
- Rugăciune continuă.
- Regim alimentar hiposodic, fără tutun, fără alcool.
- Cât mai mult somn.
- Tratament neîntrerupt 40 de zile, după prescrierile
notate mai jos.
De la Plafarul din Satu Mare şi Oradea am cumpărat
ceaiurile prescrise şi am plecat la casa parohială din
Husasău de Criş, unde l-am cazat pe pacient, MIRCEA
ŞTEFAN BELU actor dramatic la Teatrul Naţional din
Timişoara, şi am pregătit cele necesare, întocmind şi o
Fişă de tratamente pentru 40 de zile, 25 aprilie – 3 iunie
1989. În această Fişă am notat zilnic tratamentul făcut,
pentru a putea respecta întocmai recomandările
călugărului Mihai de la Prilog:
1. COMPRESA. Timp de 40 zile, în fiecare seară la orele
24 se aplică pe piept 4 bucăţi pânză albă bine îmbibate: Ia în lapte de vacă cald, a II-a în ţuică tare, a III-a în vin
alb, a IV-a în vin roşu; peste le frunze sau felii de sfeclă
de zahăr; se acoperă cu un prosop, care se leagă bine să
nu se mişte până dimineaţa la orele 8.
2. MASAJ. După ce se iau compresele locul se masează
cu soluţia preparată din: parfum din flori de viorele,
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trandafiri, narcise, levănţică, lăcrămioare, care se
amestecă cu aceeaşi cantitate de spirt medicinal.
3.PRAFUL nr. 9. Preparat din: 6 tablete bicarbonat de
sodiu, 6 tb.piramidon şi o lingură de sare amară; măcinate
şi amestecate. Doza: o lingură rasă. Se ia cu o oră înainte
de dejun , apoi la o oră după cină plus un pahar de lapte.
După prima zi pauză 15 zile, apoi altă doză cu altă pauză
de 15 zile.
4.FUMUL nr.11. Timp de 20 zile, dimineaţa la orele
8,30 pe un reşou încins se pun, cât un bob de porumb,
clei de cais, cireş, vişin, prun, piersic şi răşină de brad. Se
trag în piept 4 guri de fum, după fiecare se tuşeşte de 4
ori. După 30 de minute se bea 1 lingură ulei de măsline
(dovleac sau floare soarelui), 1 pahar de bere proaspătă şi
1 pahar apă sulfuroasă.
5.INHALAŢIE. Timp de 40 zile, la ora 9 dimineaţa, de
pe un tampon de vată se inhalează, de la distanţa de o
palmă de la nas, timp de 10 minute soluţia preparată din:
24 tablete aspirină, 6 tb piramidon, 6 tb bicarbonat, 4 tb
codenal, dizolvate într-un litru de spirt medicinal plus 2
lămâi.
6.CEAIUL nr.3 se ia în loc de apă 1,5 – 2 litri pe zi,
până la apariţia diareii. În 2 litri de apă clocotită se fierb 23 minute câte o linguriţă din plantele din lista nr.3;
strecurat, neîndulcit plus 100 gr.vin roşu.
Când începe diareea se ia CEAIUL nr.12, alternativ:
o zi nr.12, o zi nr.3 până la oprirea diareii.; după oprire, se
ia în continuare nr.3.
Dacă nu se opreşte diareea în 10 zile, se ia CEAIUL
nr.4; la oprire se continuă cu nr.3.
MENŢIUNE: După numai 10 zile de tratament,
cardiologul Dr.Lazăr Aurel de la Spitalul Judeţean din
Oradea a constat dispariţia aritmiilor şi fibrilaţiilor, iar
ecografistul că nu are cheaguri în sânge.
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După cele 40 zile de rugăciune şi tratament, la
Târgu Mureş se confirmă că doar o valvă ar trebui
înlocuită. CONCLUZIA: vindecare miraculoasă! Există, însă
şi un EPILOG trist:
Deşi încă de la primul consult de la Târgu Mureş,
Dr. Deac l-a declarat inapt total pentru muncă şi Teatrul
din Timişoara l-a pensionat de boală, actorul Mircea Ştefan
Belu văzându-se „vindecat” a urcat din nou pe scenă şi a
continuat „viaţa de artist”. Eu între timp m-am mutat din
Oradea, dar am aflat că după 13 ani a suferit o operaţie
pe cord la Spitalul Militar Central din Bucureşti, unde i s-a
înlocuit o valvă, şi că în 15 septembrie 2002 s-a mutat în
Cimitirul din Lugoj lângă tatăl său.
III
Profesorul ing.Tudosie Diculescu, din Bucureşti,
str.Agatha Bârsescu nr.10 bl.V-19 sc.II et.5 ap.57 a aflat
de la fostul meu coleg de Teologie, preotul dr.Dumitru
Găină, paroh la biserica „Sf.Gheorghe-Griviţa” Bucureşti,
despre tămăduitorul de la Prilog, călugărul Mihai şi m-a
contactat telefonic rugându-mă să-l ajut pe un prieten al
său, a cărui fiică grav bolnavă a fost dată din Spitalul Elias
din Bucureşti „să moară acasă”. După ce primarul din
Prilog mi-a confirmat că fratele Mihai este acasă, i-am
spus lui Tudosie să vină cât pot de repede. Au călătorit
toată noaptea, aşa că foarte de dimineaţă erau în faţa
casei mele din Oradea, str.Prof.dr.Gheorghe Marinescu
nr.8. Era în prima zi de vineri din luna octombrie 1992.
Când am ajuns la Prilog, în faţa casei lui Mihai am văzut
mai multe autoturisme cu bolnavi. Era cam ora 9 şi Mihai
încă nu primise pe nimeni. Am bătut cu insistenţă în uşa
de la bucătărie. După un timp a apărut sora Ana,
supărată, m-a recunoscut, a deschis puţin uşa şi s-a răstit
la mine:
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-„Ce vrei? Nu primeşte pe nimeni. Că Părintele Leon Bob

de la Satu Mare n-a venit. Aşa că fratele Mihai nu lucrează
în prima vineri din lună decât după Sfânta Liturghie. Navem popă, astăzi nu lucrează. Le-am spus şi la cei deafară”.
- „Soră Ana. Fă bine spune-i fratelui Mihai că are popă.
Sunt eu aici, numai să mă laşi în casă”.
- „Aşteaptă un pic”, zice Ana şi-mi trânteşte uşa în nas.
(Ştia că încă eram preot ortodox şi cum ea era călugăriţă
greco catolică, ca Mihai, bănuiesc că s-a dus să-l
consulte). S-a întors mai puţin cătrănită, zâmbindu-mi:
- „Noa, pofteşte înlontru!”.
I-am luat cu mine pe cei trei însoţitori, la care le-am
şoptit: Eu voi oficia Sfânta Liturghie greco catolică, deci
veţi auzi cuvântul Spirit în loc de Duh, iar dumneavoastră,
stând lângă sora Ana, să ziceţi încet împreună cu ea
„Doamne îndură-Te spre noi”, în loc de „Doamne
miluieşte”.
După Liturghie, fratele Mihai ne-a făcut semn să
ocupăm loc în camera vecină până-şi termină el
rugăciunile. Vre-un sfert de oră n-am scos o vorbă
niciunul.
Eram copleşiţi de emoţia acestei
minunate întâmplări: în capela greco catolică
din casa călugărului Mihai, a oficiat la altar
un preot în conştiinţă catolic, dar formal încă
ortodox, şi la strană, lângă sora Ana, trăind
momentul emoţionaţi - doi înalţi ofiţeri din
serviciile secrete!
După procedura bine cunoscută, fratele Mihai a
consultat-o pe bolnavă, Cristina Stoica, apoi ne-a spus:
„Multă, multă rugăciune, şi ceaiurile din listele ce vi le dau.

Aţi venit tare târziu. Să faceţi tot ce vă spun. Rugăciune şi
tratament”.
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După doi ani, în 1994, Tudosie Diculescu fiind
numit secretar general al Ambasadei României din Roma,
m-a anunţat că trecând prin Oradea doreşte să oprească
la o cafea, să mi-l prezinte şi pe micul său fiu, Adrian,
darul lui Dumnezeu la rugăciunile credincioasei sale soţii,
fiică de moţi din Ştei.
Familia Stoica şi fiica lor, pe care o adusese la
Prilog, n-a respectat întocmai „reţetele” călugărului Mihai,
totuşi a mai trăit încă doi ani.
Nota bene.
În perioada 1979 – 1996, locuind eu în Oradea, am dus
sau am trimis mai mult de zece persoane la călugărul
Mihai Neamţu (pe care îl cunoşteam demult, prin fratele
său din Baia Mare, Pavel, care cânta în corul Catedralei
băimărene, în timpul cât eu am fost parohul acelei
Catedrale, 1968-1978). Dar întrucât nu le-am urmărit
evoluţia şi nu le-am notat datele personale, nu pot da
mărturie decât despre cazurile mai sus relatate, în care am
fost implicat.
IV
Adaug şi două mărturii culese împreună cu
ieromonahul Ermil Alexandru Jurja, păstrate pe suport
magnetic în arhiva vocală (AV) şi arhiva foto (AF) a
O.S.B.M.:
Paul Maria22, născută în 2 septembrie 1936, domiciliată în
satul Coca nr.50, comuna Călineşti Oaş ne spunea23:
Prin anii 70 a venit la noi la Coca, trimis de călugărul Mihai
de la Prilog, Părintele Gheorghe Marina. Nu l-am
recunoscut. Era deghizat, purta o pălărie mare. Eu aveam
o soră foarte bolnavă, pe moarte. Părintele a făcut
rugăciuni şi Maslu şi Sfânta Liturghie şi dezlegări. A venit
22
23

A.F.1/DSCO 1857
A.V.1/0015
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de mai multe ori şi cu unchiul Mihai şi sora Anuca şi se
rugau pe ascuns. Sora mea s-o făcut bine, trăieşte şi
acum, are 59 de ani. Apoi, într-o iarnă, socru lui Griga
Dobii din Negreşti l-a reclamat pe unchiul Mihai că se fac
slujbe clandestine noaptea, sfeştanii şi Liturghii. Pe ger în
ajun de Anul Nou am fost interogaţi la securitatea din
Negreşti Oaş, 42 de persoane. Pe femeile din Prilog le-au
bătut rău, pe unele le-o băgat în spital. Ce eşti?, întrebau.
–Greco catolică. Apoi, dă-i!
Tătar Gheorghe a Nonului24, născut în 17 august 1954,
domiciliat în Trip nr. 676, îl cunoştea pe călugărul Mihai
Neamţu de la Prilog din tinereţe, iar din 1986, după ce şi-a
cumpărat o maşină de teren ARO îl ducea pe acesta şi pe
sora lui, Ana, la capela OSBM din Satu Mare str.Gh.Doja
nr.5, aproape în fiecare sâmbătă, şi de multe ori la locurile
clandestine de rugăciune din Baia Mare şi Pomi.
„Odată, împreună cu Mihai au urcat în maşina mea încă
zece persoane. I-am zis: Nu-s cam mulţi unsprezece? Nu,
mi-o zis Mihai, du-te liniştit! Era noaptea târziu. Când am
ajuns între Ciuperceni şi Botiz, ne opreşte o maşină a
Miliţiei. Nu ştiu ce grad o avut, dar ţin minte că unul se
numea Petrescu, de la Bucureşti, şi acesta mi-o zis: „Dacă
nu ţi-s destule opt persoane în maşină, îţi vei vedea
permisul pe cealaltă lume”. Atunci Mihai i-o făcut semn cu
mâna lui Petrescu şi i-o zâs: „Vezi că eşti bolnav, ai
probleme cu un plămân. Dar nu te-ai tratat. Şi mâna ta îi
uscată cam 60%”. Maiorul Silaghi de la miliţia din Satu
Mare i-o zâs lui Petrescu: „N-ai auzit de călugărul de la
Bixad care vede prin oameni? Acesta-i”. În momentul
acela mi-o restituit actele şi am plecat spre Prilog”.

Preot Vasile Romul Pop
24

A.F.2/DSCO 2003, A.V.3-ICR0021-22
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RACŞA
În parohia Racşa nu au fost activităţi deosebite în
perioada clandestinităţii, dar au fost unele persoane care
au frecventat biserica romano catolică din Negreşti Oaş.
După hirotonirea părintelui greco catolic Dumitru Cordoş,
în anul 1987, au participat şi la serviciile religioase oferite
în clandestine, pe care le oficia în locuinţa sa.
Parohia s-a reactivat în luna aprilie 1996. Pentru
reînfiinţarea parohiei un rol important l-a avut prim
curatorul Bud Ioan, care a format primul nucleu greco
catolic. După reînfiinţare, a slujit în parohia noastră
părintele Dumitru Cordoş, până în data de 6 august 1996
când am fost numit ca paroh în Vama şi Racşa. În Racşa,
oficiile religioase le facem într-o şcoală într-o parte a
satului unde participă în fiecare duminică şi sărbători
aproximativ 30-40 de persoane.
Împreună cu credincioşii, având aprobarea episcopului
locului P.S.S. Ioan Şişeştean în anul 2007 am demarat
proiectul pentru o nouă biserică parohială şi toate au
decurs destul de bine până în momentul când am început
să construim. Atunci am fost opriţi de autorităţile locale,
îndemnate de ’’fraţii de strană’’ pe motiv că autorizaţia nu
este valabilă, deoarece nu avem cale de acces, pentru că
drumul ar trece prin cimitir. Dar în realitate acolo era un
drum de ţară, iar noi în prealabil primisem aprobarea
autorităţilor locale.
Aşadar, am pierdut startul, timpul şi valabilitatea
autorizaţiei, inclusiv prelungirea ei de un an.
Un amănunt interesant: preotul ortodox trecând odată
pe acolo ne-a spus că ’’atât timp cât el va fi preot în sat,
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noi nu vom face biserică greco catolică acolo’’. Până în

