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DOCUMENTAR 

 

     Cultul greco-catolic (unit) provine din bisericile ortodoxe care s-au „unit” cu 

biserica catolică, la începutul secolului XVIII, păstrînd vechile ritualuri, însă 

depinzînd din punct de vedere organizatoric si politic de Vatican. 

     Principala metodă folosită de Vatican pe teritoriul Tării, pentru „unire”, a fost 

presiunea exercitată în timpul domniei habsburgilor în Ardeal, fată de iobagii 

români ortodocsi si unele avantagii economice acordate celor trecutai la greco-

catolicism. 

     După 1918, biserica greco-catolică din România, s-a folosit intens de agentura 

manistă. Episcopii au activat deschis în P.N.T., iar clerul s-a încadrat în acest 

partid, în proportie de 80%. 

     Concordatul încheiat în 1929 între Vatican si România, în timp ce la conducerea 

Tării era guvernul greco-catolicului IULIU MANIU, a creiat o situatie de stat în stat 

pentru biserica catolică. 

     După 23 August 1944, Vaticanul s-a folosit de această pozitie cîstigată pentru 

biserica catolică din România, pentru a submina instaurarea si întărirea regimului 

democratic în tara noastră. 

     Pentru a pune capăt acestei situatii, Concordatul a fost denuntat de guvernul 

R.P.R. în iulie 1948. 

Fila 2: 
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     Sarcinile bisericii greco-catolice din tară, în cadrul atiunilor întreprinse de 

Vatican, ca agentură imperialistă, au rămas de la Concordat încoace în mare 

aceleasi si anume: 

     - de a latiniza treptat clerul greco-catolic, pentru a integra biserica mai strîns 

influentei Vaticanului; 

     - de a canaliza nationalismul sovin al unor pături de preoti si credinciosi 

înapoiati, în folosul Vaticanului; 

     - de a creia o stare de pirit antipatriotică în rîndul clerului si al credinciosilor, 

stare de spirit favorabilă angrenării acestora în actiuni directe sau indirecte de 

diversiune si spionaj a agenturilor imperialiste. 

     De la 23 August 1944 si pînă în septembrie 1948 (începutul revenirii în masă a 

greco-catolicilor la ortodoxie), activitatea bisericii greco-catolice s-a concretizat în: 

     - instigări violente în si în afara bisericii, ca de pildă predicile episcopului 

ALEXANDRU RUSU dintre anii 1946-1948 si circulările episcopului IOAN SUCIU 

din primăvara anului 1948; 

     - actiuni diversioniste pe linia P.N.T. – MANIU, ca de pildă: activitatea 

canonicului IOAN MOLDOVAN în comitetul executiv P.N.T., colaborarea 

episcopului VASILE AFTENIE cu MANIU; 

     - culegerea de informatii pentru legatiile imperialiste, ca de pildă: rapoartele 

predate de episcopul IULIU HOSSU în 1945 maiorului YOUNG, dările de seamă 

despre situatia politică predate de vicarul IOSIF SÎNGEORZAN în 1948 consulului 

SKELTON; 

     - pregătiri pentru o actiune coordonată de „rezistentă” în eventualitatea trecerii 

cultului greco-catolic în ilegalitate, între care planul întocmit de episcopii întruniti la 

Oradea în iunie 1948. 

     Revenirea în masă a greco-catolicilor la ortodoxie s-a desfăsurat în perioada mai-

decembrie 1948, după cum urmează: 

     - apelurile patriarhuli JUSTINIAN din mai si apelurile mitropolitului BĂLAN 

făcute în iulie 1948; 

     - constituirea comitetului celor 36 preoti greco-catolici, în septembrie 1948; 

Fila 3: 
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     - adunarea de la Cîmpia Libertătii ce a avut loc cu ocazia împlinirii a 250 ani de 

la înfiintarea bisericii greco-catolice în România si cu care ocazie au semnat actul 

revenirii la ortodoxie cca 900 preoti si 90% din credinciosi; 

     - decretul Consiliului de Ministri din 23 octombrie 1948, în legătură cu 

desfiintarea cultului greco-catolic. 

     Revenirea în masă la ortodoxie a fost înlesnită de faptul că, majoritatea 

credinciosilor nu au dat importantă conducerii bisericii de către Vatican, ci mai 

mult ritualului care a rămas neschimbat în perioada „unirii cu Roma”. De asemeni, 

nu au existat o sudură între vîrfurile reactionare ale bisericii unite pe de o parte si 

masa credinciosilor pe de altă parte. 

     Trebuie subliniat că între cei 36 preoti greco-catolici care au participat la 

solemnitatea semnării revenirii la ortodoxie, nu a fost nici un episcop, vicar, canonic 

sau cu altă functie de răspundere în cadrul bisericii. 

     În momentul revenirii greco-catolicilor la ortodoxie (1948) situatia bisericii 

greco-catolice era următoarea: 

     - cuprindea 6 eparhii si anume: episcopiile Blaj, Cluj, Baia Mare, Oradea, Lugoj 

si Vicariatul Bucuresti; 

     - avea 5 episcopi: IOAN SUCIU de Blaj, IULIU HOSSU de Cluj, RUSU 

ALEXANDRU de Baia Mare, TRAIAN FRENTIU de Oradea, BĂLAN IOAN de 

Lugoj si vicarii acestora. Eparhia Bucuresti era condusă de vicarul general VASILE 

AFTENIE, deja sfintit episcop din 1941; 

     - avea 24 canonici care formau capitlurile (consiliile eparhiale) pe lîngă fiecare 

eparhie; 

     - avea 5 seminarii teologice cu 250 seminaristi; 

     - avea 24 scoli confesionale cu 3000 elevi; 

     - cuprindea 2600 biserici si 6 mănăstiri; 

     - avea un număr de 1557 preoti, cca 500 călugări si călugărite si 1.532.000 

credinciosi. 

Fila 4: 

     - Răspîndirea greco-catolicilor fată de populatia totală era: în regiunea Rodna 

cca. 80%, în regiunile Baia Mare, Cluj si Mures cca. 50%, regiunile Hunedoara si 
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Sibiu cca. 14%, în regiunea Bihor cca. 9%, în regiunile Arad, Timisoara, Severin 

cca. 5%, în regiunea Brasov cca. 4%, în judetele Ilfov, Prahova, Gorj, Constanta și 

Galati cca. 2%. În Moldova nu au fost greco-catolici, în afară de ruteni, despre care 

vom mentiona mai jos. 