prezent s-a ţinut de cuvânt.
În parohia Racşa avem aproximativ 30 de familii, 110
credincioşi, dar o parte, în special cei tineri, sunt plecaţi în
străinătate. Există totuşi posibilitatea de a mări
comunitatea prin atragerea unor familii sau persoanele
care nu frecventează nici o biserică.
Din activitatea parohială ceea ce putem să arătăm
este faptul că în Racşa programul liturgic este următorul:
în duminici şi sărbători ora de începere este 9.00.
Mărturisirile mai frecvente sunt în perioada primei
vineri şi primei sâmbete din lună, când se mărturisesc
aproximativ 60% din comunitate, în special cei care sunt
bătrâni, dar şi tineri, iar pe cei bolnavi îi vizităm la
domiciliu sau dacă este cazul la spital.
În ceea ce priveşte numărul botezelor, cununiilor sau
înmormântărilor sunt mai puţine, după numărul
credincioşilor aproximativ 1-2 pe an dintre fiecare.
Cu copiii facem pregătire pentru prima împărtăşanie,
o dată la 2-3 ani, la biserică, în fiecare vinere din timpul
anului şcolar.
Paroh, preot Vraja Vasile,
(domiciliat în Vama, judeţul Satu Mare, str. George Coşbuc nr. 699;
Institutul teologic Greco Catolic ’’Ep. Dr. Alexandru Rusu’’ Baia Mare
promoţia 1994. Data hirotonirii: 04 august 1996 Data instalării: marţi
06 august 1996 de către părintele protopop Iacob Feier în parohiile
Vama şi Racşa).
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TÂRŞOLŢ
În anul 1948 în Târşolţ paroh era preotul Vasile
Erdoş, foarte activ şi respectat de către credincioşi. Prin
efortul depus a introdus devoţiuni ca: Rozarul Sf. Fecioare
Maria, Un ceas cu Isus, Calea Sfintei Cruci, Cultul Sf. Iosif,
Cultul Sf. Anton, Cultul Sf. Tereza de Liseaux, Adoraţia la
Preasfântul Sacrament; practicate frecvent.
După 1948 majoritatea credincioşilor din Târşolţ nu
au mai frecventat Biserica din localitate, deoarece în ea au
început să slujească preoţii ortodocşi, care n-au respectat
aceste devoţiuni. De aceea credincioşii au preferat să ţină
legătura cu preoţii greco catolici care mai activau încă,
precum călugării de la Mănăstirea Bixad sau mai târziu în
Moişeni, la preotul Paul Sever, pe care l-au arestat mai
târziu, în anul 1952. După ce toţi preoţii greco catolici au
fost înlocuiţi cu preoţi ortodocşi, marea majoritate a
credincioşilor
din Târşolţ au început să frecventeze
Biserica Romano Catolică din Huta Certeze, apoi cea din
Negreşti Oaş şi mai târziu în Boineşti, apropiindu-se astfel
ca distanţă de satul lor.
După eliberarea unor preoţi ai noştri din închisorile
comuniste, credincioşii greco catolici i-au contactat şi i-au
invitat în comună pentru diferite servicii, care se petreceau
întotdeauna pe timp de noapte. Preotul care a început o
activitate spirituală bogată în comuna Târşolţ a fost
părintele Marian din Baia Mare, care în anul 1975 venea
foarte des în comună pentru: sfinţiri de casă, de cruci,
Mărturisiri, Boteze sau Sfânta Liturghie.
În afară de pr. Marian au mai activat în Târşolţ pr.
Ghita, pr.Sabău, pr. Vasile Gavriş, pr. Gavril Sălăjan, pr.
Marina Gheorghe, pr. Leon Bob, pr. Paul Sever. Mai târziu
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au venit în Târşolţ preoţi mai tineri sau hirotoniţi în
clandestinitate, precum: Simion Mesaroş,
Alexandru
Mesian, Lucian Mureşan, Ardelean Cornel. După anul
1983, activitatea spirituală în Târşolţ era atât de intensă
încât, de obicei, la prima sâmbătă din lună veneau 3-4
preoţi care mărturiseau toată noaptea, iar spre dimineaţă
celebrau Sf. Liturghie după care plecau din Târşolţ cu
satisfacţia datoriei împlinite.
Locurile stabilite unde se celebra Sf. Liturghie sau
unde se ştia că vor veni preoţii erau destul de multe.
Printre familiile la care veneau preoţii amintim: Pop Vasile
(Popanu) str. Hujeni, nr.277, Alec Maria (Iojanului)
str.Popeni, nr. 379, Doroş Măricuţa (Doroşoaia) str. Popeni
; Bura Ioan (Olaru) str. Mătiasa nr. 188, Bâce Ioan (Ionu
Bâcii) str. Măgura, Grigoruţ Maria (mătuşa Belii) str.
Cearda. De menţionat este faptul că în toată această
activitate clandestină nici preoţii, nici credincioşii nu au
fost deranjaţi de către organele de ordine prezente în sat
la acea vreme. Explicaţia este că miliţia de atunci ştia de
prezenţa preoţilor, dar se comporta ca şi cum nimic nu sar fi întâmplat.
Legăturile dintre preoţi şi credincioşi s-au defăşurat
şi prin vizite ale credincioşilor la locuinţele preoţilor, fie în
Satu Mare (pr. Gheorghe Marina, pr. Paul Sever, pr. Vasile
Gavriş), fie în Seini (pr. Bodea), fie în Baia Mare (pr.
Marian) dar şi în alte locuri. Darorită acestor legături care
existau până în decembie 1989, acest moment nu a făcut
decât să întărească aceste locuri şi să pregătească
momentul ieşirii Bisericii noastre din clandestinitate la
lumină.
În luna ianuarie a anului 1990 a decedat un
credincios greco catolic – Cardoş Ioan – înmormântare la
care au participat preoţii: Simion Mesaroş, Mesian
Alexandru, Dumitru Cardoş. Această primă ieşire a
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preoţilor greco catolici a înflăcărat inimile credincioşilor
noştri aşa încât s-a pregătit momentul celebrării primei
Sfinte Liturghii în libertate, fapt petrecut la 2 februarie
1990 în curtea credinciosului Miculaş Ioan. Sfânta
Liturghie a fost celebrată de preoţii Simion Mesaroş şi
Dumitru Dragomir, iar răspunsurile erau date de către toţi
credincioşii . Funcţia de cantor a îndeplinit-o pentru prima
dată domnul profesor Mişca Ioan, la rugăminţile lui Bâce
Ioan şi Cardoş Grigore.
Preotul ortodox de la acea vreme – Pop Gheorghe –
fiind contactat de către credincioşii greco catolici a promis
că şi el este pregătit să treacă la religia greco catolică,
deoarece părinţii lui care încă trăiau erau şi ei greco
catolici. Totul a fost doar o amânare în timp, deoarece
preotul nu avea această intenţie şi astfel primele sărbători
ale Învierii Mântuitorului nostru Isus Cristos, sărbătorite în
libertate, au fost celebrate în şura pusă la dispoziţie de
către Miculaş Ioan (Bâceanu). Sfânta Liturghie a fost
celebrată de către preoţii Leon Bob OSBM şi pr. Paul
Sever care au sfinţit şi Sfintele Paşti.
După Sfintele Sărbători s-a trecut la reorganizarea
parohiei şi astfel s-a ales un consiliu parohial al cărui prim
curator era Miculaş Ioan, care avea grijă ca în fiecare
duminică sau sărbătoare să fie prezent în localitate un
preot greco catolic. Pe măsură ce numărul credincioşilor
creştea, s-au dus tratative cu preotul ortotox, fie să treacă
el la religia greco catolică, fie să-i lase să celebreze
Sfintele Liturghii în Biserica construită de părintele greco
catolic Eugen Dredeanu şi sfinţită de Episcopul Iuliu
Hossu.
De regulă în fiecare duminică sau sărbătoare erau
prezenţi cel puţin doi preoţi dintre care mai des veneau :
Simion Mesaroş, Alexandru Mesian, Leon Bob, Paul Sever,
Petru Bilţ, Dumitru Dragomir.
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La sfârşitul lunii mai a anului 1990, credincioşii
noştri şi-au pus mari speranţe în rezolvarea frământărilor
lor, deoarece la Satu Mare sosea preşedintele României,
Ion Iliescu. La Satu Mare s-au deplasat câteva sute de
credincioşi greco catolici, care au întrebat de soarta
Bisericii şi a parohiei lor, dar nu au primit niciun răspuns.
La sfârşitul cuvântării preşedintelui Ion Iliescu, o femeie
din Târşolţ – Miculaş Mărica- soţia primului curator având
o cruce în mână, a ridicat-o în sus şi a strigat
preşedintelui:,, Dacă credeţi în Dumnezeu, vă rog să mă
primiţi în audienţă!” Preşedintele nu a dat niciun răspuns
şi a plecat din balconul Prefecturii Satu Mare, dar mai
târziu o persoană din stafful preşedintelui a ieşit la uşa
principală şi a rugat să i se facă loc femeii care a solicitat
audienţa la preşedinte. Aşa, Mărica Bâceanului a ajuns să
vorbească cu Preşedintele României despre ce se întâmplă
în Târşolţ, cerând domnului Ion Iliescu să restituie biserica
proprietarilor de drept. Preşedintele a promis că va rezolva
problema greco catolicilor din Târşolţ, dar deoarece nu are
cunoştinţă despre ce se întâmplă acolo se va informa, iar
a doua zi la Negreşti Oaş îi va da un răspuns. A doua zi,
Miculaş Mărica împreună cu un grup mai mare de
credincioşi greco catolici au plecat la Negreşti Oaş unde
preşedintele, verbal, a dat dreptate greco catolicilor din
Târşolţ. A mai promis că va trimite un act oficial, dar
deoarece susţinea că ,,nu am ştampila la mine” nu-l poate
elibera momentan. Acel act oficial, care trebuia să ajungă
în Târşolţ după promisiunea preşedintelui, nu a ajuns nici
în ziua de azi.
Văzând credincioşii greco catolici din Târşolţ că nu
se pot încrede în instituţiile statului au reluat dialogul cu
preotul ortodox, pentru a-şi putea ţine oficiile în Biserică.
Lovindu-se de refuzul preotului şi a credincioşilor
ortodocşi, credincioşii greco catolici, în prima duminică
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după data de 15 august 1990, după terminarea Sfintei
Liturghii care s-a celebrat în şura lui Bâceanu, s-au
deplasat cu toţii la biserică şi deoarece preotul era ieşit din
biserică şi se afla în casa parohială, care este aşezată la
circa 150 m de biserică, o parte dintre credincioşii noştri
au rămas în curtea bisericii iar altă parte au intrat în
curtea casei parohiale, după care l-au rugat pe preot să le
cedeze cheile. Preotul afirmând că el este stăpânul cheilor,
a apelat la o strategie pe care o credea în favoarea lui.
Astfel el le-a cerut oamenilor să se separe în două grupuri:
cei greco catolici să intre în curtea casei parohiale, iar cei
ortodocşi să rămână în curtea bisericii şi care vor fi mai
mulţi acelora le va da cheia. Preotul credea că vor fi mai
mulţi credincoşii ortodocşi, dar în realitate erau foarte
puţini, aşa încât la această propunere curtea casei
parohiale s-a umplut de oameni iar în curtea bisericii erau
foarte puţini. Mai mult obligat de situaţie, preotul ortodox
a descuiat biserica şi credincioşii noştri au intrat plângând
de bucurie şi rugându-se.
Dar, în duminica următoare credincioşii ortodocşi au
baricadat intrarea în comună şi controlau toate maşinile
care veneau în Târşolţ, ca să împiedice intrarea preoţilor
greco catolici în comună şi prin urmare credincioşii să nu
aibă Sfânta Liturghie. Preoţii Simion Mesaroş şi Alexandru
Mesian, desemnaţi să vină la Târşolţ, nu erau cunoscuţi de
credincioşii ortodocşi, mai ales că nu erau îmbrăcaţi în
reverendă. Când la ,, punctul de control” au fost întrebaţi
ce fac în zonă, aceştia au spus că vor să cumpere pălincă
şi astfel au fost lăsaţi să treacă de baricadă. Nici nu
bănuiau cei de la ,, punctul de control” că în biserică,
greco catolicii participă la Sfânta Liturghie celebrată de
preoţii Simion şi Alexandru, iar când colegii lor ortodocşi iau anunţat despre aceasta, s-au umplut de furie. Victimă a
furiei a căzut pr. Leon Bob care venise împreună cu preoţii
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Simion şi Alexandru până în Trip-Bixad, unde acesta a
rămas să celebreze Sfânta Liturghie. Terminînd mai
repede oficiul sacru, a venit şi el spre Târşolţ să-i ajute pe
ceilalţi preoţi, dar la punctul de control a fost recunoscut
de către ortodocşi, aceştia l-au scos afară din maşină, l-au
bătut, batjocorit şi târât pe drum după care i-au dat
drumul.
După acest trist eveniment în care un preot în
vârstă de 80 de ani a fost bătut, batjocorit şi târât pe
drum, credincioşii noştri s-au adresat Prefecturii Satu
Mare, care a mediat o întâlnire între greco catolici şi
ierarhia ortodoxă reprezentată de către protopopul
Sătmarului pr. Tincu Alexandru. La această întâlnire greco
catolicii au propus ca biserica să se folosească alternativ,
adică greco catolicii în duminici şi sărbători să slujească
până la ora 11:00, iar ortodocşii după ora 11:00.
Protopopul Tincu a menţionat că lor nu le permit
canoanele să slujească după ora 11:00 şi de aceea să
slujească ei pană la 11:00 şi de la ora 11:00 greco
catolicii. S-a început să se folosească biserica alternativ,
dar cu toate că preotul termina activitatea religioasă,
credincioşii ortodocşi nu ieşeau din biserică înainte de ora
11:00. Faptul că rămâneau în biserică producea
nemulţumire şi tensiune.
Totul a culminat în ziua de 6 ianuarie 1991 când
ortodocşii nu au ieşit din biserică nici până la ora 13:00.
Chiar dacă afară era zăpadă mare şi un ger cumplit , cu
toate că preotul a terminat oficiul, credincioşii ortodocşi nu
au ieşit din biserică crezând că greco catolicii vor pleca la
casele lor. După ora 13:00 greco catolicii, care erau de trei
ori mai mulţi decât ortodocşii, au intrat în biserică şi i-au
forţat pe aceştia să iasă afară. Aşa s-a putut intra în
biserică. Preotul Iacob Feier, care atunci era paroh, ne
spune:,, Când am intrat în Sfântul Altar am văzut un preot
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străin care era foarte speriat, l-am
scos în faţa
iconostasului, l-am îmbrăţişat, după care l-am condus
până la ieşirea din biserică. În faţa bisericii ne-am
îmbrăţişat din nou, după care, printre credincioşii noştri a
plecat fără a fi bruscat sau apostrofat.”

Tensiunile au fost întreţinute de credincioşii
ortodocşi în continuare, iar în duminica din 28 aprilie
1991, când în timp ce greco catolicii se îndreptau spre
biserică, cu puţin înainte de ora 11:00, bărbaţii ortodocşi
au ieşit din biserică înarmaţi cu furci, topoare, hârleţe şi
bâte. La acest tablou, credincioşii noştri au rămas
înmărmuriţi. Intervenţia Bunului Dumnezeu a fost
salvatoare deoarece a început o ploaie torenţială şi din
această cauză toată lumea şi-a căutat un adăpost uitând
de unelte şi de ura care trebuia împrăştiată.
Deoarece tensiunea creştea, Prefectura şi Poliţia
judeţeană era în alertă. În data de 5 mai au fost trimise
forţe de ordine însoţite de ofiţeri de poliţie, în frunte cu
comandantul poliţiei judeţene, având misiunea de a
aplana conflictul. Atunci credincioşii greco catolici s-au
întâlnit în centrul comunei, la Primărie, de unde urma să
se deplaseze spre biserică. În în faţa Primăriei erau
mobilizate forţe de ordine, care i-au însoţit până la
biserică. În momentul când s-au apropiat de biserică, au
fost întâmpinaţi de credincioşii ortodocşi înarmaţi cu furci,
securi, răngi de fier dar şi pregătiţi cu grămezi de pietre
pe care le-au folosit împotriva greco catolicilor. Cei care
trebuiau să fie nepărtinitori şi să intervină pentru a
menţine liniştea şi ordinea, au încurajat agresiunea. Mai
precis, în momentul în care ortodocşii au început
agresiunea împotriva greco catolicilor, ofiţerul a încurajat
această
agresiune
spunând:,,Fugăriţi-i
până
în
Budapesta”. Atât au aşteptat ortodocşii, şi au început
bătaia în urma căreia au rămas răniţi mulţi greco catolici
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dar niciun ortodox, aşa încât 25-30 de bărbaţi ortodocşi şi
tot atâtea femei au putut face aceste fapte regretabile cu
toate că numărul greco catolicilor era de aproximativ
1.500-1.600. Explicaţia este simplă.
Pe de o parte credincioşii ortodocşi erau îndemnaţi
la astfel de acţiuni de către superiorii lor, dar de această
dată chiar de
organele de ordine şi încă pe faţă.
Se cunoaşte numele ofiţerului care a făcut afirmaţia de
mai sus, dar lăsăm toată judecata Bunului Dumnezeu.
Pe de altă parte credincioşii greco catolici erau îndemnaţi
la rezolvarea situaţiei în mod paşnic, ba chiar erau
avertizaţi de către preotul Iacob Feier, că dacă se vor
implica într-un scandal cu ortodocşii nu vor mai primi
preot pentru serviciile sacre. Aşa se explică faptul cum de
50-60 de ortodocşi au făcut atât de mult rău greco
catolicilor care erau în număr de 1.500-1.600. Din acea
duminică greco catolicii au revenit în şură la Miculaş
Ioan. Tot de atunci li s-a interzis de către ortodocşi şi
înmormântarea răposaţilor lor în cimitirul de la biserică şi
în cel din apropierea bisericii numit ,,La Doroş”.
Mai era un singur cimitir, la ieşirea din Târşolţ spre
Cămărzana, iar celelalte două se aflau aproximativ în
centrul comunei. Dacă realizăm că Târşolţul are strada
Principală pe o lungime de 5,5 km putem să ne facem o
idee ce înseamnă să treci pe lângă două cimitire şi să
ajungi la al treilea. Datorită hotărârilor luate de ortodocşi,
mulţi greco catolici de-ai noştri şi-au îngropat defuncţii în
grădinile proprii. S-a ajuns la situaţia critică, precum în
cazul veteranului de război Doroş Ioan decedat la 82 de
ani căruia în timp ce preotul Iacob Feier îi oficia prohodul,
un grup de ortodocşi i-au fugărit pe cei care săpau groapa
în cimitir, au luat un bot de bâlii ( legătură de tulpini de
porumb), au pus-o în groapă şi au astupat groapa iar la
sfârşit au spus: ,, Înmormântarea a avut loc!”.
134