     - Influenta bisericii greco-catolice în rîndul populatiei era resimtită în special în 

jurul Blajului si în regiunile Rodna, Cluj si Baia Mare. 

     - Din cei 1557 preoti, au revenit la ortodoxie 1021, iar restul de 536 nu au trecut 

la ortodoxie. Din cei reveniti la ortodoxie, cca. 70% au fost reconvertiti în perioada 

1949-1951, „retractînd” în secret. Acestia activează în fond pe linie catolică fără a 

părăsi însă cadrul bisericii ortodoxe. Această tactică de păstrare a cadrelor si de 

mentinere a influentei în rîndul credinciosilor, a fost initiată în decembrie 1948 de 

Papa personal. 

     De asemeni, la unificare nu a trecut la ortodoxie nici un episcop, nici un  vicar si 

nici un canonic greco-catolic. Au trecut doar un număr redus de protopopi dintre 

care unii au „retractat” ulterior. 

     - Ruteano-catolicii (de rit greco-catolic) au fost răspînditi în nordul regiunilor 

Baia Mare, Rodna (Maramures), Suceava si Severin. Desi aveau un vicariat 

propriu, totusi, depindeau de biserica greco-catolică. Revenirea acestora la 

ortodoxie s-a făcut mai tîrziu decît cea a greco-catolicilor români, în 1949 au revenit 

rutenii din Ardeal si la începutul lui 1950 cei din nordul Moldovei. 

     În perioda unificării (octombrie-decembrie 1948) biserica greco-catolică si-a 

mobilizat fortele pentru a antrena clerul si credinciosii la luptă deschisă contra 

regimului nostru, sub masca „apărării bisericii”. 

     - Astfel, a fost pusă în functie – de către nunciatura papală – ierarhia clandestină 

care urma să conducă pe viitor biserica în secret. (Ex.: sfintirea clandestină a 

episcopilor PLOSCARU ION din Lugoj, HIRȚEA IULIU de la Oradea, TODEA 

ALEXANDRU din Reghin si CHERTES ION din Bistrica si desemnarea canoni- 

Fila 5: 

cului POP DĂNILĂ ca succesor al episcopului RUSU de Baia Mare etc, efectuate 

între octombrie-decembrie 1948). 
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     - S-au initiat de episcopii greco-catolici campanii de instigări deschise contra 

regimului. (Ex.: discursurile episcopului IOAN SUCIU si circulările lui 

PLOSCARU ION, ce au fost difuzate între octombrie-decembrie 1948). 

     - S-au organizat rebeliuni în diverse localităti din Transilvania, cu participarea 

unor mase de credinciosi fanatici înarmati cu furci, topoare etc. Pentru lichidarea 

acestor rebeliuni, a fost necesară interventia armatei. (Ex.: rebeliunile de la Grosi, 

Ieud, Bixad, Blaj si Tg. Lăpus, ce au avut loc între octombrie-noiembrie 1948). 

     - Organizarea unei retele informative care a informat Vaticanul prin Nunciatura 

Papală, despre situatia trecerii greco-catolicilor la ortodoxie. (Ex.: deplasările 

călugărilor IOAN RAȚTĂ, NOHAI IOAN, HAAG RAFAEL care au făcut curierat 

tinînd legătură între episcopii din Ardeal si nunciatură). 

     În urma activitătii subversive desfăsurată de agentura greco-catolică, a fost 

nevoie să se treacă la măsuri: 

     - la 28 octombrie 1948 au fost arestati 8 episcopi (doi dontre ei fiind sfintiti 

clandestin), 4 vicari, 9 canonici si 10 principali instigatori, apartinînd tuturor 

fostelor episcopii greco-catolice din Ardeal. 

     Conform liniei Vaticanului transmisă prin nunciatură si planul de activitate 

stabilit la conferinta episcopilor de la Oradea, în iunie 1948, au fost elaborate 

măsuri care prevedeau: 

     - pregătirea trecerii cultului în ilegalitate, în eventualitatea desființării bisericii si 

lupta prin toate mijloacele împotriva tendintei de revenire la ortodoxie a majoritătii 

clerului si credinciosilor; 

     - initierea unei rezistente împotriva autoritătilor sub formele în care va fi 

posibilă, strîngerea de material „compromitător” împotriva „abuzurilor” si 

înaintarea acestuia la nunciatură etc.;  

     - agentura greco-catolică îsi continuă activitatea subversivă pe baza reorganizării 

în secret a bisericii. 

Fila 6: 

     Această reorganizare s-a făcut prin mobilizarea elementelor dusmănoase si 

fanatice în jurul episcopilor sau vicarilor clandestini împuterniciti de Vatican să 
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conducă fostele episcopii, să înainteze rapoarte informative la Roma, să sustină cu 

bani elementele reactionare si să agite masele de credinciosi împotriva regimului. 

     Agentura greco-catolică a reusit să-si pună în aplicare planul de reorganizare 

clandestină a bisericii, în raza fostei episcopii de Alba Iulia-Făgăras (Blaj), cea mai 

mare eparhie greco-catolică din R.S.R. 

     Pe teritoriul acestei eparhii au fost în 1948, 412.000 credinciosi, 567 preoti si 1100 

biserici. 

     Din cei 536 preoti netrecuti la ortodoxie, în Ardeal pe teritoriul fostei eparhii 

Blaj, a activat un număr de 215. 

     După arestarea episcopului IOAN SUCIU, nunciatura numeste vicar clandestin 

de Blaj, în aprilie 1949, pe canonicul GHEORGHE DĂNILĂ din Alba Iulia. 

     Prin intermediul lui GUTIU GHEORGHE, fost teolog si sfintit preot în secret, 

nunciatura trimite bani lui DĂNILĂ pentru a fi difuzati la preotii dusmănosi, 

netrecuti la ortodoxie. 

     După instructiunile Vaticanului, la propunerea lui DĂNILĂ GHEORGHE, 

nunciatura numeste pe prof. de teologie IOAN VESA – decedat – al doilea succesor 

al lui DĂNILĂ. Primul succesor urma să-l numească nunciatura, din motive de 

conspirativitate, fără stirea lui DĂNILĂ. 

     În acelasi timp, TODEA ALEXANDRU, fost protopop, care se afla ascuns la 

Reghin, din octombrie 1948, a intrat în legătură cu nunciatura pe care a anuntat-o 

unde se află ascuns, cerînd instructiuni prin functionarul ARON GHEORGHE din 

Reghin (condamnat). 

     Prin intermediul lui ARON GHEORGHE, nunciatura a trimis bani în repetate 

rînduri lui TODEA pentru a fi distribuiti la preotii dusmănosi si instructiuni în 

legătură cu reconvertirea preotilor trecuti la ortodoxie. 

Fila 7: 

     În mai 1950, DĂNILĂ GHEORGHE a murit, fără a reusi să organizeze biserica 

în eparhia lui. 

     În iunie 1950, nunciatura trimite pe GHEORGHE GUTIU la TODEA, cu o 

scrisoare semnată de O’HARA. În scrisoare se prevedea numirea lui TODEA ca 

succesor al lui DĂNILĂ si al lui ION VESA ca succesor al lui TODEA. 
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     Nunciatura s-a oprit asupra persoanei lui TODEA, pentru că acesta a studiat la 

Roma, s-a dovedit a fi un zelos sustinător al Vaticanului, si fiind tînăr si energic, 

avea posibilitatea să conducă cu hotărîre eparhia în secret. 

     Tot în iunie 1950, TODEA a fost chemat la nunciatură pentru a fi cunoscut 

personal de O’HARA si DEL MESTRI. Cu această ocazie i s-a cerut lui TODEA să 

desemneze un succesor al lui VESA (TODEA a propus pe SIMION CRISAN, care, 

însă după 15 zile a fost arestat pentru activitate dusmănoasă) si i s-a dat 1.000.000 

lei lui TODEA pentru ajutorarea preotilor clandestini. 

     În noiembrie 1950, TODEA ALEXANDRU a fost sfintit episcop în secret, la 

Bucuresti, de către IOSIF SCHUBERT (decedat). 

     Ajutat fiind în mod activ de GHEORGHE GUTIU, episcopul TODEA 

ALEXANDRU trecu cu hotărîre la reorganizarea bisericii din eparhia Blaj, pe baza 

instructiunilor primite de la nunciatură, dintre care enumerăm: 

     - renuntarea la metode prea drastice împotriva preotilor trecuti la ortodoxie. 

Chiar participarea la cursurile de îndrumare preotească poate fi admisă în unele 

cazuri, cu conditia ca participantii să ia atitudine pasivă la cursuri si să nu pună în 

aplicare îndrumările date acolo; 

     - preotii reconvertiti (retractati) vor trebui să îsi înceapă efectiv activitatea 

clandestină, cu orice riscuri, netolerîndu-se numai revenirea formală (un jurămînt) 

la catolicism; 

     - interzicerea sub pedeapsa excomunicării, de a colabora cu partidul comunist si 

organizatiile de masă. si a propagării sau ascultării materialului comunist; 

Fila 8: 

     - necesitatea disciplinei ierarhice în activitatea clandestină si a măsurilor de 

conspirativitate; 

     - informarea permanentă a Vaticanului despre activitatea preotilor si 

credinciosilor din eparhia condusă de TODEA. 

     Episcopul TODEA ALEXANDRU si-a întocmit un plan general de activitate, 

pentru atingerea scopului de reorganizare a bisericii, cuprinzînd între altele: 

     - crearea ierarhiei din preoti de încredere care să conducă cîteva protopopiate, 

protopopi clandestini care să reorganizeze protopopiatele, sefi de grupe de parohii, 
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care, să grupeze si să îndrumeze activitatea cîtorva parohii secrete, parohi 

clandestini care să ducă activitatea în cadrul parohiilor si să informeze pe superiori 

de tot „ce interesează” etc.; 

     - organizarea credinciosilor fanatici în diferite nuclee, organizarea catehizării 

elevilor, reînfiintarea seminarului în clandestinătate etc; 

     - pregătirea preluării „la timpul potrivit” a tuturor parohiilor si institutiilor 

greco-catolice din eparhie, într-o singură zi. 

     TODEA a reusit să pună în aplicare în cea mai mare parte acest plan. Astfel, la 

început, cu ajutorul lui GHEORGHE GUTIU, a identificat încă 5 preoti de 

încredere, cărora le-a dat misiunea de a supraveghea fiecare cîteva protopopiate 

grupate după o schemă întocmită de TODEA. 

     Acesti responsabili de raioane (sau referenti) au fost recrutati din rîndul 

preotilor netrecuti la ortodoxie si neîncadrati în cîmpul muncii, unii dintre ei avînd 

domiciliul clandestin, care puteau astfel să activeze, deplasîndu-se în fiecare 

protopopiat. 

     Ulterior, TODEA a reusit, cu ajutorul lui GUTIU si a celorlalti referenti, să 

recruteze 19 protopopi clandestini care au primit misiunea de a reorganiza în secret 

protopopiatele lor. 

     Continîndu-si actiunea de reorganizare a eparhiei, TODEA ALEXANDRU, 

recrutează treptat 7 responsabili de grupe de parohii, subordonati protopopilor si 

44 de parohi clandestini. 

Fila 9: 

     Majoritatea acestor elemente au fost de asemeni, recrutate din rîndul preotilor 

netrecuti la ortodoxie. Unii dintre acestia au ocupat functii în productie. Ccca. 5% 

din parohii clandestini au rămas formal la ortodoxie. 

     Întreaga activitate a organizatiei lui TODEA s-a desfășurat în baza 

instructiunilor concepute de acesta si difuzate de GUTIU în rîndul membrilor 

organizatiei. 

     Redăm mai jos cîteva din instructiunile date pe această linie de TODEA, 

membrilor organizatiei lui: 
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     - către sefii de raioane (referenti), instructiuni amănuntite de felul cum trebuie să 

dirijeze reorganizarea clandestină a bisericii în cadrul protopopiatelor controlate de 

el, instrucțiuni privind conspirarea activitătii, indicîndu-se recrutarea unei persoane 

laice eventual fostă în organizatia „MARIANA”, pentru a face legătura între 

responsabili si protopopi, indicatia de a folosi eventual case conspirative pentru 

întîlnirile cu protopopii si redactarea rapoartelor etc.; 

     - către șefii grupelor de parohii, instructiuni privind organizarea fostelor parohii 

greco-catolice pe grupe, despre tinerea contactului cu protopopul clandestin, despre 

raportarea la timp a celor constratate, măsuri de conspirativitate etc; 

     - către parohii clandestini, instructiuni privind reorganizarea parohiei, 

insistîndu-se în special pe formarea „grupelor de elită” constituite de laici care sîă 

sprijine activitatea clandestină a preotului. De asemeni, parohul e dator să 

raporteze superiorului său tot ce se întîmp,lă în cadrul parohiei sale etc; 

     Reteaua organizatiei episcopului TODEA s-a extins în raioanele Reghin, Tg. 