Când preotul Iacob Feier, familia îndoliată şi participanţii la
funerarii au ajuns la cimitir nu ştiau nimic despre cele
întâmplate anterior. Observând cele petrecute, s-au
deplasat cu sicriul în faţa postului de poliţie, în speranţa că
poliţia va interveni, dar la post nu era niciun om de ordine
– toţi “erau plecaţi de acasă”. Astfel s-a aşteptat două ore
în faţa postului, timp în care s-a săpat altă groapă în
cimitirul care se află la ieşire din Târşolţ spre Cămărzana.
Dar astfel de evenimente neplăcute s-au mai
petrecut şi în anii următori: Mureşan Irina, născută în
anul 1916 şi decedată la 20 iunie 1991, a fost
înmormântată în grădina personală deoarece nu i s-a
permis să fie îngropată în niciun cimitir. Vida Ioan,
născut în anul 1925 şi decedat la 15 decembrie 1991, nu i
s-a permis să fie înmormântat în cimitirul cel mai apropiat.
Torz Ioan, născut în anul 1948 şi decedat la 18
decembrie 1991, deoarece nu i s-a permis să fie
înmormântat în niciun cimitir, a fost înmormântat în
grădina vecinului său Pop Gheorghe. Pop Gheorghe,
născut în anul 1914, şi decedat la 6 ianuarie 1992, a fost
înmormântat în grădina proprie. Doroş Vasile, născut în
anul 1910 şi decedat la 11 iulie 1992, a fost înmormântat
în cimitirul cel mai îndepărtat deoarece groapa începută în
cimitirul cel mai apropiat a fost astupată de către
credincioşii ortodocşi. Bota Ioan, născut în anul 1927 şi
decedat la 30 septembrie 1992, avea plătit locul de veci în
cimitirul de la Biserică şi nu i s-a permis să fie
înmormântat nici acolo, nici în cimitirul de la Doroş, care
era mai apropiat ci a fost înmormântat în cimitirul de la
Buciumi care se află la 3 Km. distanţă de celelalte cimitire.
Huja Ana, născută în anul 1924 şi decedată la 8
decembrie 1992, deşi a avut plătit locul de veci lângă
Biserică alături de soţul decedat, nu i s-a permis să fie
înmormântată lângă acesta. Bota Gheorghe, născut în
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anul 1991 şi decedat în 1992, a fost înmormântat lângă o
cruce de hotar – la Nedeea – deoarece nu i s-a permis
înmormântarea în niciun cimitir. Bene Vasile, născut în
anul 1906 şi decedat la 18 ianuarie 1993, a fost
înmormântat într-un cimitir de familie cu toate că şi-a dorit
să fie înmormântat la cimitirul de la Doroş. Doroş Maria,
născută în anul 1920 şi decedată la 7 martie 1993, deşi
era vecină cu cumitirul de la Doroş, nu i s-a permis
înmormântarea acolo şi a fost înmormântată în cimitirul de
la Buciumi. Paul Grigore, născut în anul 1918 şi decedat
la 5 aprilie 1993, a fost înmormântat în grădina proprie.
Pop Vasile, născut în anul 1937 a fost înmormântat în
grădina proprie. Ştefuţ Gheorghe născut în anul 1915 şi
decedat în anul 1997, deşi a avut plătit locul de veci la
Biserică şi deţinea chitanţa, a fost nevoie de prezenţa
trupelor de jandarmi ca să fie înmormîntat cu preoţii greco
catolici alături de soţie. Bud Mărica, născută în anul 1908
şi decedată la 21 decembrie 1997, cu toate că avea plătit
locul de veci în cimitirul de la Biserică, a fost
înmormântată în cimitirul de la Doroş.
După două luni petrecute în şură la Miculaş Ioan, la
propunerea mai multor credincioşi s-a schimbat locul
celebrării serviciilor sacre în Căminul Cultural din centrul
comunei care nu era de altfel folosit. Dar şi aici s-au simţit
deranjaţi credincioşii ortodocşi, aşa încât în iarna anului
1991 au spart geamurile de la cămin şi în două duminici
au forţat uşa de la intrare, au dus un televizor şi un videocasetofon în interior şi au urmărit filme cu secvenţe
obscene în timp ce un credincios ortodox se plimba cu un
borcan în mână afirmând: ,,Acesta este potirul
catolicilor!”. Trebuie menţionat faptul că toate acţiunile
ortodocşilor împotriva greco catolicilor se derulau pe
fondul consumului excesiv de alcool.
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După aceste incidente petrecute în căminul cultural,
la sesizarea făcută de pr. Iacob Feier, poliţia a luat măsuri
şi astfel de acţiuni nu s-au mai repetat.
Ţinând cont de modul în care se desfăşurau
evenimentele , în luna martie a anului 1992, parohia greco
catolică din Târşolţ, la îndemnul preotului Iacob Feier, se
reorganizează aşa încât se alege un nou comitet parohial
din care făceau parte bărbaţii care doreau să susţină
cauza Bisericii şi care doreau să ajute şi să contribuie la
construcţia noii biserici, idee ce se contura tot mai mult pe
fondul necesităţii. Astfel s-a ales un nou consiliu parohial
format din 33 de membrii în frunte cu primul curator Huja
Ioan şi un curator secund în persoana lui Bud Ioan;
aceştia erau oameni harnici, pricepuţi şi dornici de a ajuta
parohia. De remarcat este faptul că în aceeaşi seară toţi
membrii consiliului parohial au hotărât că pentru a putea
începe construcţia bisericii este nevoie nu doar de vorbe ci
şi de bani. Prin urmare fiecare dintre ei au făcut prima lor
donaţie în valoare de 100.000 lei – sumă care la acea
dată era foarte însemnată.
S-a ales un loc , considerat cel mai potrivit pentru
construcţia bisericii, chiar în centrul comunei pe locul
primăriei vechi. Foarte curând cel care a proiectat biserica,
arhitectul Iacobuţ Gheorghe într-o zi de sâmbătă a venit
să vadă dacă locul este potrivit. Totul s-a făcut destul de
tainic, ca să nu împiedice credincioşii ortodocşi primirea
acestui loc. În data de 24 mai 1992 episcopul nostru de
atunci Lucian Mureşan însoţit de Pr. Alexandru Mesian au
venit la Târşolţ pentru sfinţirea locului unde urma să se
construiască biserica nouă. Entuziasmul greco catolicilor
era aşa de mare încât la începutul iernii fundaţia şi placa
de la cota 0 erau finalizate. Cu ajutorul credincioşilor şi
datorită hărniciei şi iscusinţei preotului paroh Iacob Feier,
în anul următor - 1993- au continuat lucrările de zidărie şi
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turnare a bolţii. Munca îmbinată cu rugăciunea dădea
roade, care uimeau pe toţi cei din jur (aici mă refer la
parohiile din împrejurimi, dar şi la vizitatori) aşa încât la 26
octombrie 1993 Nunţiul Apostolic la Bucureşti –- John
Bukovschi- însoţit de Episcopul Lucian Mureşan şi foarte
mulţi preoţi au venit la Târşolţ. La sfârşitul oficiului sacru,
Nunţiul a afirmat aceste cuvinte memorabile: ,,Am venit
la Târşolţ să vă întăresc pe voi în credinţă, şi plec
eu întărit în credinţă!”.
După această dată situaţia se detensionează încet
între cele două culte, cu toate că au rămas şicanările şi
apostrofările din partea ortodocşilor, dar greco catolicii îşi
vedeau de construcţia lor şi de viaţa spirituală, aşa încât la
13 noiembrie 1994 biserica era construită, acoperită,
tencuită şi zugravită în interior, puţin mobilată dar gata
pentru sfinţire.
Sărbătoarea
sfinţirii
biserici a fost onorată de
noul
Mitropolit
Lucian
Mureşan,
Episcopul
de
Maramureş Ioan Şişeştean şi
Episcopul de Oradea Virgil
Bercea, de foarte mulţi
preoţi şi aproximativ 3000
de creştini din toată Dieceza
de Maramureş.
În primăvara anului
1995 pr. Iacob Feier, ridicat
la rangul de Protopop al
districtului Ţara Oaşului, a
preluat
parohia
“Sfânta
Treime” Negreşti Oaş, iar parohia este încredinţată celui
care notează aceste rânduri, pr. Ioan Zbona, instalat
oficial în luna august.
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Tot în primăvara anului 1995 s-a început
construcţia casei parohiale chiar lângă biserică, sub
impulsul vechiului paroh şi supravegherea noului paroh.
Acest an – 1995 – devine unul în care activitatea preoţilor
din Târşolţ se extinde şi în alte localităţi. Aşa se explică
faptul că cei doi preoţi, protopopul Iacob Feier şi pr. Ioan
Zbona în duminica din 21 mai 1995 au celebrat prima
Sfântă Liturghie în parohia Cămărzana, într-un garaj al
familiei Paşca Vasile şi Maria care a fost amenajat ca şi
capelă. De la acea dată parohia Cămărzana rămâne în
administrarea parohului de Târşolţ până în anul 1996,în
care pr. Vasile Mureşan a fost numit paroh. La Târşolţ se
continuă lucrarea de construcţie a casei parohiale, iar
munca spirituală se intensifică prin oficierea zilnică a Sf.
Liturghii, dar şi prin prezenţa preotului în mijlocul parohiei.
În anul 1996 se aduc câteva mângâieri prin
prezenţa în parohie a părintelui iezuit Olivo Bossa care a
continuat să ţină misiuni spirituale, la care au participat un
număr mare de credincioşi, prezenţa fiind în jur de 350 de
persoane.
Tot în acest an s-a reuşit împrejmuirea cu gard a
terenului bisericii şi casei parohiale dar şi înălţarea unui
monument în faţa Bisericii, construit în memoria
episcopilor, preoţilor şi credincioşilor morţi pentru credinţă
şi în cinstea eroilor neamului care au luptat în cele două
Războaie Mondiale. Monumentul a fost sfinţit de către
episcopul Ioan Şişeştean la data de 9 iunie 1996. Au
participat 11 preoţi şi doi diaconi. Tot în acea zi a avut loc
prima sfântă Împărtăşanie, la care au participat un număr
de 43 de copilaşi ( 18 băieţi şi 25 fetiţe).
Luna iulie a aceluiaşi an a fost un prilej de bucurie
pentru tinerii din parohia noastră. Un număr de 25 de
tineri au participat la Întâlnirea Naţională a Tineretului
Catolic de la Bucureşti împreună cu parohul lor, pr. Ioan
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Zbona. În seara dedicată programelor pe grupuri, grupul
nostru a făcut o impresie bună, astfel încât la sfârşitul
programului toată sala s-a ridicat în picioare şi a aplaudat.
La sfârşitul anului, în data de 8 Decembrie 1996
părintele protopop Iacob Feier, însoţit de preoţii Dumitru
Dragomir, Dumitru Cardoş, Gheorghe Lohan şi Vasile
Tămaş au sfinţit noua casă parohială din Târşolţ. Din acel
moment Târşolţul avea preot în permanenţă prezent în
parohie.
Anul 1997 începe cu noi proiecte şi speranţe,
deoarece se hotărăşte tencuirea bisericii şi executarea
finisajelor exterioare. Dar pe lângă muncă, parohia avea
parte şi de bucurii spirituale: Părintele Olivo Bossa era din
nou prezent în mijlocul nostru pentru a ne pregăti pentru
Sfintele Sărbători ale Învierii Mântuitorului nostru Isus
Cristos, prin sfintele misiuni poporale. La data de 15 iunie
1997, la Sărbătoarea Rusaliilor, un grup de copilaşi
primesc Prima Sfântă Împărtăşanie. Astfel 16 băieţi şi 19
fetiţe se împărtăşesc pentru prima dată. La 29 iunie 1997
Arhimandritul Antonio Constanza de la Grota Feratta face
o vizită parohiei noastre. În 27 iulie, Episcopul Ioan
Şişeştean la întoarcerea din Cămărzana, se opreşte în
parohia noastră pentru a acorda credincioşilor
binecuvântare arhierească. La data de 15 august suntem
vizitaţi de întreaga conducere a Ordinului Bazilian din
România. Tot în această lună este sfinţită prima grotă a
Maicii Sfinte în curtea familiei Rişco Vasile din Târşolţ. La
19 octombrie 1997 preotul paroh împreună cu un grup de
100 de persone sunt prezenţi la Blaj cu ocazia aducerii de
la Roma şi depunerii în Catedrală a osemintelor
Episcopului nostru Ioan Inocenţiu Micu Klein. În data de
26 octombrie, cu ocazia hramului Bisericii noastre au fost
prezenţi 6 preoţi în mijlocul credincioşilor.
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Anul 1998 avea să aducă noi satisfacţii, atât
materiale cât şi spirituale:
- finalizarea lucrărilor exterioare la biserică şi la casa
parohială, sfinţite de către Episcopul Ioan Şişeştean în
data de 25 octombrie 1998;
- tot în această zi în Biserica noastră este ridicat de la
treapta diaconatului la treapta preoţiei Ilie Octavian
Adaus, călugar bazilian, prin punerea mâinilor Episcopului
nostru Ioan Şişeştean, însoţit fiind de 26 de preoţi, un
diacon şi un lector;
la 20 aprilie 1998, episcopul eparhiei noastre însoţit
de episcopul de Mondovi (Italia) – Luciano Pacomio -,
face o vizită la Târşolţ, iar cei doi arhierei acordă parohiei
binecuvântare arhierească;
- tot în acest an, cu efortul domnului profesor Babiciu
Gavrilă din Tăuţii de Sus, jud. Maramureş, la Târşolţ
începe să pregătirea corului bisericii.
În anul 1999 au avut loc multe satisfacţii spirituale,
culminând cu vizita Sfântului Părinte Papa Ioan-Paul al IIlea pe pământ românesc în perioada 7-9 mai. La acest
eveniment, din parohia noastră au fost prezenţi mai mult
de 140 de credincioşi. În data de 30 mai 1999, la Prima
Sfântă Împărtăşanie participă 64 de copii ( 33 de băieţi şi
31 de fetiţe). O nouă vizită canonică a Episcopului Ioan
Şişeştean are loc în data de 7 iulie 1999, însoţit de vicarul
episcopul de Mainz.
Anul jubiliar 2000 ne îmbogăţeşte cu multe haruri
spirituale. Un grup de 50 de credincioşi însoţiţi de pr. Ioan
Zbona, pr. Gheorghe Lohan paroh în Boineşti, pr. Vasile
Tămaş paroh în Trip (comuna Bixad) şi pr. Vasile Rob
paroh în Şomcuta Mare sunt primiţi ca oaspeţi în parohia
Montecastrilli, dieceza de Todi, Italia, pe o perioadă de o
săptămână. Prin bunăvoinţa părintelui Giuliano Pagliarici
am petrecut momente memorabile, dar care au excelat cu
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participarea noastră la Sfânta Liturghie Bizantină în limba
română celebrată în data de 09 mai 2000 în Catedrala Sf.
Petru din Roma. Au fost prezenţi la această Sf. Liturghie,
Sfântul Părinte Papa Ioan-Paul al II- lea, Mitropolitul
Lucian Mureşan, întreg episcopatul Greco Catolic din
România, Episcopi romano catolici, aproximativ 200 de
preoţi greco catolici şi 400 de preoţi romano catolici. În
zilele de 11-12 mai am fost găzduiţi de Episcopul de
Fiesole ( Florenta) Lucinno Giovanetti, după care ne-am
îndreptat spre Lourdes, unde timp de 4 zile am fost cazaţi
în Site Saint-Pierre. După o oprire de o zi la Paris, ne
întoarcem spre casă. La 18 iunie 2000 un grup de 50 de
copii se întâlnesc pentru prima dată cu Isus Euharisticul.
La 21 iulie Arhiepiscopul şi Mitropolitul nostru Lucian
Mureşan vizitează parohia nostră, iar a doua zi, Episcopul
nostru Ioan Şişeştean însoţit de Nunţiul Apostolic la
Bucureşti – Jean Claude Perisset vizitează parohia. La
data de 6 august un grup de credincioşi din parohia
Oradea împreună cu părintele Pop Geo vizitează şi ei
parohia noastră. La 3 septembrie mai mulţi credincioşi
împreună cu parohul Ioan Zbona participă la jubileul de
300 de ani de la revenirea Bisericii noastre sub ascultarea
Romei, jubileu ţinut la Blaj. La hramul din acest an au
participat un număr de 9 preoţi.
În Postul Sfintelor Paşti din anul 2001, părintele
bazilian Laurean Daboc vine în parohia noastră pentru a
ţine misiuni poporane. Tot în perioada postului, dar de
această dată în postul Sfintei Mării se sfinţeşte prima grotă
construită în Târşolţ, în grădina unei familii, grotă în care
este depusă statuia Sfintei Fecioare Maria. La data de 3
iunie un grup de 48 de copilaşi îl primesc pentru prima
dată pe Isus Euharisticul. Cu ocazia praznicului Bisericii în
parohia noastră au fost prezenţi 18 preoţi, iar Protopopul
de Ţara Oaşului, pr. Iacob Feier a sfinţit statuia Preasfintei
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Fecioare Maria din faţa bisericii, statuie adusă din Italia şi
care este confecţionată din marmură de Cararra. Cu
această ocazie parohia noastră a fost consacrată Sfintei
Fecioare.
Bucuriile anului 2002 au fost revărsate asupra
parohiei noastre din plin, aşa încât în data de 23 iunie
2002 un grup de 35 de copii ( 19 baieţi şi 16 fete) s-au
împărtăşit pentru prima dată cu Trupul şi Sângele
Domnului. Tot în acest an am participat cu bucurie la
sfinţirea bisericii Sfinţii Apostoli Petru şi Pavel din Satu
Mare la data de 30 iunie , iar în ziua de 15 noiembrie la
sfinţirea bisericii Sfinţii Arhangheli din Cămărzana. Dar
cum pe lângă bucurii sunt şi zile de întristare, amintim că
la data de 28 mai credincioşii din Târşolţ însoţiţi de
parohul lor, participă la funerariile cardinalului Alexandru
Todea, care au avut loc la Blaj. În data de 26 octombrie
cu ocazia hramului, bucuria anuală este binecuvântată de
prezenţa a 13 preoţi împreună cu protopopul Iacob Feier.
Dintre bucuriile şi momentele de har ale anului
2003 amintim misiunile poporane conduse de pr. Laurean
Daboc OSBM. La 15 iunie un grup de 30 de copilaşi ( 14
băieţi şi 16 fete) se întâlnesc pentru prima dată cu Isus în
Sfânta Taină a Euharistiei. Surorile Congregaţiei Maicii
Domnului din Cluj îşi fac timp pentru o tabără de vară cu
tinerii din parohia noastră, timp de o săptămână, la care
au participat zilnic peste 140 de copii. La 26 octombrie,
episcopul Ioan Şişeştean face o vizită pastorală, ocazie cu
care este sfinţit noul iconostas din Biserica noastră. De
menţionat este faptul că iconostasul a fost plătit de o
singură familie din Târşolţ, familia Bulbuc Vasile şi Ana,
care are rezidenţa în S.U.A. Tot în acest an s-a realizat
instalaţia de încălzire a bisericii şi s-a montat pardoseala
din gresie în întreaga biserică. Anul 2004 ne-a oferit alte
mângâieri spirituale, dintre care amintim : - la 24 februarie
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se deschide parohia Aliceni; - la 8 mai 2004 participare la
pelerinajul de la cimitirul săracilor – Sighetu Marmaţiei; la 30 mai un grup de 40 de copii ( 16 băieţi şi 24 fete)
primesc pentru prima dată Sacramentul Euharistiei;- în
zilele de 10-11 mai am venerat moaştele Sfântului Anton
de Padova la biserica protopopială din Negreşti Oaş, unde
au participat aproapre toţi credincioşii noştri dar şi
credincioşi ortodocşi din Târşolţ, - în perioada 26 iulie-15
august 2004, două grupuri de tineri ( unul de 7 tinere din
Franţa şi unul de 5 tineri din Italia ) au organizat o tabără
de vară cu tinerii noştri din Târşolţ; - la 18 octombrie am
participat la omagierea a 120 de ani de la naşterea
primului Episcop al Diecezei noastre – Episcop Doctor
Alexandru Rusu; - la hramul din 26 octombrie au fost
prezenţi 18 preoţi;
Luna aprilie a anului 2005 avea să aducă tristeţe în
întreaga Biserică Catolică prin trecerea la cele veşnice a
Sfântului Părinte Papa Ioan Paul al II- lea în data de 2
aprilie 2005 , dar şi bucuria alegerii unui alt papă – papa
Benedict al XVI-lea, la data de 19 aprilie 2005 în persoana
cardinalului Joseph Ratzinger.
Pelerinajul diecezan de la Sighet din data de 14 mai
2005 a fost un nou moment de întâlnire a credincioşilor
din parohia Târşolţ de a comemora martirii şi mărturisitorii
istoriei recente. Tot în acest an 36 de copii din parohia
noastră au primit pentru prima dată Sfânta Taină a
Euharistiei. La 26 octombrie hramul Bisericii este un
moment binecuvântat prin prezenţa celor 14 preoţi şi a
protopopului Iacob Feier.
În anul 2006 ne-am îmbogatit cu binecuvântările
trimise nouă de Dumnezeu, prin: participarea, în 19
februarie la Sfânta Liturghie în biserica Sf. Arhangheli
Mihail şi Gavril din Satu Mare, retrocedată după 16 ani de
aşteptări. La acest eveniment au participat Episcopul Ioan
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Şişeştean, episcopul de Oradea – Virgil Bercea, mai mulţi
protopopi şi aproximativ 20 de preoţi. Cu toate încercările
ortodocşilor de a degrada această zi, ea a rămas plină de
încărcare spirituală şi încredere. Un alt moment important
care ne-a inundat inimile, a fost pelerinajul la Blaj a
credincioşilor din parohie însoţiţi de preotul Ioan Zbona,
unde am participat la citirea de către Nunţiul apostolic a
actului de ridicare a Mitropoliei noastre la statutul de
Arhiepiscopie Majoră şi totodată de ridicare a Mitropolitului
Lucian Mureşan la demnitatea de Arhiepiscop Major.
Hramul din anul 2006 a fost binecuvântat de prezenţa
celor 16 preoţi împreună cu protopopul de Ţara Oaşului.
Dupa 16 ani de la libertatea Bisericii noastre, la data de
06 noiembrie 2006 parohul greco catolic a primit aprobare
din partea ortodocşilor din Târşolţ de a intra pentru prima
dată, însoţit de credincioşii săi fără nicio restricţie, pentru
a oficia luminaţiile în cimitirul de la Biserica veche. Cred că
a fost şi rodul unui proiect comun între Parohia Greco
Catolică, Parohia Ortodoxă şi Primăria Târşolţ, proiect de
împrejmuire a cimitirului situat la ieşirea din Târşolţ spre
Cămărzana.
Anul 2007 vine cu binecuvântările lui peste parohia
noastră, aşa încât: - în perioada Postului Mare, părintele
Marian ieromonah OSBM pregăteşte credincioşii prin
misiuni poporane pentru marea Sărbătoare a Paştilor;
anul acesta un grup de 27 de copii primesc Prima Sfântă
Împărtăşanie la data de 27 mai; - în 1 iunie sosesc la
Târşolţ cele 4 clopote noi turnate la Innsbruck , Austria;
la data de 23 octombrie se aude pentru prima dată
cântecul clopotelor nou montate în turnul bisericii, iar la
26 octombrie cu ocazia hramului, părintele Simion
Mesaroş şi părintele protopop Iacob Feier însoţiţi de
preotul paroh şi un sobor de 24 de preoţi sfinţesc lucrările
făcute la instalaţia clopotelor.
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Anul 2008 aduce pentru întreaga omenire din
Târşolţ o stare de linişte normală, din care încep să
dispară şicanările şi apostrofările, poate datorită faptului
că parohia noastră s-a aşezat destul de bine din punct de
vedere spiritual dar şi material.. Astfel la întâlnirile făcute
cu tinerii catolici, la ieşirile organizate de parohul Ioan
Zbona participă şi tinerii ortodocşi. Putem spune că după o
muncă de 18 ani în care parohia greco catolică împreună
cu preoţii săi a trecut prin momente grele, acum se simte
binecuvântarea Domnului peste Târşolţ. În jurul bisericii şi
a casei parohiale s-a amenajat un mic părculeţ cu spaţii
verzi, flori şi plante ornamentale, unde copiii atât greco
catolici cât şi ortodocşi să se joace împreună. Cei 16 preoţi
prezenţi la hramul din 26 octombrie au binecuvântat acest
loc minunat.
Anul 2009 revarsă multe satisfacţii peste Târşolţ
prin pregătirea spirituală făcută în postul paştelui de către
pr. Ieronim OSBM ţinute cu cei peste 300 de credincioşi
care au participat la misiuni. La 31 mai avem marea
bucurie de a sfinţi o
şcoală nou construită
la Târşolţ. Aceasta sa realizat cu o
contribuţie
foarte
mică
din
partea
preotului
catolic,
căruia în momentul
sfinţirii şcolii, primarul
Grigore
Pop
i-a
multumit public.
În ziua de 8
octombrie, episcopul nostru Ioan Şişeştean însoţit de
Nunţiul apostolic la Bucureşti – Francesco Javier Luzano
ne face o vizită canonică.
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Hramul din acest an este o nouă sărbătoare
binecuvântată de cei 23 de preoţi prezenţi. Se vede aşadar
prin acest progres spiritual dar şi material că sunt actuale
cuvintele Mântuitorului Isus Cristos:,, Căutaţi mai întâi

Împarăţia lui Dumnezeu şi dreptatea Lui, iar toate celelalte
se vor adăuga vouă!”. Rugăciunile, suferinţele,

desconsiderarea şi batjocorirea credincioşilor greco catolici
din Târşolţ îndurate cu demnitate pentru credinţa lor, fără
a urî pe cei care-i urau, participarea la Sfânta Liturghie în
număr impresionant (de 500 – 600, iar mai târziu după
construirea bisericii între 1000- 1400), participarea la Sf.
Împărtăşanie peste săptămână zilnic între 20 – 30
credincioşi, iar în duminici şi sărbători între 150 şi 250, la
sâmbăta întâi din lună 180-250, prima vinere din lună
150-200, prima duminică din lună 450-600, culminând cu
prima duminică din luna august a anului 1997 când s-au
împărtăşit 830
de credincioşi, nu puteau rămâne
nerăsplătite din partea divinităţii şi se vede că toate
acestea au fost răsplătite din plin.
Primul paroh, pr. Iacob Feier odată ajuns în Târşolţ,
reuşeşte să treacă împreună cu credincioşii încredinţaţi
păstoririi sale prin situaţii periculoase demonstrând că
numai credinţa este suficientă pentru a schimba lumea
atât la nivel spiritual cât şi la nivel material, în primul rând
prin aplanarea conflictelor, iar în al doilea rând prin faptul
că în timp de doi ani s-a construit o biserică de dimensiuni
impresionante.
Sigur că şi contribuţia credincioşilor din Târşolţ a
fost însemnată, dar fără să jignesc pe nimeni, fără aportul
preotului Iacob Feier nu se putea construi în acest timp
scurt o astfel de biserică. Ceea ce a început primul paroh,
a continuat actualul paroh şi se văd roadele binecuvântării
lui Dumnezeu peste această parohie. În matricolele
parohiale pe care le avem începând cu anul 1990 până în
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2009 sunt înregistrate 518 boteze, 271 cununii şi 323
înmormântări.
Iar ca o idee pentru participarea la Sfânta Liturghie
şi cuminecare putem da câteva exemple :- în anul 2001 –
au frecventat Sf. Liturghie: 102.100 credincioşi, s-au
împărtăşit : 31.283 ;- în anul 2002 – frecvenţa la
Sf.Liturghie : 73.492 credincioşi,
s-au împărtăşit :
29.994;- în anul 2003 - frecvenţa la Sf.Liturghie : 74.415
credincioşi, s-au împărtăşit : 26.838 ;- în anul 2004 – au
frecventat Sf. Liturghie: 73.155 credincioşi, s-au împărtăşit
: 26.729 ;- în anul 2005 – frecvenţa la Sf.Liturghie :
68.596 credincioşi, s-au împărtăşit : 23.756 ;- în anul
2006 – au frecventat Sf. Liturghie: 73.876 credincioşi, s-au
împărtăşit : 24.041 ;- în anul 2007 – frecvenţa la
Sf.Liturghie :
71.046 credincioşi, s-au împărtăşit :
22.233;- în anul 2008 – au frecventat Sf. Liturghie: 57.920
credincioşi, s-au împărtăşit : 20.163 ;- în anul 2009 –
frecvenţa la Sf.Liturghie : 54.083 credincioşi, s-au
împărtăşit : 19.196 .
Din aceste date reiese că mulţi dintre credincioşii
noştri se află la muncă în străinătate, în special în Europa
de Vest, ceea ce a făcut să scadă frecvenţa la Sf. Liturghie
şi numărul împărtăşaniilor, dar şi numărul botezelor şi
căsătoriilor, aceste servicii fiind realizate de biserica
noastră din diaspora, dar şi de Biserica Romano Catolică
din Europa de Vest pe care credincioşii noştri o
frecventează.
Preocuparea faţă de copii şi tineret este o altă
activitate în parohia noastră. Împreună cu profesoara de
religie, D-na Dragoş Mărica şi preoteasa Ana Maria Zbona,
parohul organizează activităţi diferite : - ieşiri în aer liber
la care participă de regulă în jur de 50 de tineri ; - întâlniri
cu tineri din alte parohii ( care vin la noi sau mergem noi
în parohiile lor) precum: Negreşti Oaş, Bixad, Călineşti
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Oaş, Satu Mare, Carei ; - în fiecare vară am avut în
parohia noastră activităţi cu tinerii realizate de invitaţi din
ţară surorile baziliene, surorile din congregaţia Maicii
Domnului, surorile Sf. Iosif al Apariţiei, preoţii franciscani
din Carei, Pr. Mihai Frăţilă; - sau de invitaţi din străinătate
: tinerele din Franţa de pe Valea Loarei; - preoţii din
dieceza Como (Italia ); Pr. Bruno Biotto, Pr. Federico
însoţiţi de alţi tineri din dieceză; Pr. Pino Faneli compozitor
şi cântăreţ de muzică sacră pt. tineri; Pr. Franc Doubois
din Franţa, preot şi călugăr dominican.
Toate aceste roade sunt rezultatul indiscutabil al
programului religios care a fost respectat cu un
devotament şi seriozitate deosebite, dar şi punctualităţii la
care s-au oficiat toate serviciile sacre.
Din momentul în care a fost numit primul paroh în
persoana părintelui Iacob Feier, în parohia Târşolţ s-a
celebrat în duminici, sărbători, miercuri şi vineri Sfânta
Liturghie, program continuat şi de către următorul paroh
Ioan Zbona. După ce s-a terminat casa parohială şi preotul
a locuit în Târşolţ, Sfânta Liturghie s-a celebrat în toate
zilele fără întrerupere, chiar şi atunci când parohul lipsea
din localitate. Se poate spune că celebrarea liturgică
zilnică a fost fermentul acestei parohii.
Pentru tot ce ne-a dăruit Bunul Dumnezeu, Lui să-I
fie preamărirea în vecii vecilor.
Paroh, preot Ioan Zbona
(Târşolţ str. Principală nr.91, absolvent al Facultăţii de Teologie
Catolică din cadrul Universităţii Bucureşti. Hirotonit întru preoţie la
data de 21 august 1994 de către Episcopul de Maramureş, Lucian
Mureşan. Instalat în Parohia Târşolţ ca preot paroh la data de 01
august 1995, căsătorit, cinci copii)
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TRIP- BIXAD

În perioada de clandestinitate un rol deosebit de
important la avut Societatea Mariană, condusă de Bota
Titie, în casa ei se adunau credincioşi pentru a face
rozariul formând un grup de rugăciune care a păstrat
credinţa bisericii şi pentru a menţine legătura cu preoţii
care se mai aflau în libertate. Se oficiau pe ascuns boteze,
cununii, dar şi Sf. Liturghii. Activităţi religioase în
clandestinitate sunt menţionate că s-au oficiat şi la casele
credincioşilor Grigoruţ Dumitru, Lazar Feri, Grogoruţ Petre
etc.
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De fiecare dată când se oficiau servicii casele erau
păzite pentru a putea fi anunţaţi dacă vine securitatea,
geamurile erau acoperite pentru a nu fi văzuţi de afară.
Preotul Fanea Victor fiu al satului Trip, refuzând
trecerea la „ortodoxie” şi-a dat demisia din parohia Eriu
Sâncrai astfel că, din luna septembrie 1949 a desfăşurat o
puternică activitate pastorală în clandestinitate, reclamat
la securitate în 15 august 1956 este arestat şi condamnat
la 10 ani închisoare. Moare la 4 iunie 1960 la închisoarea
din Periprava.
Activităţi misionare în clandestinitate au fost făcute şi
de preoţii: Lucian Mureşan, Alexandru Mesaroş, Simion
Mesaroş.
În Trip, organele
de
represiune
a
securităţii
au
efectuat percheziţii.
Una dintre casele
vizate a fost a lui
Grigoruţ
Dumitru,
ridicat de securitate,
după o percheziţie
amănunţită a casei,
anchetat şi eliberat
în ziua următoare.
Scopul securităţii a
fost acela de a
descuraja activităţile
religioase.
Atunci
când
preoţii
nu
reuşeau să ajungă la credincioşi pentru sfintele
sacramente ei se deplasau la Satu Mare, la pr. Gavriş sau
la Baia Mare la pr. Marian.
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Credincioasa Batin Maria ne-a relatat următoarele: „Nu

m-am temut când am născut câte un prunc, m-am temut
că nu voi găsi un preot greco catolic să îl botez”.

Parohia Trip a fost reînfiinţată în luna mai 1990.
Persoane implicate în reînfiinţarea parohiei: Tătar
Gheorghe (a Petrii Mărichii) Bota Vasile (Coţu), Şpendea
Teodor, Tătar Gheorghe (a Nonului).
În luna martie 1990 la biserică funcţiona ca preot
ortodox Ivănuţ, după terminarea serviciului religios,
credincioşii s-au adunat în faţa bisericii unde au făcut un
recensământ a celor două confesiuni religioase. Pentru că
majoritatea s-au declarat greco catolici i-au cerut preotului
să treacă la greco catolici şi să rămână la biserică. A
acceptat, dar după o scurtă activitate ca „preot greco
catolic” şi-a schimbat convingerea religioasă.
În luna mai Tătar Gheorghe (a Nonului) a plecat la
Satu Mare pentru a-l aduce în parohie pe părintele Leon,
care era plecat la Moişeni, dar l-a găsit pe preotul Filip
Crăciun care a fost adus în localitate pentru oficierea
Sfintei Liturghii.
La Trip a urmat o scurtă perioadă de slujire alternativă
la biserica din sat până când ortodocşii au încuiat biserica
iar greco catolicii au fost nevoiţi să oficieze Sf. Liturghie în
faţa bisericii.
Chiar şi afară din biserică, greco catolicii au devenit
o ţintă de persecuţie. În luna august la casa familiei
Borhidan s-a hotărât că greco catolicii trebuie pedepsiţi
pentru că îi deranjează, s-au mobilizat şi după ce şi-au
făcut curaj cu mult alcool, au urcat la biserică. Înarmaţi cu
pietre, cuţite şi furci au năvălit peste credincioşi şi au
împărţit „frăţeşte” pietre la toţi cei ce le stăteau în cale.
În urma evenimentelor câţiva credincioşi greco
catolici au ajuns la spital pentru îngrijire medicală. Dintre
aceştia îi menţionăm pe: Tătar Vasile (tăiat cu cuţitul)
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Tătar Ioan, Tătar Gheorghe (a lui Nicoară) care poartă şi
astăzi pe frunte o cicatrice mare de la piatra pe care a
primit-o.
În urma evenimentelor de la biserică serviciile
religioase s-au oficiat la casa lui Tătar Gheorghe (a Petrii
Măricii), apoi la Tătar Gheorghe (a Nonului) în şură,
(credincioşii şi-au amintit că Isus s-a născut în iesle) acolo
s-a oficiat şi căsătoria tinerilor Mureşan Gheorghe şi Mica.
În ciuda încercărilor de a-i descuraja, credincioşii greco
catolici nu şi-au pierdut credinţa. Odată cu venirea iernii
au reuşit să obţină aprobarea de a face Sf. Liturghie la
căminul cultural, până în decembrie 1991 când s-au
terminat lucrările la capelă.
În 15 august 1993 s-a sfinţit piatra de temelie a noii
biserici din curtea sanatoriului T.B.C.. Un merit deosebit
pentru obţinerea acestui loc îl are dr. Pop Mihai ce ocupa
funcţia de director al Spitalului Negreşti. La eveniment a
fost prezent Episcopul Lucian Mureşan, preoţi din Oaş şi
un număr mare de credincioşi, paroh fiind Filip Crăciun.
Preoţi care au slujit în parohia Trip: Filip Crăciun,
Tertulian Mereu, Dragomir Dumitru, Tămaş Vasile din
1994 până în prezent.
Evenimente:
- 19 decembrie 1993 episcopul diecezei de Maramureş
prezent în parohia Trip hirotoneşte ca preoţi pe Bercea
Gheorghe şi Tămaş Vasile.
- anual cu ocazia hramului bisericii, la data de 15
august la sărbătoarea „ Adormirii Maicii Domnului” se
organizează perelinaje din toate parohiile Tării Oaşului,
judeţul Satu Mare şi Maramureş, ocazie cu care participă
un număr impresionant de creştini, aproximativ 30003500 de credincioşi,
- 15 august 2004 se face sfrinţirea noii biserici, prezenţi
la acest eveniment sunt: Î.P.S.S. Lucian Mureşan, ep. Ioan
153