Mures, Tîrnăveni, Ludus, Turda, Aiud, Alba Iulia, Medias, Sighisoara, Făgăras, 

Sibiu, Brasov. Principala activitate însă s-a concentrat în raioanele Reghin 

(domiciliul secret al lui TODEA), Ludus, Tîrnăveni, (aici a avut sprijinul 

credinciosilor fanatici din jurul Blajului) si Turda. 

     Paralel cu instructiunile de reorganizare si extinderea acesteia în eparhii, 

TODEA a difuzat în rîndul organizatiei lui si a credinciosilor, un însemnat număr 

de publicatii mistice 

Fila 10: 

instigatoare. Majoritatea publicatiilor difuzate de TODEA, orientau preotii si 

credinciosii la luăta împotriva regimului nostru. Astfel: 

     -  manifestul intitulat „Venerati frati” cuprinde instigatii deschise împotriva 

campaniei pentru pace, insulte aduse conducătorilor nostri si instigatii contra 

regimului; 

     - manifestul intitulat ”Cine va fi învingătorul?” cuprinde o interpretare politică a 

unui text biblic. Se dă o orientare în spre un iminent conflict urmat de victoria 

americanilor. 
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     Si celelalte publicatii difuzate de TODEA, cum ar fi „Triumful adevărului”, 

„Există Dumnezeu?”, „Pedeapsa persecutorilor” si altele, dau o orientare 

nationalist-sovină, potrivnică conducătorilor si regimului nostru, fie deschis, fie sub 

aspect biblic. 

     Majoritatea acestor publicatii au fost difuzate atît în rîndul clerului clandestin cît 

si în rîndul credinciosilor care formau asa zisele grupuri de elită, cu ocazia 

întrunirilor pentru oficierea slujbelor clandestine. 

     TODEA a reusit astfel reorganizarea în mare parte a bisericii din eparhia Blaj. 

Functiona o ierarhie care avea în frunte un episcop, avea 6 referenti si oameni de 

încredere, 19 protopopi, 7 sefi de grupe de parohii si 44 parohi clandestini. Cea mai 

mare parte a preotilor trecuti la ortodoxie, au fost reconvertiti sub jurămînt, 

rămînînd însă formal la ortodoxie. 

     Preotii clandestini din organizatia lui TODEA, oficiau liturghii, botezuri, cununii 

etc., în secret, prin case particulare, în parte catehizarea elevilor se făcea de 

asemeni, în secret, sub îndrumarea parohilor clandestini si a unora dintre tinerii 

fanatici, a functionat un tribunal bisericesc care efectua divorturi etc. 

     Raportarea detaliată se făcea cu regularitate, pornind de jos, de la parohi, la sefii 

grupelor de parohii, protopopi, referenti etc. GUTIU GHEORGHE care a avut un 

rol principal în această actiune, colecta rapoartele de la referenti, le ducea lui 

TODEA, care le centraliza si le înainta Vaticanului. 

Fila 11: 

     Atîta timp cît a fst nunciatura în tară, TODEA trimitea rapoarte destinate 

Vaticanului prin nunciatură. După plecarea reprezentantilor nunciaturii (iulie 

1950), TODEA a înaintat rapoartele la Vatican prin filiera franciscanilor MIHOC 

MARTIN, TĂTARU STEFAN, GATTI CLEMENT si legatia italiană. Legătura cu 

acestia i-a făcut-o GUTIU, care a avut însărcinarea specială în acest sens, de la 

nunciatură. 

     Conform planului de activitate, TODEA a început actiunea de reînfiintare 

clandestină a semniarului teologic, care, să pregătească noi cadre, tinere, pentru 

întărirea episcopiei clandestine. 



11 

 

     Exemplul fostilor teologi GUTIU GHEORGHE, principal om de încredere a lui 

TODEA, BOIERIU VALER care a actionat intens ca referent si organizator de 

protopopiate, SUSMAN IERONIM care a sprijinit activitatea fratilor săi, banditi 

fugiti în munti si activitatea ilegală a lui TODEA, toti trei sfintiti preoti, în secret, în 

luna decembrie 1948, a dovedit că această categorie de elemente (teologii) reprezintă 

o bază importantă de recrutare a cadrelor pentru desfăsurarea activitătii 

clandestine. 

     Astfel, la începutul anului 1950, TODEA a hotărît împreună cu GUTIU să-l 

roage pe IOAN VESA (care se afla functionar la Orăstie) să se ocupe cu examinarea 

teologilor. VESA a făcut un proiect de circulară pentru mobilizarea teologilor la 

semniarul clandestin, proiect pe care GUTIU l-a multiplicat si difuzat la protopopii 

clandestini, din ordinul lui TODEA. Urma ca GUTIU să ajute efectiv pe VESA la 

examinarea teologilor. De asemeni, GUTIU personal a încercat să recruteze pentru 

semniar cîtiva dintre fostii teologi. 

     TODEA nu a mai avut însă timpul să restabilească un semniar solid, întrucît a 

fost arestat în februarie 1951. 

     Ulterior, IOAN VESA, care avea în pregătire cîtiva teologi, a aranjat 

hirotonisirea în secret a doi dintre acestia. Sfintirea lor ca preoti a fost făcută de 

către arhiepiscopul romano-catolic CISAR ALEXANDRU cu domiciliul obligatoriu 

la Orăttie. 

     Reorganizarea pe baze clandestine a bisericii în eparhia Blaj, sprijinită de 

nunciatură, din punct de vedere material si 

Fila 12: 

moral, a creat un teren prielnic pentru actiuni contrarevolutionare din partea unor 

preoti greco-catolici. 

     Astfel, preotul AUREL LELUTIU (fost coleg de studii la Roma, cu TODEA), a 

activat în banda lui DABIJA din regiunea Sibiu, fiind omul lui de legătură si 

aprovizionînd-o cu bani, alimente, manifeste etc. În momentul cînd banda a fost 

depistată (1949) LELUTIU a fugit la nunciatura papală, unde a stat ascuns pînă în 

1951 cînd a fost prins. Un timp, nunciatura l-a ascuns pe LELUTIU la o gazdă 

particulară, l-a care s-a întîlnit si cu TODEA o noapte. 
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     SUSMAN IERONIM a participat la banda condusă de cei doi frati ai lui fugiti în 

munti. A fost arestat cu ocazia unificării, în 1948, stînd închis pînă în primăvara 

anului 1951. După eliberare si-a început activitatea clandestină în cadrul 

organizatiei lui TODEA, difuzînd manifeste instigatoare ale acestuia, fapt pentru 

care a fost din nou arestat în august 1951. 