Şişeştean, ep. Virgil Bercea, ep. Alexandru Mesian, ep.
George Guţiu, 39 de preoţi şi peste 3000 de credincioşi.
- 15 august 2009 protopopul de Ţara Oaşului Iacob Feier
este delegat de P.S. Episcop Ioan Şişeştean pentru

sfinţirea iconostasului şi a grotei Sfintei Fecioare Maria.
Fiind hramul bisericii părintele protopop şi preoţii din
protopopiatul „Ţara Oaşului” prezenţi la eveniment au
trecut la sfinţirea iconostasului şi a grotei după care s-a
oficiat Sf. Liturghie. Credincioşii prezenţi la eveniment au
fost aproximativ 1500.
Situaţia actuală:
a) Edilitar: biserică nouă, casă parohială nouă, sală de
mese
b)
Activitatea pastorală:
Zilnic in
timpul săptămânii la 06:30 rozariul iar la 07:00 Sf.
Liturghie. În duminici şi sărbători la 09:00 rozariul iar la
10:00 Sf. Liturghie. La prima vinere şi sâmbătă din fiecare
lună se fac multe mărturisiri. În prima duminică a lunii se
face Binecuvântarea Euharistică, numărul celor care se
împărtăşesc este depăşeşte 120 persoane.
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Prezenţa
la
Liturghie
duminca 350-450 persoane,
iar peste săptămână între 2540.
Mărturisiri lunar peste 400
de persoane.
În fiecare primă vinere din
luni se face vizită la bolnavi,
aproximativ 26 de persoane.
În postul Sf. Mării se face
paraclisul Maicii Domnului.
În postul Sf. Paşti se face
Calea Crucii. Asistenţă religioasă la bolnavii din Sanatoriul
T.B.C.(Sf. Sacramente), în perioada 1994-2010 s-au oficiat
27 de înmormântări la persoanele abandonate în
sanatoriu.
Boteze oficiate 482, cununii 237,înmormântări 317.
La şcoală avem 102 copii care participă la orele de
religie, dacă în 1997 au fost peste 200 de copii, în prezent
numărul loc a scăzut, mulţi sunt plecaţi cu părinţii în
străinătate unde sunt înscrişi la şcoli.
Paroh, preot Vasile Tămaş,
(Studii: Institutul Teologic „Ep. Dr. Alexandru Rusu” Baia Mare;data
hirotonirii: 19.12.1993 de Episcop Lucian Mureşan; cu activitate în
parohie din 31 decembrie 1993. Căsătorit, patru copii).

155

TURŢ
Activitatea religioasă în comună a început-o pr.
Arsenie în timpul clandestinităţii săvârşind Sf. Liturghie în
mai multe locuinţe din localitate. La Sf. Liturghie participau
în jur de 10 persoane, adesea fiind prezent în mijlocul lor
şi Călugărul Mihai din Prilog. La familia Mariţa Gheorghe în
clandestinitate s-a oficiat o cununie religioasă respectiv a
doamnei Ghitinger Elisabeta cu Ştefan. Călugărul Mihai a
fost urmărit de miliţia din comună şi arestat pentru o zi iar
apoi eliberat.

Întâmplări legate de înfiinţarea parohiei:

Domnul Mariţa Nelu a constituit primul Consiliu
Curatoral a parohiei Turţ în anul 1990. Oficial parohia a
fost reactivată în anul 2001. Până în 2001 s-a săvârşit Sf.
Liturghie în casa lui Zibru Grigore, la Mariţa Nelu şi în
familiile unde erau solicitaţi preoţi greco catolici.
Lista cu credincioşii care s-au declarat greco
catolici: Chifor Nicoară, Chifor Maria, Lucuţ Ana, Negru
Maria, Negru Dan Cosmin, Călin Vasile, Călin Ana, Călin
Viorica, Călin Anca, Simion Ioan, Simion Maria, Simion
Mihai, Mariţa Gheorghe, Mariţa Marta, Mariţa Mihaela,
Mariţa Ioan, Mariţa Ileana, Mariţa Ovidiu Ioan, Mariţa
Carmen, Mariţa Ioan, Mariţa Anca, Ştef Nicolae, Ştef
Marta, Vidami Dionisie, Vidami Elisabeta, Câcău Vasile,
Câcău Crina, Câcău Iulia, Uglean Ioan, Uglean Bogdan,
Uglean Romina, Zigler Tibor, Zigler Eva, Malanca Dana,
Oros Florica, Puşcaş Iosif, Puşcaş Mărioara, Puşcaş Lucian,
Dragoş Alexandru, Dragoş Elisabeta, Dragoş Karol, Dragoş
Agneta, Dragoş Ildiko, Martin Romulus, Martin Simona
Doina, Dănuţ Vasile, Dănuţ Magdalena , Dănuţ Vasile
Iacob, Dănuţ Ioana Irina, Mariţa Irina, Mariţa Aurel, Rus
Vasile, Rus Mihaela, Rus Răzvan, Dumitre Ana, Apati Ana,
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Ghiz Cosmin Ioan, Ghiz Monica, Ghiz Simina, Indrieş
Maria, Gavriş Maria, Gavriş Marin.

azi:

Preoţii slujitori în perioada de la reînfiinţare până

A început activitatea preotul
Arsenie
în
clandestinitate, activitate continuată de părintele Pop din
Baia Mare, pr. Gavriş din Satu Mare, pr. Leon, care au
venit succesiv în Turţ până în anul 2000. În anul 2001 s-a
înfiinţat oficial parohia din Turţ. Pr. Solomeş Petru a fost
primul preot paroh până în 2002, din 2002 până în 2009 a
slujit pr. Dinga Mircea iar în prezent slujeşte pr. Remus
Ghiran. Părintele protopop Iacob Feier a ridicat în perioada
2003 – 2005 o biserică în Parohia din Turţ.
A fi preot în parohia Turţ pentru mine este o
adevărată binecuvântare şi în acelaşi timp o mare
provocare. Este o binecuvântare pentru că întotdeauna mam simţit bine în mijlocul oşenilor, oameni cu credinţă
puternică şi cu suflet mare. Este o provocare pentru că
câmpul apostolatului e larg iar după atâţia ani de
comunism care nu a făcut altceva decât să-i îndepărteze
pe oameni de Dumnezeu, promovând o viziune
materialistă asupra lumi, activitatea de evanghelizare pare
cu atât mai dificilă.
În activitatea pe care o desfăşor în parohie încerc
să-i implic cât mai mult posibil pe credincioşi. Mărturia lor
este importantă într-o lume care stă pe punctul de a-şi
pierde sensul religios al vieţii. Prin urmare avem întâlniri
lunare cu adulţii la Biserica parohială, întâlniri care au ca şi
scop o cunoaştere mai profundă a lui Cristos şi a misiunii
pe care El a încredinţat-o Bisericii, urmaşilor săi şi fiecărui
creştin în parte. Astfel credincioşii învaţă să fie mai fideli
Cuvântului lui Dumnezeu şi să slujească Lui Dumnezeu şi
Bisericii sale cu mai mult zel.
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Este adevărat că există probleme de organizare mai
ales şi pentru faptul că creştinii de astăzi sunt într-o
continuă mişcare social-profesională. Sunt mulţi navetişti,
muncitori care intră în contact cu viaţa parohială doar în zi
de duminică. Şi mai complexe sunt problemele familiilor ai
căror membri sunt constrânşi să lucreze la sute de
kilometri distanţă de casă, poate chiar în străinătate,
lipsind cu lunile sau chiar cu anii din sânul familiei şi al
comunităţii parohiale.
Cea mai mare încercare şi cea mai negativă urmare
a emigării se abate asupra familiei care, în acest caz,
poate fi considerată dezmembrată, scoasă oarecum din
normalitate prin faptul că unul dintre soţi lipseşte sau
chiar amândoi se îndepărteazăunul de altul pentru lungi
perioade de timp iar copiii nu-şi mai găsesc locul firesc în
sânul familiei. De aici rezultă multă suferinţă şi uneori
chiar tragedii. O speranţă vine de la faptul că acest
moment va trece şi lucrurile vor intra în normalitate.
La nivel de parohie încercăm să lucrăm de
asemenea cu tinerii, să-i educăm religios prin cateheza
care se desfăşoară la Biserica parohială. În fiecare lună,
cel puţin de două ori, tinerii sunt chemaţi la Biserică pentu
a-şi cunoaşte mai bine credinţa şi pentru a creşte spiritual
şi uman mai mult. De asemenea în scop catehetic tinerii
din parohia Turţ împreună cu alţi tineri din alte parohii ale
Protopopiatului Ţara Oaşului s-au deplasat în luna iunie a
acestui an (2010) la Strâmtura, Maramureş, unde s-a
desfăşurat Întâlnirea Diecezană a Tineretului Catolic. A
fost cu adevărat o ieşire plină de bucurii şi roade
spirituale, tinerii fiind încântaţi de programul la care au
participat şi de atmosfera în care s-au desfăşurat toatee
activităţile propuse de organizatori. Aşadar munca pe care
o desfăşor în Turţ atât cu tinerii cât şi cu adulţii şi
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vârstnicii este una deosebit de frumoasă şi încoronată cu
multe bucurii spirituale.

actuală:

Situaţia

În fiecare zi se
oficiază Sfânta
Liturghie
în
biserică, iar o
dată
pe
săptămână, joi
seara,
este
program
special,
Sf.
Rozariu
şi
3 boteze, 3

Cateheză cu adulţii; alte servicii:
înmormântări, 9 căsătorii.
Paroh, preot Remus Gheorghe Ghiran

(domiciliat în Turţ, str. Călineţe. Studii: Facultatea de teologie Ep. Dr.
Alexandru Rusu – Baia Mare, Masterat I.T.I. – Gaming – Austria,
hirotonit întru preoţie de Ep. Ioan Şişeştean. Instalat în parohie la
data de 01 septembrie 2009)

Accedit ut:
Semnificativ este faptul că ambii părinţi ai mei erau
din localitatea Turţ, o localitate însemnată din Ţara
Oaşului. Parte din copilărie mi-am petrecut-o pe aceste
meleaguri, datorită faptului că în localitate locuiau două
surori, una dintre dintre ele, cea mai mare, având copii de
vârstă
apropiată cu mine. Credincioşi profunzi şi
practicanţi ai religiei greco catolice cu legături strânse cu
preoţii eliberaţi din închisorile comuniste cum ar fi:
părintele Arsenie, părintele Ieromonah Marina Gheorghe,
părintele Gavriş, părintele Leon Bob. Casa surorii mele
Irina Mariţa era des vizitată de fratele Mihai, călugărul
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bazilian de la Prilog numit şi „Unchiul Mihai”. Aici am
cunoscut atât cât mi-au permis anii copilăriei Biserica
Greco Catolică dar mai ales pe acel suflet minunat care, de
fapt, mi-a şi devenit mentor spiritual în drumul spre
preoţie în biserica greco catolică. Am simţit o datorie
profundă, aceea de a face ceva pentru acei credincioşi
fideli bisericii greco catolice, din localitatea Turţ, de aceea
am cerut permisiunea episcopului de Maramureş Ioan
Şişeştean de a mă implica în realizarea unui protect de
biserică, permisiune care mi-a fost acordată. Drept
urmare, după reorganizarea parohiei am cerut Consiliului
Local să ne atribuie un loc de biserică în centrul comunei,
lucru care într-o primă analiză a consilierilor locali părea
de nerealizat. Primăria nu deţinea în proprietate un loc
adecvat, iar posibilitatea de a cumpăra, din fonduri proprii,
noi nu aveam. Am procedat, la fel ca şi în Negreşti Oaş
luând legătura, prin intermediul unor rudenii cu
viceprimarul localităţii Chirilă Gherman, cu primarul Ciupac
şi câţiva consilieri printre care aş aminti-o, pentru
constribuţia ei deosebită, pe doamna profesor Ani Feier,
soţia domnului director al şcolii. Cu ajutorul celor mai sus
menţionaţi am
reuşit, până la
urmă,
să
obţinem locul de
biserică
pe
terenul
unde,
până atunci, era
amplasată piaţa
comunală.
Problema
financiară
era
identică cu cea
de la Negreşti Oaş, adică inexistentă, sprijinul
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credincioşilor din localitatea Turţ era doar unul moral însă
lucrările trebuiau să demareze pentru a nu pierde locul.
În urmă cu câţiva ani am cunoscut la Negreşti Oaş o
persoană deosebită şi care avea în acelaşi timp o stare
financiară bună. Ştiind că nu pot să apelez la credincioşii
din parohie m-am adresat acestei persoane cu numele de
Vasile Sava care m-a înţeles şi a fost dispus să mă ajute
în acest proiect. Ajutorul domnului Vasile Sava a fost unul
substanţial.
În anul 2003 am fost împuternicit de către episcopul
locului Ioan Şişeştean pentru a sfinţi locul de biserică,
ocazie cu care s-au început lucrările de construcţie pe
proiectul de arhitectură realizat de către Victoraş Mihiş. Cu
ajutorul acestui om, Vasile Sava, apoi prin constribuţia
unor minunaţi oameni ai bisericii catolice din Occident am
reuşit ca în trei ani să ridic această biserică închinată
Sfântului Iosif, patronul Bisericii Universale.

Preot Iacob Feier
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VAMA
În parohia Vama nu au fost activităţi deosebite în
perioada clandestinităţii, totuşi au fost unele persoane
care nu şi-au părăsit credinţa şi au frecventat biserica
romano catolică din Negreşti Oaş. După hirotonirea
părintelui Dumitru Cordoş în anul 1987 au participat şi la
oficiile clandestine care le făcea părintele în casa sa.
Parohia s-a reactivat oficial în luna august 1990.
Pentru reînfiinţarea parohiei un rol important l-a avut
fostul prim curator
Haiduc Gheorghe care
a format primul nucleu
al parohiei noastre.
După
reînfiinţare
preotul care a slujit în
parohia noastră a fost
părintele
Dumitru
Cordoş, până în data
de 6 august 1996 când
am fost numit eu ca
paroh în parohia Vama
şi Racşa.
În parohia Vama
am început construcţia
unei
noi
biserici
parohiale în anul 2000
şi am terminat-o în
proporţie de 80%, în plus am început şi construcţia casei
parohiale fiind la stadiul de fundaţie.
În parohia Vama avem aproximativ 40 de familii, 120
de credincioşi, dar există posibilitatea de a se mări
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comunitatea prin atragerea unor familii sau persoane care
nu frecventează nicio biserică.
Din activitatea parohială ceea ce putem să arătăm este
faptul că în parohia Vama programul liturgic este
următorul: în duminici şi sărbători ora de începere este
11.00 iar peste săptămână este ora 8.00.
Mărturisirile mai frecvente sunt în perioada primei
vineri şi primei sâmbete din lună, când se mărturisesc
aproximativ 70% din comunitate, în special cei care sunt
bătrâni sau bolnavi.
În ceea ce
priveşte
numărul
botezelor,
cununiilor sau
înmormântărilor
sunt
mai
puţine,
după numărul
credincioşilor,
aproximativ 1-2 pe an din fiecare. Cu copiii facem
pregătire pentru prima împărtăşanie o dată la 2-3 ani
după numărul copiilor, şi religie, la biserică, în fiecare
vineri în timpul anului şcolar.
Despre copiii a căror părinţi sunt plecaţi în străinătate
şi lăsaţi în grija bunicilor sau a unor rude sau vecini, grija
trebuie să fie mai mare, eventual vizitaţi mai des în familie
şi consiliaţi mai îndeaproape. Eventual trebuie ţinută
legătura şi cu părinţii acestor copii în străinătate.
Paroh, preot Vasile Vraja
(domiciliat în localitatea Vama, str. George Coşbuc nr. 699; studii:
Institutul Teologic Greco Catolic ’’Ep. Dr. Alexandru Rusu’’ Baia Mare
promoţia 1994; data hirotonirii – 04 august 1996, data instalării –
marţi 06 august 1996 de către părintele protopop Iacob Feier în
parohiile Vama şi Racşa).
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CAP. VI
Creștini romano catolici în Țara Oașului
Puțini creștini de religie romano catolică s-au stabilit
în Țara Oașului. Din datele statistice consemnate mai sus,
în Cap.III, rezultă că în anul 1948 trăiau în Batarci -294
suflete, în Bixad 15, în Boinești -66, în Călinești -31, în
Cămârzana -9, în Certeze -373, în Comlăușa -21, în Gherța
Mare -8, în Gherța Mică -7, în Moișeni -5, în Negrești -276,
în Prilog -14, în Orașu Nou -66, în Remetea Oașului -30, în
Racșa -8, în Tarna Mare -314, în Valea Seacă -2, în Târșolț
-5, în Trip -83, în Tur -9, în Turț -113 și în Vama -36; total
general 1.785 creștini de religie romano catolică.
Menționăm un fapt deosebit despre preoţii romano
catolici curajoşi, în perioada comunistă:
În localitatățile Huta Certeze şi Boineşti existau două
comunităţi de etnici slovaci, catolici de rit latin, care
înainte de anul 1948 neavând biserică proprie, frecventau
biserica greco catolică din localităţile lor.
După desfiinţarea Bisericii Greco Catolice Române,
slovacilor din cele două localităţi li s-au deschis parohii
romano catolice, liturghia oficiindu-se în limba latină, dar
predica se rostea în limba română. Mai târziu şi o Liturghie
duminicală o oficiau româneşte.
Greco catolicii din jur, Trip, Târşolţ, Aliceni, Prilog, Bixad
etc., au socotit aceasta un semn divin şi nu numai că s-au
îndreptat in corpore către slovaci, dar i-au ajutat şi la
construirea bisericii întrucât pentru ei nu era o problemă
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naţionalitatea sau forma cultului extern, ci pe ei îi interesa
şi îi unea credinţa lor catolică.
Remarcăm activitatea părintelui catolic de rit latin
Barna Carol, care declara că înainte de toate sunt creştini
şi care pe lângă faptul că acorda asistenţă religioasă
românilor greco catolici cu un deosebit interes, îi şi
catehiza pe copiii greco catolici, pregătindu-i pentru prima
împărtăşanie. Sfinţia sa le amintea de câte ori avea ocazia
că ei rămân în continuare greco catolici şi le spunea să-şi
păstreze obiceiurile şi cultul extern după rânduiala lor.
Huta Certeze:
Boinești:

Aceasta a fost atitudinea cvasi-generală a preoţilor
romano catolici şi din parohiile mixte, de notorietate fiind
cei din Baia Mare, Ferneziu, Satu Mare, Seini, Şomcuta
Mare şi alţii, ştiuţi şi neştiuţi.

Preot Vasile Romul Pop
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CAP. VII
Perspectiva pentru mileniul III
Imaginea pusă pe coperta acestei cărți, fotografie a
picturii ”Christ” de Dorel Petrehuș din Negrești Oaș,
ilustrează nu numai supliciul de pe Golgota din anul 33 al
erei creștine – jerfa sângeroasă a Fiului lui Dumnzeu
întrupat pentru a spăla păcatul primului om și consecințele
în omenire a acelui păcat originar, transmis generațiilor
trecute ale fiilor Evei - ci și o realitate permanentă, așadar
evidentă chiar în și pentru generația oamenilor care intrăm
în mileniul III.
Dacă atunci, Crucea a fost atât jerfă de ispășire și de
împăcare, cât și pildă și model de viețuire pentru
contemporani și pentru urmași - astăzi, Golgota se
contemporaneizează mereu, atât pe altare ca Jertfă
liturgică mântuitoare, cât și ca modus vivendi, mod de a
concepe și de a trece prin viața cotidiană către eternitate.
Despre cei de atunci, Scriptura consemnează realitatea
că pentru iudeii credincioși monoteiști care-și puseseră
speranța într-un Mesia salvator acceptarea crucii de către
Isus din Nazaret a fost pur și simplu o ”sminteală”, iar
pentru păgânii necredincioși a fost un gest iresponsabil și
inutil, o ”nebunie” (I Corinteni 1,23).
Pentru noi cei de astăzi, privită în oglinda timpului,
realitatea este identică, fiind atât de actual textul sacru:

”Cuvântul Crucii pentru cei ce pier, este nebunie; iar
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pentru noi, cei ce mântuim, este puterea lui Dumnezeu” (I

Cor.1,18).
Cu alte cuvinte ”teologia crucii” nu-i o figură de stil, ci
o realitate pe care o putem sesiza atât în viața și desinul
personal, cât și în mersul și istoria societății omenești.
Deci și a Bisericii Universale în general, și a Bisericii Greco
Catolice Române, în particular.
De aceea, Vă propunem mai întâi câteva cuvinte
despre ”teologia crucii” (I) și apoi să o raportăm la
destinul Bisericii Greco Catolice de la noi (II).
I

Teologia Crucii

Iov, principele ţinutului Uz, celebrul personaj biblic al
cărui nume este asociat, aproape sinonim, cu suferinţa,
n-a primit răspuns la chinuitoarea întrebare: "Pentru ce
trebuie să sufere omul nevinovat?". El a acceptat suferinţa
fizică şi s-a resemnat, deoarece s-a revelat atotputernicia
discreţionară a Celui ce-l copleşeşte cu puterea şi măreţia
Sa dar a rămas chinuit de absurdul suferinţei morale a
omului nevinovat.
La-ntrebarea "De ce ?", Iahve nu-i răspunde. La
urletul de durere al credinciosului Iov, Dumnezeu tace...
Poate că, pentru vârsta de-atunci a înţelegerii umane,
răspunsul ar fi fost destul de complicat.
Peste şase sute de ani, Isus Nazarineanul coboară
din ceruri către adâncul sufletului omenesc şi acest
răspuns. La întrebarea pusă de ucenici asupra orbului din
naştere, "Cine a păcătuit, el sau părinţii lui, de s-a născut
orb?", Domnul răspunde fără echivoc: "Nici el, nici părinţii

lui, ci pentru ca întru el să se arate lucrurile lui Dumnezeu"

(Ioan 9,2-3).
Aşadar: în spatele oricărei suferinţe inexplicabile şi
care, aparent, cade sub incidenţa absurdului, se află
raţiunea ascunsă a lui Dumnezeu, Care întotdeauna ştie ce
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face. Înţeleasă sau nu, justificată sau nu, suferinţa este
şansa oferită omului spre a pătrunde în propria sa
interioritate, spre a se descoperi în forul său lăuntric, acolo
unde se ard, ca în foc, aparenţele şi raţiunile superficiale,
spre a lumina calea spre Dumnezeu, spre împlinirea voii
Lui. Acest răspuns Isus îl va ilustra prin toate cuvintele şi
faptele vieţii Sale pământeşti ducându-l, peste trei ani,
până la expresia supremă prin Jertfa de pe crucea
Golgotei, de la înălţimea căreia strigă peste veacuri: pe
lângă suferinţa născută din păcat, există încă una:
suferinţa născută din iubire! Poate avea cineva iubire
mai mare decât aceasta, ca să-şi asume
suferinţa
izbăvitoare, dusă până la sacrificiu, doar din iubire?
inclusiv pentru cei care-l detestă sau îl prigonesc!
În aceasta constă valoarea și teologia Crucii: fără
Golgota, n-ar fi fost Paştile. La înviere se ajunge prin
Cruce. La fericire, prin suferinţă.
Dacă tragedia lui Iov a pus întrebări, Jertfa lui Cristos
a dat răspunsuri. Una din ecuaţiile rezolvate ale vieţii este:
a iubi + a suferi = fericire.
Femeia mamă trece prin grea suferinţă - prin durerile
naşterii - înainte de a se bucura de vederea fructului
iubirii, copilul său.
În lucrarea ei de creatoare a virtuţilor şi a faptelor
bune, iubirea pătimeşte continuu durerile naşterii, în
sensul că prin iubire fiinţa noastră participă în mod real la
faptele noastre; deci: iubirea rupe de fiecare dată câte
ceva din fiinţa noastră şi îl lasă în ceea ce am făcut.
Faptele noastre au atâta valoare, câtă iubire am încorporat
în ele.
Iubirea suferă şi din motivul că nu poate să facă tot
ceea ce ar dori. Câte nu vrea să facă iubirea! Şi …cât de
puţin poate împlini din ceea ce ar vrea…
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Iubirea suferă şi pentru că, în lucrarea ei continuă de
împlinire a binelui, este uneori tratată cu indiferenţă şi
nerecunoştinţă. O, de câte ori, cu nesimţire! Iubirea
pătimeşte şi suferă şi pentru că simte şi participă la
durerea tuturor, plângând cu fiecare din cei ce plâng.
Şi, totuşi, despre iubire trebuie să zicem şi că: topind
zidurile de gheaţă ale egoismului şi vanităţii, care separă şi
izolează oamenii, iubirea este limba universală a
creştinilor, punte de aur şi magnet dumnezeiesc între
oameni; organul prin care pot comunica adevăraţii fii ai lui
Dumnezeu. Micşorând necazurile, făcând jugul plăcut şi
sarcina uşoară, iubirea amplifică valoarea bucuriilor şi face
viaţa luminoasă şi frumoasă.
Iubirea este rădăcina, izvorul şi mama tuturor virtuţilor
- purifică, înalţă şi sfinţeşte întreaga fiinţă, în ceea ce are
ea mai adânc şi mai sublim.

„Iubire, sete de viaţă, / Tu eşti puterea creatoare / Sub
care inimile noastre / Renasc, ca florile sub soare!”
(Vlahuţă)

***
Istoria neamului nostru este dovada credinței
românilor în putrea mântuitoare a Crucii Domnului, în
valoarea suferinței din iubire. Creştini din veacurile
primare, românii şi-au sacralizat şi ţarina şi locurile vieţuirii
cu numele sau cu semnul Crucii, pretutindeni păstrânduse, peste vremuri, toponimice arhaice: La troiţă, La troiţa
din deal, La troiţa de lemn, La troiţa din ogoare; satul
Troiţa (Jud. Mureş), cătunele Cruceni (Arad) sau Crucişor
(Satu Mare); movila Crucea Corbului (Brăila), piscul Crucii
(Prahova), etc., etc., fiecare din aceste toponime având
„povestea lor etimologică” (R. Vulcănescu, Mit. rom.)
Cei care se ridică la o viziune spaţială a teritoriului
românesc, pot vedea că întreg rotundul acestui
binecuvântat pământ pare o imensă catedrală (cu multe
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candelabre), de pe a cărei turlă din mijloc veghează peste
Ţară - crucea de pe Caraiman!
***
Cei de astăzi nu avem altă alternativă salvatoare
decât aceea oferită de teologia Crucii: să ne luminăm cu
rosturile Jertfei celei mântuitoare a Domnului, cu
acceptarea suferinței din iubire şi să mărturisim speranţa
în biruința învierii, pe care profetic a întrezărit-o şi Iov,
prinţul din ţinutul Uz: "Eu ştiu că Răscumpărătorul meu

este viu şi că El, în ziua din urmă, va ridica iar din pulbere
această piele a mea ce se destramă... Pe El îl voi vedea şi
ochii mei Îl vor privi... De dorul acesta măruntaiele mele
tânjesc în mine" (19,25.27).
Preot Vasile Romul Pop
II

Retrospectivă şi perspective:
Să actualizăm această teologie a crucii prin cele
petrecute în viața Bisericii Greco Catolice de astăzi.
Evenimentele din decembrie 1989 au pus punct
unei realități a Bisericii Greco Catolice. În același timp,
însă a deschis un nou capitol al existenței sale. S-a
încheiat o perioadă a calvarului bisericii noastre și nici nu
bănuiam atunci că, în fapt, va continua, dar într-o cu totul
altă realitate. O dovadă a acestui calvar stau mărturie
evenimentele istorisite de preoții care mărturisesc în
scrierile lor de mai sus. Anul 1990 va aduce cu el starea
de euforie a unei libertăți a credinței după 41 de ani.
Evenimentele petrecute la Patriarhia Ortodoxă din
București în anul 1990, ianuarie,
prin retragerea
patriarhului a creat multă confuzie în rândul preoților
ortodocși din Țara Oașului. Probabil așa se explică și faptul
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că în acel an mulți dintre ei își manifestau dorința de a
reveni în sânul Bisericii Greco Catolice. La reședința
episcopului greco catolic, Lucian Mureșan, la noul sediu al
episcopiei din Baia Mare s-au deplasat o parte dintre
acești preoți pentru a discuta cu noul episcop posibilitatea
de revenire. De altfel majoritatea dintre ei erau filo greco
catolici, fie botezați în biserica greco catolică, sau cu
părinți greco catolici, fie aveau ca directori spirituali preoți
greco catolici care își desfășurau activitatea în
clandestinitate. Așa că în perioada august-septembrie
1990 își manifestaseră dorința de a reveni în jur de 80 de
preoți în dieceza de Maramureș, dintre care o bună parte
din Țara Oașului.
Văzând că legistația, în ceea ce privește biserica
noastră, nu aduce modificări însemnate, situația fiind
incertă cu privire la restituire și chiar ostilă bisericii
noastre, marea majoritate a lor s-au răzgândit. Patriarhul
s-a reîntors la reședința din București, forțele
neocomuniste s-au reașezat pe pozițiile inițiale de dinainte
de 1989.
Frontul Salvării Naționale cu eșalonul doi al partidului
comunist au acaparat puterea politică și legislativă. De aici
a rezultat o campanie furibundă împotriva Bisericii Greco
Catolice, de data aceasta foarte bine ordonată și
structurată de forțele securiste reactivate în diferitele
forme, chiar clericale. Sloganele folosite din amvon erau:
trădători, vânduți ungurilor, cu greco catolicii o să vină
ungurii să ne ia Ardealul, greco catolicii sunt unguri,
bisericile, satele noastre o să devină ungurești dacă li se
vor retroceda greco catolicilor bisericile.
La o masă de oameni lipsită de o educație elementară
cu privire la democrație, la libertate, la respectul față de
diversitate, intoxicată cu o ideologie și o istorie falsă
formată timp de 50 ani de Partidul Comunist Român și mai
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ales pentru faptul că aceste slogane veneau din amvon,
acolo unde preotul rostește cuvântul: „În numele Tatălul și
al Fiului și al Sfântului Duh” cu pretenția de a avea o
oarecare infailibilitate, au avut un efect devastator asupra
bisericii greco catolice. Martiriul episcopilor, a preoților, a
miilor de credincioși în anii comunismului, era etichetat ca
trădare religioasă și națională. Călugării Bazilieni de la
mănăstirea Bixadului erau declarați ca fiind chiaburi,
asupritori, vânduți ungurilor. De la mănăstire oamenii
care participau la oficiile religioase ortodoxe erau
informați, cu o gravitate ieșită din comun, că dacă se vor
întoarce călugării greco catolici li se vor lua casele,
grădinile și toate bunurile pe care ei și le-au agonosit în
atâția ani.
Partidele politice postdecembriste, precum România
Mare, Frontul Salvării Naționale se întreceau în manifestări
ostile Bisericii Greco Catolice cu speranța de a obține cât
mai multe voturi.
Credincioșii ortodocși erau pentru ei doar o masă de
votanți manipulați și loviți în ceea ce aveau cel mai drag
sufletului: credința.
Îmi vine în minte o expresie folosită de comandantul
poliției județene Satu Mare în luna mai a anului 1991,
prima duminică, când credincioșii noștri au fost izgoniți din
biserica greco catolică Târșolț. Acel comandant, venit să
apere ordinea în comună, se adresa unui grup de
credincioși ortodocși spunând: „Dați în ei și fugăriți-i până
în Ungaria!”.
Într-o astfel de atmosferă, înspăimântați și timorați,
preoții greco catolici își desfățurau activitatea mereu sub
presiune, fie din partea politicienilor aflați la putere avizi
de voturi, fie din partea unor confrați ortodocși care,
foarte bine instruiți de superiorii lor, mențineau o presiune
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furibundă și continuă asupra preoților și credincioșilor
greco catolici.
Câteva exemple concrete: în data de 25 decembrie
1991 la domiciliul personal, din Negrești Oaș, în jurul orei
5 dimineața am fost trezit de un grup de credincioși
ortodocși format de aproximativ 30 de persoane care
doreau să vorbească cu mine care eram paroh greco
catolic în localitatea Târșolț. Sunt greu de reprodus în scris
injuriile pe care le proferau în fața casei, în curte și pe
urmă câteva persoane care au intrat în casă. Amenințările
erau cu moartea dacă voi mai îndrăzni să vin în comuna
lor. Drept urmare a acestor evenimente am fost nevoit să
mă mut pentru o perioadă de timp, cu soția și cei trei copii
mici, în localitatea Turț la sora mea Marta. Mai bine de 2
ani de zile intrările și ieșirile din localitatea Târșolț le-am
făcut fiind însoțit întotdeauna de un grup format din 10-20
de persoane pentru a-mi asigura protecția.
Doresc să menționez faptul că respectivele persoane
ortodoxe din Târșolț au fost și ele, la rândul lor, niște
victime ale dezinformării și manipulării. O dovadă în acest
sens stă faptul că atunci când am ajuns, după ani de zile,
să ne cunoaștem mai bine am avut o relație normală cu
dânșii, cu unii dintre ei chiar de prietenie, prietenie care se
mențin și azi.
În Țara Oașului evenimente de genul acesta s-au mai
petrecut și la Bixad, Boinești, Certeze. Parohul Romulus
Pop din Certeze a fost arestat împreună cu prim curatorul,
luaţi de mascați, puși în dubă, amenințați, duși la poliția
municipală Satu Mare.
Procesele cu statul român și Biserica Ortodoxă, pentru
recuperarea bunurilor care au aparținut bisericii noastre,
sunt interminabile. O presiune constantă, bine
sistematizată și ordonată, am putea spune că există și
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astăzi asupra preoților și credincioșilor greco catolici din
Țara Oașului.
Ca pretutindeni în țară, am fost excluși de la toate
manifestările social-religioase oficiate doar de preoții
ortodocși, în memoria eroilor patriei, cu toate că acești
eroi morți pe câmpurile de luptă pentru drepturile
românilor sau apărarea patriei erau în marea majoritate
greco catolici; vorbim aici despre Transilvania și în mod
special despre Țara Oașului.
Cu toate acestea, preoții și credincioșii Țării Oașului,
mobilizați de idealuri profund creștine, au rămas
consecvenți în mărturisirea credinței, atât prin slujirea
oferită credincioșilor în fiecare zi, cât și prin hărnicia și
zelul extraordinar manifestat în condiții atât de vitrege și
de ostile.
În protopopiatul Țara Oașului cu ajutorul creștinilor și
aportul extraordinar al preoților s-au construit 11 biserici
noi, în care se celebrează zilnic oficiile religioase, iar în
duminici și sărbători se dovedesc a fi neîncăpătoare.
Viața spirituală este una profundă, cu preocupări
intense ale preoților și credincioșilor cu privire la viitorul
Bisericii noastre. Se desfășoară programe speciale oferite
tinerei generații, programe de cateheză majoră, o atenție
deosebită acordându-se generației mai în vârstă, asistență
spirituală
la
domiciliul
persoanelor bolnave.
Toate acestea
ocupă cu prisosință
spațiul și timpul noii
generații de preoți,
care își desfășoară
activitatea
în
parohiile din Țara
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Oașului cu devotament și conduită morală ireporșabilă,
asumând în felul acesta și conștienți fiind că acesta este
rodul martiriului, al rugăciunilor înaintașilor noștri,
începând cu primii martiri ai creștinismului Bisericii
universale până în zilele noastre, cu rugăciunile sfinților
Bisericii, printre care și bunii noștri credincioși din anii
clandestinității, adunați în grupuri de rugăciune în toate
localitățile de pe meleagurile binecuvântate ale Țării
Oașului.
Îmi vine în minte un mesaj/testament de la o
înmormântare,pe care am oficiat-o în anul acesta, 2010, în
parohia Târşolţ la o membră a
Societăţii Mariane care era
cântat e fiica sa : „ O mămucă

tu mi-ai zâs: Fata mamii fă cei fa, da Rozaru nu-l lăsa”,

mesaj
care
semnifică
ataşamentul
profund
al
creştinilor greco catolici la
devoţiunile
închinate
Preacuratei Fecioare Maria.
Rozarul a fost pentru bunii
noştri
creştini
din
Ţara
Oaşului,
în
vremurile
întunecate
ale
perioadei
comuniste şi rămâne şi azi una dintre cele mai îndrăgite
rugăciuni.
Crucea pe care Cristos a purtat-o pe umerii Săi ne dă
alți ochi cu care să privim suferința în viața noastră și în
viața
altora. Cine venerează cu adevărat patima
Domnului, spune Sfântul Leon cel Mare, trebuie să-L
privească cu ochii inimii pe Isus răstignit, astfel încât să
recunoască propria carne în carnea Lui.
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Printre cele de mai sus, ca printre norii risipiți de
vânturi după o furtună, întrezărim un petec de cer senin:
Cel ce L-a ridicat pe Fiul Său din mormânt, va ridica și
Biserica Greco Catolică, zidită pe mormintele martirilor Săi,
la o Zi a răsplătirii suferințelor generațiilor de ieri și de azi.
Amin. Vino, Doamne, Iisuse! și pentru generația noastră,
care înțelege că perspectiva pentru mileniul III este
aceeași ca dintotdeauna: prin suferință şi rugăciune se
ajunge la Înviere.