     Un alt aspect al activitătii organizatiei lui TODEA, a fost si acela de propagare a 

„viziunilor” călugăritei IONELA zisă Maica Suflet, care a stat ascunsă pînă la 

arestare la nunciatură si apoi la TODEA. „Viziunile” lui IONELA aveau un 

caracter instigator, unele dintre ele cum de exemplu cele intitulate „Armata mea 

albă” îndemnau deschis la luptă armată împotriva regimului. 

     Activitatea subversivă a organizatiei lui TODEA este resimtită în rîndul preotilor 

greco-catolici fie trecuti, fie netrecuti la ortodoxie, luînd în considerare atitudinea 

ostilă a unora dintre acestia. Majoritatea preotilor greco-catolici încadrati în 

productie se manifestă dusmănos cu orice prilej, unii dintre ei încercînd să saboteze 

chiar munca la locul de productie, cum e cazul lui POP IULIU, încadrat ca sef 

contabil la cooperativa 23 August din Reghin, care a refuzat să calculeze noile 

preturi, cu ocazia reformei bănesti, din ianuarie 1952, în conformitate cu hotărîrea 

partidului si guvernului, radio-difuzată si publicată în ziarul „Scînteia”, afirmînd că 

nu poate să execute aceasta numai pe bază de comunicări, ci îi trebuie un ordin 

scris. POP IULIU a primit de două ori cîte 6000 lei din partea organizatiei lui 

TODEA. 

Fila 13: 

     (Între februarie si august 1951 au fost arestati: TODEA ALEXANDRU, IOAN 

VESA, GUTIU GHEORGHE împreună cu 67 de complici ai lor, care, au activat în 

cadrul episcopiei clandestine de Blaj. 

     Din anchetă nu s-a putut stabili dacă există si cine este urmasul lui IOAN VESA, 

însă informativ am obtinut semnalări din care rezultă că preotul călugăr bazilitan 

POP AUGUSTIN din Turda, ar fi actualul conducător al eparhiei clandestine de 

Blaj). 

* 
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     Pe teritoriul fostei eparhii Baia Mare, s-a reusit de asemeni, închegarea unei 

organizatii clandestine, însă de proportie mult mai redusă ca în eparhia Blaj. 

     Pe teritoriul episcopiei Baia Mare, au fost în 1948: 395.000 credinciosi, 215 preoti 

cu 316 biserici. 

     Din cei 536 de preoti netrecuti la ortodoxie din Ardeal, există în prezent un 

număr de 61 în raza fostei eparhii Baia Mare. 

     În raza acestei eparhii activează de asemeni, cea mai mare parte a preotilor 

ruteni greco-catolici. 

     După arestarea episcopului TODEA ALEXANDRU, nunciatura dă 

împuternicire canonicului POP DUMITRU să conducă episcopia în secret. După 

scurt timp însă POP DUMITRU predă jurisdictia de vicar canonicului VASILE 

SABO din Baia Mare, care intră imediat în legătură cu nunciatura. 

     Pînă în vara anului 1951, VASILE SABO a reusit să-si creeze o organizatie 

formată din 4 protopopi clandestini, un secretar ca principal om de încredere si cca. 

35 parohi clandestini. 

     Caracteristici asemănătoare ale activitătii organizatiei lui SABO cu cea ale lui 

TODEA, sînt: 

     - folosirea ca principali oameni de încredere a teologilor hirotonisiti preoti în 

secret după decembrie 1948. Asa de pildă, cazul fostilor teologi MOIS LIVIU, care a 

fost sfintit la nunciatură în 1949 si a activat ca principal curier între SABO si 

nunciatură, TINCA VASILE care a fost hirotonisit de episcopul romano-catolic 

SCHEFFLER IOAN – decedat în 1949 - si  

Fila 14: 

a fost de asemeni, folosit în misiuni de curierat de VASILE SABO, PERENY 

ANTON, care, imediat după hirotonisire a activat în bandă ca duhovnicul banditilor 

si apoi a sprijinit activitatea clandestină a preotilor din organizatia lui SABO etc.; 

     - folosirea laicilor fanatici în sprijinirea activitătii ilegale, cum e de pildă cazul 

surorilor MIHALY si a altora din Sighet, care, s-au ocupat în special cu instigări si 

difuzarea unor manifeste greco-catolice subversive, sau cazul studentului OȘEANU 

MIRCEA, care în urma instructiunilor primite de la SABO, a creat un grup de 
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tineri greco-catolici la Baia Mare, încercînd să reorganizeze în parte asociatia 

A.S.T.R.U. (Asociatia studentilor români uniti); 

     - reorganizarea bisericii, începînd cu reconvertirea preotilor, ajutorarea celor 

dușmănăși, efectuarea slujbelor si a altor ceremonii clandestine prin case 

particulare etc. 

     Ierarhia clandestină a avut un caracter deosebit în această eparhie.Canonicul 

DRAGOMIR IOAN, care s-a refuhiat la nunciatură în anul 1949, fiind urmărit 

pentru activitate subversivă pe linie P.N.T., a fost sfintit episcop la nunciatură, unde 

a stat ascuns pînă în iunie 1950, cînd a fost prins. În timpul cît a stat la nunciatură, 

episcopul DRAGOMIR, a tinut legătura cu SABO prin curieri, primind de la SABO 

rapoartele destinate Vaticanului. 

     Ca si în eparhia Blaj, activitatea agenturii greco-catolice din eparhia Baia Mare, 

a creat un teren preilnic pentru activitatea subversivă din partea unor preoti greco-

catolici. 

     Astfel, la începutul anului 1949, preotii DUNCA IOAN, JOLDEA si CHINDRIS 

ALEXANDRU din Maramures, se constituie în bandă cu alsi complici si fug în 

munti. Fiind ulterior arestati si condamnati. În perioada 1949-1950, SABO a dat 

ajutoare bănesti fugarilor JOLDEA si CHINDRIS prin familiile acestora. 

     Tot la începutul anului 1949, călugării bazilitani (din ordinul Sf. Vasile), 

SĂLĂJEAN GAVRIL si BOB LEON, se asociază cu preotul RIȚIU GRIGORE si o 

serie de chiaburi înarmati, 

Fila 15: 

toti din regiunea Baia Mare, se constituie bandă si fug în munti. Banda a fost 

sprijinită de nunciatură căreia i s-au transmis rapoarte, (SĂLĂJEAN GAVRIL si 

ceilalti preoti din bandă au apărut în procesul spionilor catolici din septembrie 

1951). 