Preot Iacob Feier
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ADDENDA:
I. Şapte documente olografe despre prezenţa şi
activitatea clandestină, în timpul comunismului, a
preoţilor greco catolici în Ţara Oaşului:
1.Târnar Vasile, 178
2.Pop Maria,180
3.Alec Maria, 182
4.Bura Maria, 184
5.Doroş Măricuţa, 186
6.Bâce Ioan, 188
7.Două iconiţe, pe revers cu text
olograf,190

II. Negreşti şi Cicârlău, fotografii cu patru din cei
mai activi preoţi greco catolici în timpul
clandestinităţii şi file din memoriile călugăriţei
Zelia ,198
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Transcrierea documentelor:
1
Declaraţie

Subsemnatul Tărnar Vasile, domiciliat în Târşolţ,
strada Popeni, nr. 385, născut în 1946, susţin că
începând din anul 1955 am început să merg cu părinţii
mei la Biserica Catolică din Huta Certeze, pentru
asistenţă spirituală, am mai vizitat pe pr. Gavrilă
Sălăjan în Baia Mare pe str. Roşie, pr. Marian pe str.
Vasile Lucaciu, iar în Satu Mare pe pr. Vasile Gavriş
care m-a cununat cu soţia mea Maria în anul 1969 în
luna octombrie ultima duminică dinaintea postului.
În casa noastră s-au celebrat mai multe liturghii la
care au participat în număr de 50-60 persoane. Mai
frecvent preoţii care ne-au vizitat au fost pr. Lucian
Mureşan, Alexandru Mesian, Simion Mesaroş, care
veneau regulat în preajma sărbătorilor mari a
Crăciunului şi a Sf. Paşti.
Susţin că toţi cei 15 copii ai mei i-am botezat cu
preoţii catolici, iar drept dovadă anexez şi dăruiesc
arhivei Bisericii Greco Catolice din Târşolţ, două
amintiri de la primirea Sf. Taine a Botezului şi a Sf. Mir,
a copiilor mei Nicolae, născut la 4 decembrie 1985 şi
botezat în 16 februarie 1986 de către pr. Lucian
Mureşan şi pr. Alexandru Mesian şi a lui Florin născut
la 15 ianuarie 1988 şi botezat la 23 ianuarie 1988 de
către pr. Simion Mesaroş.
Susţin că toate cele notate de fiica mea Irina, sunt
reale şi le întăresc cu propria-mi semnătură.
ss. Tărnar Vasile
Amprenta digitală, semnat şi ştampilat de pr. Ioan Zbona,
paroh în Târşolţ
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2

Declaraţie
Subsemnata Pop Maria, domiciliată în Târşolţ str.
Hujeni nr. 272, născută la 29 iunie 1922, susţin că
soţul meu care a decedat în anul 1995, a alimentat cu
cele necesare preoţii refugiaţi în pădurile din
împrejurimi. Au fost aprovizionaţi cu alimente şi haine
pr. Leon Bob, pr. Gavril Sălăjan.
După eliberarea din închisoare pr. Leon Bob a venit
de mai multe ori la casa noastră în perioada comunistă
unde a oficiat Sf. Liturghie şi a făcut sfinţirea casei.
La aceste oficii am participat eu împreună cu soţul
şi faimilia noastră.
Niciodată nu am fost conturbaţi în timpul acestor
oficii dar totul se petrecea noaptea în ascuns.
Susţin că cele notate de pr. Ioan Zbona în prezenta
sunt adevărate şi le întăresc cu semnătura şi amprenta
mea.
s.s.Pop Maria
Amprenta digitală, semnat şi ştampilat de pr. Ioan
Zbona, paroh în Târşolţ
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3

Declaraţie
Subsemnata Alec Maria, domiciliată în Târşolţ str.
Popeni nr. 379, născută în anul 1934 august 8 susţin
că începând din anul 1975 am fost vizitată de preoţi
greco catolici care au oficiat Sf. Liturghie la mine în
casă, asistaţi fiind de 50-70 credincioşi greco catolici
din Târşolţ.
La început mai rar am fost vizitată de pr. Marian iar
din anul 1977 mai des de către pr. Lucian Mureşan, pr.
Alexandru Mesian, pr. Simion Mesaroş care au ajuns să
vină în fiecare sâmbătă seara.
La mine în casă s-au oficiat nenumărate Sfinte
Liturghii, Mărturisiri, Maslu, Boteze.
Niciodată nu am fost deranjaţi de miliţie sau de
organele de ordine locale deoarece totdeauna ne
împăcam cu aceştia.
Dacă ar fi necesar mi-aş asuma din nou aceste
riscuri.
Susţin că cele notate de către pr. Ioan Zbona sunt
adevărate şi întăresc acestea cu semnătura şi
amprenta mea.
s.s. Alec Maria
Amprenta digitală, semnat şi ştampilat de pr. Ioan
Zbona, paroh în Târşolţ
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4

Declaraţie
Subsemnata Bura Mara, domiciliată în Târşolţ str.
Mătiasa nr. 188 născută în anul 1949 Noiembrie 15 susţin
că din anii 1967 – 1968 am fost vizitaţi de preoţi greco
catolici şi în casa noastră s-au oficiat boteze, mărturisiri,
Sf. Liturghie, Sfinţirea apei, Sf. Maslu.
Am fost vizitaţi de preoţii Paul Sever, Marina Gheorghe
şi Leon Bob, care de multe ori au fost însoţiţi de soţul meu
decedat în anul 1995, la diferite oficii la alte case.
Toate oficiile s-au desfăşurat noaptea fiind camuflate
toate geamurile dar niciodată nu am avut controale din
partea organelor locale sau miliţie, deşi totdeauna totul se
petrecea cu emoţii deosebite deoarece riscul era foarte
mare atât pentru preoţi cât şi pentru noi.
Susţin că cele notate în prezenta de către pr. Ioan
Zbona sunt reale şi le întăresc cu semnătura şi amprenta
mea.
Semnat şi ştampilat de pr. Ioan Zbona, paroh în Târşolţ.
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5

Declaraţie
Subsemnata Doroş Măricuţa, născută în 1921
septembrie 11, domiciliată în Târşolţ, str. Popeni nr
333 suţin că din anul 1948 nu am frecventat Biserica
Ortodoxă şi am strâns în jurul meu Societatea Mariană
din Târşolţ, cu care am oficiat înmormântări deaorece
familiile celor decedaţi nu doreau ca defuncţii lor să fie
înmormântaţi cu preoţi ortodocşi.
Am conferit Sf. Taină a Botezului din necesitate.
În casă la mine s-au oficiat nenumărate Sf.
Liturghii, Boteze, Miruiri, Masluri, Mărturisiri de către
preoţii Lucian Mureşan, Simion Mesaroş, Alexandru
Mesian, Paul Sever.
Am fost invitată de către preotul ortodox să
frecventez biserica ortodoxă şi ni s-au promis onoruri
pe care le-am refuzat deoarece îmi iubeam credinţa
mea catolică.
Mă simt nevrednică pentru tot ceea ce am făcut
dar am simţit că era nevoie şi dacă acum ar fi nevoie,
din nou aş proceda la fel.
Susţin că cele notate de pr. Ioan Zbona sunt reale
şi le întăresc cu semnătura şi amprenta mea.
s.s. Doroş Mărică
amprenta digitală, semnat şi ştampilat pr. Ioan Zbona,
paroh în Târşolţ.
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6

Declaraţie
Subsemnatul Bâce Ioan, născut la 4 aprilie 1929
împreună cu soţia mea Irina, născută la 14 februarie 1936
susţinem că în perioada comunistă, în casa noastră au
venit preoţii Paul Sever, Marina Gheoarghe, Lucin
Mureşan, Alexandru Mesian, Simion Mesaroş, Ilie Bondre
şi care au oficiat foarte multe servicii sacre precum
Mărturisiri, Boteze, Masluri, Sf. Liturghii.
Susţinem că Ion însoţea preoţii şi pe la alte case
din comună unde erau aşteptaţi de către bolnavi şi aşa au
ajuns la: - Rişcău Gheorghe – Şteflenci
- Belea Maria
- Ştefuţ Dumitru
În casa noastră la Sf. Liturghie participau noaptea între
80-100 de persoane şi cu toate că se luau măsuri de
securitate ca nu cumva să vină miliţia sau securitatea
peste noi, niciodată nu am fost tulburaţi.
Susţinem că cele notate în prezenta de către pr. Ioan
Zbona sunt reale şi le întărim cu semnătura şi amprentele
noastre.
s.s. Bâce Irincă
s.s. Bâce Ion
Amprente digitale, semnat şi ştampilat de pr. Ioan Zbona,
paroh în Târşolţ.
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7

Pe reversul iconiţei (reprezenând-o pe Preacurata
Fecioară Maria cu coroană pe cap; 12 stele împrejur;
inscripţia O MARIA CONCEPITA SENZA PECCATO
PREGATE PER NOI CHE RICORRIAMO A VOI; cu raze de
lumină izvorâte din palme; de-o parte a postamentului –
un buchet de crini, şi de cealaltă parte „Medalia
Miraculoasă”), am recunoscut scrisul olograf al preotului
ing. Simion Mesaroş din Ferneziu:Tărnar Florin, Tata –
Văsîi, Mama – Maria

Născut 15 ianuarie 1988, Botezat 23 ianuarie 1988, Mirul
23 ianuarie 1988
A fost botezat în Biserica gr.catolic
Pr.Simion

Pe reversul celeilalte iconiţe (având două medalioane
ovale, unul reprezenând-o pe Preacurata Fecioară Maria
înconjurată de lumină şi de 12 stele, cu mâna stângă
arătând spre inima arzândă; iar în celălalt – bustul
suveranului pontif papa Ioan Paul al II-lea cu mâinile
împreunate în rugăciune) recunoaştem scrisul olograf al
preotului Alexandru Mesaros (devenit P.S. Alexandru
Mesian Episcopul Lugojului. Celălalt nume „Preot Lucian”
este al părintelui Mureşan Lucian din Ferneziu, devenit
Episcopul Maramureşului, apoi Mitropolit şi arhiepiscop
Major al Bisericii Române Unită cu Roma, în Blaj):
AMINTIRE
De la primirea Sf.Taine a Botezului
şi Sf.Mir a lui Nicolae Târnar
Născut la 4 dec.1985
Botezat la 16 febr.1986
Părinţii: Vasile şi Maria Târnar
Naş de Botez şi Mir: Maria Alecu
Tîrşolţi16.II.1986
Preoţi: Lucian şi Alex.
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II. Negreşti şi Cicârlău, fotografii cu patru din cei
mai activi preoţi greco catolici în timpul
clandestinităţii şi file din memoriile călugăriţei
Zelia

Negreşti Oaş, str. Plopilor nr. 8, casa familiei Feier, 15
octombrie 1988, botez clandestin oficiat de preotul Lucian
Mureşan.
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De la stânga la dreapta: bunica Ana Ţânţaş, odinarius
Lucian Mureşan, pr. Alexandru Mesian, în braţe cu nou
botezata Maria Carmen Feier, pr. Dumitru Cordoş, dl. Vasile
Zbona; copiii: Roxana Paula Zbona, Cosmin Vasile Feier,
Bianca Feier.
***
Era în ziua de 14 septembrie, sărbătoarea „Înălţarea
Sfintei Cruci”, anul Domnului 1987, cu doi ani înainte de
căderea comunismului din Romînia. La casa din Cicârlău a
familiei ieromonahului Bondre Ilie-Iriharh, conducătorii
clandestinităţii greco catolice au organizat un pelerinaj,
(precedat de exerciţii spirtuale) la care au participat sute
de creştini din Oaş, Sătmar şi Maramureş.
În fotografia de mai jos este surprins momentul liturgic
al Cuminecării. Identificăm, de la dreapta la stânga pe:
protoegumenul Ordinului Sf. Vasile cel Mare din România
– preot dr. Silvestru Augustin Prunduş; Episcopul greco
catolic dr. Alexandru Todea; preotul Lucian Mureşan,
ordinarius al Eparhiei de Maramureş; ieromonahul OSBM
Alexandru Ermil Jurja. În faţa lor, la cuminecare, viitorul
preot Iacob Feier, atunci student în clandestinitate.
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Întrucât de activităţile clandestine de la Cicârlău
beneficiau mulţi greco catolici şi din Ţara Oaşului,
adăugăm acestei mărturii fotografice câteva spicuiri din
Memoriile inedite25 ale călugăriţei Zelia-Ana Bondre, sora
ieromonahului OSBM Irinarh-Ilie Bondre, proprietarii
tabulari ai Casei de la Cicârlău, amândoi trecuţi prin
închisorile comuniste pentru ataşamentul lor faţă de
Biserica greco catolică; memorii care sperăm să vadă cât
mai curând lumina tiparului prin osteneala cuvioaselor
surori ale Congregaţiei Maicii Domnului din Cluj:
„Din anii 1980 – 1981, în mod regulat, în fiecare an,
în data de 23 august, se ţineau Exerciţii (începute din 3
august 1977) pentru tineri studenţi şi muncitori – numai
băieţi, fiindcă atunci aveau două zile libere şi-şi mai făceau
încă o zi liberă, şi astfel aveau Exerciţii de trei zile. Preotul
exercitant Popa Eugen, pentru grupul de băieţi, ajuns cu o
zi înainte, făcuse un cerc în faţa bucătăriei în grădină, şi
cu ochii plini de lacrimi s-a exprimat astfel: „Nu mi-am

putut închipui că în zilele de azi să mă văd înconjurat de
un grup de băieţi, de vreo 20 – 25!”. Ca şi ajutor la

aceste serii de Exerciţii era tot sora Florina. Îmi aduc
aminte că-mi spunea: „No, acum să ne aprovizionăm

serios cu pâine, slănină, ceapă, roşii, ardei, căci băieţii
consumă alimente serios, nu ca fetele.”