     În aceiași perioadă de timp, teologul PERENY ANTON din Satu Mare, a fost 

recrutat în banda teroristă „Armata din munți”, devenind confesorul organizatiei, 

fapt pentru care a stat arestat pînă la începutul anului 1951. După eliberare 

continuă să activeze în organizația clandestină a lui VASILE SABO, pînă în 

februarie 1952, cînd a fost din nou arestat. 
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     La 8 noiembrie 1951, preotul greco-catolic SABO MIHAI din Satu mAre, din 

organizația clandestină a lui SABO, a sărbătorit la el acasă ziua fostului rege 

MIHAI I, cu participarea cîtorva elemente între care si PERENY ANTON. 

     În aceiasi zi, au sărbătorit ziua lui MIHAI I, MARIA CHINDRIS (sotia fugarului 

CHINDRIS ALEXANDRU), surorile FLORA si MARIA MIHALY si altii din 

Sighet, la locuinta învătătorului CIPLEA MIHAI. 

     În iunie 1951, preotul SABO MIHAI, s-a întrunit la o petrecere cu alti greco-

catolici din Satu Mare si au cîntat cîntece nationaliste. 

     (În februarie 1952 au fost arestati VASILE SABO si 17 dintre complicii lui). 

     Pe teritoriul eparhiei Baia Mare activa si majoritatea rutenilor greco-catolici (26 

preoti si 40.000 credinciosi). Acestia, desi au trecut la ortodoxie între anii 1949-1950, 

majoritatea dintre ei au fost reconvertiti în secret. 

     Conducătorul clandestin al clerului rutean este preotul ULICSAK ADALBERT 

din Satu Mare, care instigă preotii să boicoteze Vicariatul legal ruteano-ortodox de 

la Sighet. 

     Desi  există Vicariatul ruteano-ortodox ca for conducător al clerului rutean din 

R.P.R., totusi ULICSAK ADALBERT si ceilalti preoti clandestini, se consideră ca 

depinzînd de episcopia de Haidudorog, în raza căreia intră si ruteano-catolicii din 

Ucraina Subcarpatică (URSS), episcopie ce are centrul în R.P. Ungară. 

Fila 16: 

     Importanta activitătii rutenilor catolici constă în faptul că această agentură este 

situată la frontiera cu URSS. Există informatii, încă neverificate, că unii dintre 

preotii ruteni ar întreine legături clandestine cu preotii ruteni din Ucraina 

Subcarpatică. 

     În regiunile Arad si Severin, activează 4 preoti ruteni si există un număr de 4000 

credinciosi, ruteni greco-catolici, trecuti la ortodoxie. 

* 

     Pe teritoriul eparhiei Oradea, nu s-a putut stabili pînă în prezent, dacă si în ce 

măsură a fost reorganizat cultul în clandestinitate. 

     Pe teritoriul acestei eparhii, au fost în 1948: 200.000 credinciosi, 152 preoti si 187 

biserici. Din cei 536 preoti netrecuti la ortodoxie, sînt 74 în eparhia Oradea. 
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     Imediat după înlăturarea episcopului TRAIAN FRENTIU, la sfîrsitul anului 

1948, nunciatura a sfintit episcop în secret pe HIRTEA IULIU, care însă nu a putu 

activa deoarece a fost si el arestat. 

     Împuternicirea a fost dată lui MAGHIAR AUGUSTIN , care, a functionat ca 

vicar clandestin pînă în vara anului 1949, cînd a fost si el arestat. 

     Pînă la acea dată ierarhia clandestină nu a avut timp să reorganizeze biserica în 

secret. S-a dus doar activitate pe linia reconvertirii preosilor la catolicism. 

     Din anchetarea retinutilor nu s-a putut stabili cine este succesorul lui MAGHIAR 

AUGUSTIN. Din informatii incomplet verificate, în acel timp, preotul GAVRILĂ 

STAN din Oradea, ar fi fost numit conducătorul eparhiei greco-catolice din Oradea. 

El este urmărit în cadrul unei actiuni informative. 

     GAVRILĂ STAN a fost arestat în cursul anilor 1949 si 1950, pentru activitate 

subversivă pe linia P.N.T. 

     (MAGHIAR AUGUSTIN a decedat în închisoare în cursul anului 1951). 

Fila 17: 

* 

     Pe teritoriul fostei eparhii Cluj, activitatea agenturii greco-catolice este mult mai 

puternică decît în eparhia Oradea. 

     În raza eparhiei Cluj au existat în 1948: 420.000 credinciosi, 400 preoti si 570 

biserici. (Este a doua mare eparhie după cea a Blajului, procentajul credincioșilor 

fiind mai mare chiar ca în eparhia Blaj). 

     Din cei 536 preoti netrecuti la ortodoxie în Ardeal, există în prezent un număr de 

116 în raza eparhiei Cluj. 

     Imediat după arestarea lui IULIU HOSSU, la sfîrșitul anului 1948, nunciatura a 

sfințit episcop pe prof. de teologie NICOLAE PURA, căruia i s-a dat misiunea de a 

reorganiza biserica din eparhia Cluj. 

     La începutul anului 1949, teologul EMIL RITTI este desemnat de PURA 

NICOLAE pentru hirotonisire si astfel RITTI a fost sfintit preot la nunciatură. 

După aceia, RITTI a devenit principalul om de legătură între nunciatură, PURA 

NICOLAE si restul preotilor clandestini, transportînd bani și instrucțiuni. 
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     PURA NICOLAE a înaintat raporate la nunciatură, personal si ulterior prin 

EMIL RITTI. După plecarea nunciaturii, rapoartele lui NICOLAE PURA au fost 

trimise de RITTI la Vatican prin filiera franciscanilor TĂTARU STEFAN, GATTI 

CELMENT si legatia italiană. 

     În noiembrie 1950, EMIL RITTI a fost prins în timpul cînd transporta la Cluj, 

suma de 400.000 lei, luată de la STEFAN TĂTARU, pentru distribuirea banilor la 

preotii clandestini. 

     După cum s-a putut stabili, în raza eparhiei Cluj, activitatea de reorganizare a 

bisericii a fost si mai activă în regiunea Rodna, unde s-a constituit un protopopiat 

clandestin sub conducerea protopopului LAZĂR VASILE. 

     În Cluj, există un nucleu puternic, format din fostul vicar VIDICAN 

GHEORGHE, preotii călugări bazilitani BALL IOSIF (bănuit a fi episcop 

clandestin), PRUNDUȘ AUGUSTIN si altii, care se întrunesc cu regularitate, 

ascultă posturile de radio imperialiste si întretin o stare de spirit nefavorabilă în 

rîndul populației. 

Fila 18: 

     Activitatea agenturii din eparhia Cluj, a fost urmărită în cadrul unei actiuni 

informative si pe baza probelor acumulate, nucleul clandestin a fost lichidat. 

     Si în raza eparhiei Cluj, activitatea subversivă a agenturii greco-catolice a dat 

imbold altor actiuni contrarevolutionare din partea preotilor si călugărilor greco-

catolici. 

     Astfel, între 1950 si 1951 a activat în regiunea Cluj, o bandă teroristă în care au 

avut roluri organizatorice: preotul greco-catolic CUTCAN EUSEBIU si călugării 

bazilitani MICLEA TEODOR si MOLDOVAN. MICLEA TEODOR a luat 

jurămîntul membrilor din bandă, în pădure, iar călugăritele greco-catolice BUIA 

IOZEFINA si MOLDOVANU IERONIM(A)  au sprijinit activ această bandă, prin 

alimentare si actiuni de curierat. 

     RITTI EMIL a distribuit bani lui CUTCAN EUSEBIU si altor preoti, stiind că 

acestia activează în bande. (Această bandă a fost depistată în 1951, iar CUTCAN 

ESEBIU si complicii săi sînt arestati). 
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     În legătură cu ierarhia clandestină din judetul Cluj, se mentionează si faptul că, 

preotul canonic KERTES IOAN, în prezent pensionar în judetul Bistrita-Năsăud, 

care a functionat la episcopia Cluj si a fost arestat în octombrie 1948, a fost sfințit 

episcop în timpul cît se afla închis la mănăstirea Căldărușani, nunciatura fiind 

informată că acesta urma să fie eliberat. 

     Faptul că în acel timp NICOLAE PURA funcționa deja ca episcop clandestin, 

dovedește că linia Vaticanului este de a avea o rezervă de episcopi pentru a fi 

folosită în scopul reorganizării bisericii, în mod continuu, în eventualitatea arestării 

unora dintre ei. 

* 

     Activitatea agenturii greco-catolice din eparhia Lugoj, după decembrie 1948, nu 

a fost urmărită în mod sistematic pînă la începutul anului 1951. 

     Această eparhie avea în 1948: 125.000 credinciosi, 200 preoti si 450 biserici. 

Fila 19: 

     Din cei 536 preoti netrecuti la orotdoxie în Ardeal, există 66 în prezent în eparhia 

Lugoj. (Regiunile Arad, Timioara, Severin si Hunedoara). 

     După arestarea episcopului IOAN BĂLAN, în octombrie 1948, nunciatura a 

sfințit în secret ca episcop pe fostul vicar general IOAN PLOSCARU, care a activat 

pînă la sfîrșitul anului 1949, cînd a fost arestat. 

     Ca succesor al lui PLOSCARU IOAN a fost numit preotul VASILE BORDA din 

Timisoara. LA începutul anului 1951, BORDA a difuzat un manifest instigator în 

rîndul preoților clandestini din eparhia Lugoj, dintre care au fost identificati 7. 

     VASILE BORDA a fost inginer, însă influentat de PLOSCARU, a urmat teologia 

greco-catolică si a fost sfintit preot în 1948, chiar în perioada unificării. Cu această 

ocazie, PLOSCARU l-a prezentat pe BORDA la nunciatură. 

     În legătură cu iererhia clandestină din eparhia Lugoj, se mentionează faptul că 

preotul canonic SĂLĂJEAN DUMITRU din această eparhie, a fost si el sfintit 

episcop în secret, însă nu a mai avut timp să activeze, deoarece la începutul anului 

1950 a fost arestat. 

* 
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     Biserica greco-catolică a luat fiintă în Muntenia si Moldova mult mai tîrziu, 

întrucît baza acestei biserici este Transilvania. Au existat în total 34 parohii greco-

catolice în regiunile Bucuresti, Gorj, Prahova, Galati si Constanta. De aceia cultul 

greco-catolic a avut o influentă mai slabă în mase, în acestă parte a tării. 

     Majoritatea preotilor care au functionat în eparhia Bucuresti, au fugit după 

unificare, în Transilvania, parte au fost arestati. 

     Totusi, activitatea agenturii greco-catolice de după decembrie 1948, a devenit 

foarte importantă întrucît activînd în Bucuresti, ierarhia a avut posibilitatea să tină 

permanent contactul cu nunciatura si legatiile imperialiste si astfel să facă oficiul de 

intermediar direct între Vatican si restul agenturii greco-catolice din Ardeal. 

Fila 20: 

     Astfel, după arestarea lui VASILE AFTENIE, în octombrie 1948, jurisdictia a 

fost predată lui ZENOVIE PĂCLIȘEANU, care a activat pe linia reorganizării 

cultului în clandestinitate, pînă în decembrie 1949 cînd a fost arestat. 

     După aceia, nunciatura a împuternicit pe preotul NATANAEL DUMITRU  cu 

conducerea clandestină a bisericii. NATANAEL nu s-a limitat la activitatea ilegală 

din eparhia Bucuresti, ci a făcut totodată legătura între nunciatură si organizatia lui 

TODEA ALEXANDRU, pînă în 1950 cînd a fost arestat. 

     Succesorul lui NATANAEL MUNTEANU a fost franciscanul TĂTARU 

STEFAN, care a desfăsurat o intensă activitate stabilind legături informative atît în 

eparhia Bucuresti, cît si în Ardeal, a difuzat banii primiti de la nunciatură si ulterior 

de la legatia italiană, a transmis rapoarte la Vatican prin intermediul lui GATTI 

CLEMENT si legatia italiană etc. 

     TĂTARU STEFAN a fost arestat în februarie 1951, împreună cu 10 complici ai 

lui. 

     Există unele informatii că, după arestarea lui TĂTARU STEFAN, jurisdictia ar 

fi fost deTinută de franciscanul MATEI GHIUZAN. 

* 

     Din atitudinea rezervată pe care o adopta majoritatea preotilor greco-catolici la 

locul de productie unde erau încadrati, rezulta că linia Vaticanului ar fi fost ca 
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acestia să aibe o comportare corectă la locul de muncă pentru a nu periclita 

activitatea lor clandestină. 