La terminarea programului de Exerciţii, le spuneam
băieţilor din acea serie: „La anul viitor, la aceeaşi dată, să

vă prezentaţi fără niciun fel de anunţ, nici prin scrisoare,
nici prin telefon, nici prin vreo altă persoană.” Băieţii
proveneau din Baia Mare, Oradea, Timişoara, Satu Mare,
Cluj, Târgu Mureş, Sighet.
25

Oferite de ieromonahul OSBM Ermil-Alexandru Jurja, nepotul de soră al
autoarei .
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Un nepot de-al sorei Ermila de la Târgu Mureş,
care-şi făcea stagiul militar, a primit liber aceste zile de 23
august. A ajuns acasă seara în 22 august, nici n-a stat să
mănânce nimic, şi-a dat jos uniforma militară de pe el, s-a
îmbrăcat civil, şi ştiind că are tren a şi plecat. Şi în 23 dis
de dimineaţă, era prezent, când încă ceilalţi mai dormeau,
căci sosiseră cu o seară înainte.
Veneau cu atâta drag, şi aşteptau cu dor zilele
acestea. Mulţi dintre ei au primit vocaţia. De exemplu,
Adaus Ilie de la Oradea, care a intrat la Bazilieni.
Exerciţiile spirituale erau ţinute de obicei de
părintele Lazăr, părintele Botiza, părintele Popa Eugen,
părintele Prunduş, părintele Dăncuş Sabin, părintele Iustin
Sabău, părintele Pura Nicolae, părintele Pintea Aştilean,
Părintele Sabău, franciscan, părintele Bernard –
asumpţionist, părintele Chişu (iar după 1990 şi de
părintele Tadeusz – iezuit, părintele Olivo şi părintele
Pius).
În 1984, părintele Bernard a ţinut o serie de
Exerciţii pentru surori de opt zile. Surori exercitante din
Congregaţia noastră au fost 24, iar asumpţioniste şase.
Deci, împreună cu părintele şi cu sora Florina şi cu mine,
eram un număr sfânt – 33 persoane.
***
Cum se făcea aprovizionarea?
Locuiam la Baia Mare, şi acolo, din timp, procuram
alimentele de care credeam că e nevoie pentru o serie de
exercitanţi. De exemplu: pâine nu se dădea decât două
de persoană. Ne-am dus cu sora Florina la prăvălia cea
mai apropiată, din parc, şi i-am explicat responsabilei că
avem nevoie de mai multă pâine că avem un eveniment,
şi că o rog frumos să ne dea mai multă pâine. Mi-a spus
că nu poate şi mi-a dat patru pâini. Aveam un sac mare
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alb de cânepă, şi abia au acoperit fundul sacului. Am
plecat necăjite. Ar fi trebuit să colindăm tot oraşul ca să
umplem sacul. Însă Bunul Dumnezeu ne-a dat în cale o
cunoştinţă bună, şi bună prietenă cu responsabila de la
această prăvălie şi i-am explicat despre ce este vorba.
Dânsa rapid ne-a spus: „Haideţi înapoi cu mine!” , a stat
de vorbă cu responsabila şi ne-a umplut sacul de pâine.
Nu vă puteţi închipui cât eram de fericite! Şi-i spuneam
sorei Florina: „No, cu asta am terminat. Acum să mergem
în piaţă după alimente!” Eu aveam un coş de spate pentru
cărat alimente, căci piaţa era departe de unde locuiam.
Noi locuiam în cartierul Valea Roşie, str. Pictorilor, nr. 5A,
casă particulară. Iar piaţa era departe, exact în partea
opusă, cam la 1 km distanţă. Am umplut coşul cu de toate
ce-am crezut că avem nevoie: varză, morcovi, roşii, ardei,
gulii, castraveţi. Căci chiar dacă aveam în grădina de la
Cicârlău, dar nu era îndeajuns. Când a fost coşul plin cu
vârf, zice sora Florina: „Să mi-l dai mie în spate!” Şi n-a
făcut doar câţiva paşi şi s-a oprit spunându-mi: „Nu pot
respira!” Şi i-am spus: „Dă-l încoace căci pe mine mă

cunoaşte!”

Cu o altă ocazie, m-am dus singură la piaţă tot cu
coşul şi am cumpărat 30 de kg de cartofi şi l-am luat în
spate. Se vede că de data aceasta eram foarte istovită
căci simţeam că nu mai pot păşi. Tot mă uitam unde
găsesc o bancă ca să mă aşez, să mă odihnesc. Numai în
centru vechi am găsit o bancă. Trebuia să trec prin centrul
vechi. Şi am stat pe bancă şi simţeam că n-o să mai pot
merge mai departe să duc coşul. Mă tot uitam în jur să
văd o persoană, pe care s-o rog să-l ducă şi să-i plătesc
dar n-am văzut pe nimeni. În schimb, au venit şi s-au
aşezat pe celălalt capăt al băncii, doi elevi către care am
zis: „Faceţi bine şi duceţi coşul acesta până pe str.
Pictorilor căci vă plătesc!” Dar m-au refuzat. Atunci,
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ajutaţi-mă măcar o bucată de drum. Şi m-au ajutat o

bucată bună, până aproape de casă. Şi n-au voit să
primească bani. Le-am mulţumit, şi m-au ajutat să-l iau în
spate şi am mers acasă.
Aşa mă îngrijeam ca de tot ceea ce aveam nevoie
la Exerciţii, să fie cumpărate şi pregătite acolo. Şi acum
urma ca să găsesc o persoană cu maşina care să vină cu
cele cumpărate la Cicârlău. Atunci erau puţine maşini
particulare în oraş. Şi aveam nevoie de o persoană
cunoscută şi de încredere şi care să mă ducă gratis.
Această persoană era soţul unei nepoate, Veta, despre
care am mai vorbit. Fiindcă erau mai multe serii într-o
vară, mă jenam să-l chem tot pe el aşa am recurs şi la
alte cunoştinţe, creştini buni, care făceau transportul
gratis (de exemplu, pr. Simion Mesaroş). Ca să plătesc
maşina care să urce „până la scară”, m-ar fi costat bani
grei iar noi eram cu banii foarte socotiţi, întrucât tot
venitul din care ne făceam proviziile erau un salariu mic de
la CFR al fratelui meu şi pensia mea, care nu era grozav
de mare.
***
Au fost mai multe serii de exercitante doamne,
altădată eleve, studente, de care se îngrijea sora Antonina
să le anunţe în mare mare secret.
Odată mi-a spus sora Antonina că ar fi multe
persoane care ar vrea să vină, dar nu au ce aduce, pentru
că era trenul scump, în primul rând, şi cu toate că noi nam pus o taxă, totuşi primeam ceea ce putea aduce
fiecare cu sine, alimente. I-am spus sorei Ligia ca să-i
transmită sorei Antonina: „Toate persoanele care doresc

să vină la Exerciţii, deşi nu au să aducă absolut nimic, nici
una să nu renunţe, ci să vină cu toată încrederea. N-o să
ducă lipsă de nimic!”
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Odată a venit o elevă cu o plăsuţă la sora Blandina,
care mă ajuta la lucru, şi-i zice: „Mama mi-a spus că aici
trebuie să aducem alimente.” Şi ce credeţi, ce avea în
plăsuţă: doi castraveciori şi două roşii. Şi îmi povesteşte
pe urmă sora Blandina cazul cu această fetiţă. Şi i-am
spus sorei Blandina: „Vai, sora Blandina, n-ai putea s-o
recunoşti pe fetiţa aceea?” Şi a răspuns sora: „Ba da!” Şi
am chemat-o, la sfârşitul Exerciţiilor, şi i-am umplut plasa
cu de toate: făină, ulei, orez, zahăr. De multe ori
rămâneau alimente şi atunci le împărţeam la familiile
sărace din sat. Cunoaşteam două persoane care nu aveau
nici pensie, nici pământ, n-aveau nimic din ce să se
întreţină. Odată am prins ocazia că a trecut pe la noi un
prieten de-al fratelui meu, Traian Ilieş. Şi văzându-l voinic
şi puternic, am încărcat două sacoşe pline şi l-am rugat să
meargă la Magdalena Botului, pe Valea Negruţii din
Cirârlău. Şi în alte ocazii la alte familii am trimis alimente
cu ocazia Exerciţiilor, la sfârşit. Odată i-am încărcat o
sacoşă părintelui Langa care nu vroia să primească nici
banii de drum până la Cluj. Când mi-a trimis sacoşa
înapoi, zice: „Ştiţi bine să ambalaţi!” căci îi pusesem un
borcan de sticlă de 3 litri cu smântână, un caş de oaie, şi
ce-am mai avut acolo.
În anul 1988, fiind o serie de Exerciţii pentru
bărbaţi, majoritatea dintre ei erau preoţi, iar restul
intelectuali, dintre care 3 şi din Sighet. Părintele Langa a
ţinut programul Exerciţiilor. Şi acolo a fost şi părintele
Balea Grigore tot din Sighet (cu dânsul fiind patru), care la
sfârşitul programului era atât de fericit şi entuziasmat că
numai printre lacrimi a declarat: „De 40 de ani n-am avut
ocazia să particip la un asemenea program!” Printre cei
trei de la Sighet era şi cumnatul sorei Carmelita. Iar sora
Florina, care mi-a ajutat, a declarat: „Dacă alt bine nu s-ar

fi făcut cu programul acesta de Exerciţii, ar fi de-ajuns
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doar singurul fapt că cumnatul sorei Carmelita s-a
convertit complet, din viaţa lui dezordonată devenind un
creştin exemplar, căci respecta prima vinere, cu spovadă
şi împărtăşanie, iar atmosfera din familie s-a schimbat
complet în bine.” Eu m-am bucurat foarte mult de acest
rezultat frumos.
Şi acum urmează ceva neplăcut ce nu s-a întâmplat
în decursul celor 11 ani decând s-au început Exerciţiile la
Cicârlău. În cursul acestui program despre care s-a vorbit
mai înainte (Exerciţiile pentru bărbaţi), într-o vinere de
după masă ne-am pomenit cu un miliţian în cameră, chiar
în timpul meditaţiei. A întrerupt meditaţia şi el a cerut
numele şi adresa fiecăruia, care erau de faţă. Ca pe urmă
să fie chemaţi la securitate în localitatea de unde erau.
Unii au fost şi maltrataţi. Unul din cei 3 de la Sighet a dat
o declaraţie foarte curajoasă, spunând că toţi cetăţenii
români ar trebui să aibă un astfel de program, pentru a
învăţa cum să convieţuiască cu ceilalţi în societate, în mod
evanghelic. Pe urmă ne-a luat şi pe noi la întrebări
miliţianul, adică pe sora Florina şi pe mine. Aşa şi sora
Florina a fost chemată la securitate, fiind întrebată: „Ce ai
căutat acolo?” Dânsa a declarat: „M-am dus să-mi fac

magiun de prune bistriţene, căci la noi, anul acesta nu sau făcut prunele.” Pe mine mă cunoştea miliţianul, ştia că
sunt proprietara şi mi-a spus de două ori: „Am venit aici
pentru că aţi fost reclamaţi.” Şi m-a obligat să merg la

postul de miliţie ca să dau declaraţie. Şi m-a amendat cu
400 de lei. Pe când m-am reîntors de la miliţie, mare mi-a
fost surpriza că sub perina din patul din bucătărie unde
dormeam, am găsit 200 de lei. Nu-mi aduc aminte să fi
primit niciun ajutor în bani, în decursul celor 12 ani din
perioada lui Ceauşescu. Miliţianul le-a pus în vedere
exercitanţilor, „Plecaţi imediat de aici!” Iar părintele
Langa i-a răspuns: „Mâine terminăm programul şi vom
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pleca!” Şi aşa a fost. Şi a venit miliţianul a doua zi ca să se

convingă că au plecat. Pe urmă am aflat cine era cel care
ne-a reclamat. Era un vecin care era responsabil politic cu
sectorul acesta. Apoi, am constat că acest vecin a regretat
ceea ce a făcut, căci ne-a adus nişte alimente ce nu se
găseau în prăvălie: două sticle de ulei şi două rude de
salam. Dintre exercitanţi, mai ales, unii dintre preoţi care
au făcut ani grei de puşcărie şi chiar de canal, erau atât
de entuziasmaţi de aceste Exerciţii şi atât de plini de
credinţă, încât nu le-ar fi părut rău chiar dacă ar fi fost
arestaţi din nou.
***
În vara aceea a anului 1988, nu s-au mai ţinut alte
Exerciţii Spirituale. Am respectat ordinul Securităţii. Dar în
1989 au reînceput iarăşi aceste Exerciţii, cu mai multe
serii: doamne, fete, băieţi. De 14 septembrie, de Ziua
Crucii, când era hramul acestei case din Cicârlău, unde se
ţineau Exerciţiile, aproape în fiecare an, veneau părinţii şi
fraţii bazilieni pentru Exerciţii spirituale. Atunci, aveau
candidaţi şi novici mulţi, cam 14-16 persoane veneau.
Pentru aceste Exerciţii am recurs la sora Ioana Bota,
superioara provincială de atunci, în secret, şi de fiecare
dată veneau câte două surori ca să-mi ajute. În Ziua Crucii
se celebra Sf. Liturghie în public, venea lume multă din
împrejurimi, chiar şi din satele vecine. S-au făcut
înveşmântări, altădată, depuneri de voturi perpetue sau
temporare ale Ordinului Sf. Vasile. În mai multe rânduri, a
participat şi Preasfinţitul Todea, care apoi a devenit
cardinal. Îmi aduc aminte, că întru-una din aceste
sărbători, dânsul s-a urcat pe terasa casei, ca să fie mai
bine văzut şi auzit26. Tot dânsul a numit ca acel loc să
devină loc de pelerinaj pentru totdeauna.
26

Ca participant mărturisesc: Momentul Sfintei Împărtăşanii de la
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***
După Revoluţie, prima serie de exercitanţi au fost
fetele din Cluj însoţite de sora Antonina şi părintele Olivo,
un preot iezuit italian care a susţinut şi a asigurat acest
program de Exerciţii spirituale până în 2001, exact 12 ani.
La fel, au fost 12 ani înainte de revoluţie. Şi cum numărul
12 este un număr biblic, nu este ceva întâmplător. Am
putea numi, 12 ani cu patriarhii din Vechiul Testament
până la revoluţie, şi cei 12 apostoli ai Noului Testament,
după revoluţie.
***
Seriile de Exerciţii spirituale de trei zile părintele
Olivo le programa astfel: o serie pentru fete, clasa IX, X şi
XI şi la fel şi pentru băieţi. Pe urmă urma clasa a XII
împreună cu studenţii sau tineri muncitori. Mai întâi fetele
şi apoi băieţii, aceleaşi categorii. Pentru aceştia erau trei
zile de Exerciţii spirituale normale, iar pentru cei care
doreau să facă o alegere a stării de viaţă, mai rămâneau
încă trei zile.
***
Programul pentru exercitante, începea cu scularea
la ora 7; la 7,45 începea rugăciunea de dimineaţă în
comun, şi cu un punct de meditaţie, urmat de micul dejun,
pe urmă timp liber până la ora 9 când începea prima
meditaţie, care dura o oră. Apoi, era timp liber pentru
meditaţie şi colocvii personale cu părintele Olivo şi sora
Cruciţa. În aceste condiţii am avut ocazia de a face
cunoştinţă cu sora Cruciţa despre care auzisem dar încă naceastă Liturghie, celebrată de Mitropolitul Todea este imortalizat în
fotografia de la pagina 198. Iar la sfârşitul Sf.Liturghii, în mod
spontan toţi credincioşii participanţi au intonat imnul: „Rămâi cu noi”,
iar Eminneţa Sa Todea a rostit: „Cu siguranţă Isus v-a rămâne cu
voi. Să nu vă îndoiţi de aceasta. Dar eu, totuşi, va trebui să plec”. Preot Iacob Ferier.
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o întâlnisem. „De mult am auzit de numele acesta dar nu
v-am cunoscut!”, i-am spus eu, la care dânsa a răspuns:

„Şi eu am auzit de mult de numele Dumneavoastră, dar nu
v-am întâlnit.” Şi ne-am bucurat şi ne-am îmbrăţişat.

La ora 11 urmau punctele de meditaţie pentru a doua
meditaţie, iar pe la 12,30 se servea prânzul, urmat de
timp de odihnă până la ora 15. Programul de după masă
începea cu un fel de repetiţie de cor pentru a le sări
somnul. Urma apoi meditaţia de după masă, iar pe la 5
sau 6 începea Sf. Liturghie celebrată în aer liber de
părintele Olivo, în ritul latin, bineînţeles, în limba română.
La părţile principale se cântau cântecele adecvate
(ofertoriu, sfânt, priceasna de la Împărtăşanie, şi la sfârşit
în cinstea Maicii Domnului). Erau fete cu voci foarte
frumoase şi cu chitară, ce avea un ecou de răsunau toate
dealurile din împrejurimi. Imediat după liturghie urma
cina, care se lua în şura nouă. După cină era un timp
oarecare liber, apoi urmau punctele de meditaţie pentru a
doua zi. Şi cam astfel se încheia ziua. Părintele accentua
foarte mult practicarea silenţiului, mai ales, după
rugăciunea de seară.
***
După aceea, casa şi terenul de la Cicârlău au fost
donate părinţilor bazilieni, şi întrucât ei s-au împuţinat la
număr, au fost nevoiţi să vândă casă şi terenul, cam în
2005, actualului proprietar – un englez căsătorit cu o
femeie româncă greco catolică chiar din satul vecin. Şi cu
multă bucurie am aflat vestea că atât în 2006 cât şi în
continuare aceşti proprietari au acceptat ca să se facă
pelerinaj de Ziua Crucii, după ce, în prealabil, eu le
trimisesem o scrisoare în care le-am făcut cunoscut scopul
pentru care a fost construită acea casă şi acel loc, unde sa ţinut program spiritual timp de 24 de ani pentru sute şi
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mii de persoane, care şi-au găsit acolo liniştea şi fericirea
deplină.
Mare mi-a fost bucuria când am aflat de la nepoata
mea, Veta, că noua proprietăreasă Carmen, nu numai că a
acceptat să se facă pelerinaj, condus de preotul greco
catolic, parohul din Cicârlău, pr. Moje Călin, ci a şi servit
pe toată lumea de-acolo cu sarmale”.
***
Astăzi fraţii Bondre dau mărturie pilduitoare de
asumarea eroică a suferinţei: sora Zelia în Comunitatea
surorilor din Blaj, ieromonahul Irinarh în Casa Ordinului
Sf.Vasile cel Mare din Cluj, str.C. Brâncuşi nr.37.

Cluj Napoca, joi, 4 februarie 2010 ora 15, în Casa
OSBM; oficiază Sfântul Maslu pentru Părintele Irinarh-Ilie
Bondre, ieromonahii: Ioan-Laurian Daboc, Severian-Sorin
Stupineanu, Ieremia-Petru Rus; fotograf şi concelebrant:
preotul Vasile Romul Pop; asistă împreună-rugători, fraţii
călugări, îngrijitori ai bolnavului: Ştefan şi Andrei.

Preot Vasile Romul Pop

Negreşti Oaş, 29 iulie 2010
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