     Au fost totusi cazuri cînd unele din aceste elemente au avut o atitudine negativă 

la locul de productie, cum de pildă a fost preotul VASILE CHINDRIS din Cluj, 

care, ulterior a fost licentiat din serviciu pentru dezinteres fată de muncă si 

propagandă greco-catolică între functionari, sau preotul JAKOB care functiona ca 

învătător la Reghin, aduna copiii din scoală si-i ducea la biserică etc. 

Fila 21: 

     Cea mai mare parte a preotilor netrecuti la ortodoxie, cu si fără ocupatie, este 

masată în special în regiunile Cluj, Baia Mare, Mures, Rodna si Bihor. În general, 

însă, aceste elemente sînt împrăstiate în toate regiunile din Ardeal. 

     Situatia actuală a preotilor netrecuti la ortodoxie inclusiv cei care activează 

organizat, este următoarea: 

     - În total există 536 preoti netrecuti la ortodoxie, dintre care: 

     - 83 functionează în învătămînt, marea majoritate ca profesori (19 în regiunea 

Cluj, 12 în Mures, 24 în Bihor, 11 în Baia Mare, 4 în Sibiu, 4 în Hunedoara, 2 în 

Timisoara, 3 în Arad si 2 în Brasov). 

     - 22 în diverse functiuni la Sfaturi Populare (7 în regiunea Baia Mare, 4 în Sibiu, 

5 în Bihor, 3 în Mures, 3 în Cluj). 

     - 8 la Banca R.S.R. (3 în regiunea Bihor, 2 în Baia Mare, 2 în Cluj si 1 în 

Timișoara). 

     - 8 în diverse functiuni la Gospodăriile Agricole de Stat si S.M.T. (3 în regiunea 

Bihor, 1 în Sibiu, 1 în Baia Mare, 2 în Mures si 1 în Cluj). 

     - 31 în diverse functiuni la C.F.R., transporturi, constructii si combustibil (14 în 

regiunea Cluj, 7 în Baia Mare, 2 în Bihor, 6 în Mures si 2 în Timisoara). 

     - 53 în diferite functii la alimentara, aprozar si întreprinderi mai mici (15 în 

regiunea Cluj, 10 în Bihor, 6 în Mures, 2 în Baia Mare, 3 în Sibiu, 4 în Timisoara, 2 

în Hunedoara, 2 în Brasov, 1 în Arad si 1 în Severin). 

     - 24 în functiuni la diverse cooperative (14 în regiunea Mures, 3 în Cluj, 3 în 

Bihor, 3 în Baia Mare, 1 în Brasov). 



21 

 

     - 68 functionează ca muncitori si functionari la diverse fabrici (19 în regiunea 

Mures, 9 în Cluj, 11 în Baia Mare, 7 în Bihor, 7 în Sibiu, 7 în Hunedoara, 4 în 

Brasov, 2 în Timișoara, 2 în Arad). 

     - 65 nu au nici un fel de ocupatie (15 în regiunea Mures, 18 în Cluj, 12 în Baia 

Mare, 5 în Bihor, 4 în Sibiu, 5 în Timisoara, 3 în Arad, 1 în Hunedoara, 1 în Severin 

si 1 în Brasov). 

Fila 22: 

     - 117 stau la tară si-si muncesc pămîntul propriu (33 în regiunea Cluj, 21 în Baia 

Mare, 2 în Bihor, 4 în Rodna, 7 în Sibiu, 12 în Hunedoara, 4 în Arad si 34 în Mures). 

     - 57 pensionari (21 în Cluj, 16 în  Mures, 6 în Bihor, 2 în Baia Mare, 1 în Rodna, 

6 în Hunedoara, 4 în Timisoara si 1 în Arad). 

     - 110 din sotiile preotilor netrecuti la ortodoxie, ocupă diverse functii la institutii 

de stat. Majoritatea dintre ele sînt învătătoare. S-a constatat tendinta unora din 

aceste elemente de a face propagandă religioasă în cadrul scolilor unde 

functionează. 

     În prezent se acionează pentru identificarea tuturor preotilor greco-catolici, în 

vederea cunoasterii activitătii si legăturilor de natură ostilă pe care le întretin. 

* 

     Un rol important în cadrul agenturii greco-catolice îl au călugării. În toate 

actiunile subversive duse pe linie greco-catolică au fost si sînt folositi călugării si 

călugăritele greco-catolice apartinînd diferitelor ordine si congregatii. 

     Astfel, principalii instigatori si organizatori ai rebeliunilor ce au avut loc în 1948 

la Bixad, Ieud si Moisei, au fost călugării bazilitani (din ordinul Sf. Vasile). 

     În eparhia Bucuresti, activitatea subversivă greco-catolică a fost dusă în cea mai 

mare parte de călugării franciscani. 

     Activitatea episcopului TODEA în eparhia Blaj, a fost sprijinită în mare măsură 

de preoti călugări asumptionisti. 

     Principalii curieri cu misiuni de spionaj si altele ai nunciaturii, au fost călugării 

apartinînd ordinelor iezuit si „Fratii Scolilor crestine” si călugăritele apartinînd 

ordinului „Maica Domnului”, „Surori sociale” etc. 

Fila 23: 
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     Si în prezent, călugării si călugăritele greco-catolice sînt factorul cel mai activ al 

clandestinitătii greco-catolice. 

     Iezuitii ce au fost concentrati la Gherla, au îndrumat activitatea dușmănoasă pe 

linie catolică din întreaga tară. 

     Elementele centrale care activează pe linia ierarhiei clandestine în diverse 

eparhii, sînt călugări (bazilitani AUGUSTIN POP din Blaj si BALL IOSIF din Cluj, 

franciscanul GHIUZAN MATEI din Bacău). 

     Situatia călugărilor si călugăritelor greco-catolice (în număr toatl de 500) este 

următoarea: 

     1. Ordinul greco-catolic ”Sf. Vasile cel Mare” (bazilitan) cuprinde 98 călugări, 

dintre care 35 mai sînt în viată. 

     2. Ordinul greco-catolic ”Maica Domnului” (călugărițe) cuprindea un număr de 

286 membre , dintre care numai 50 trăiesc , fiind încadrate în mînăstiri sau 

clauzuri. 

     3. Ordinul greco-catolic ”Buna Vestire” cuprindea 20 călugărite, dintre care 5 

sînt în viată (locuiesc la mănăstirile Timis si Agnes). 

     4. Ordinul mixt assumptionist (amestecati romano cu greco-catolci). Cuprindea 

40 călugări si călugărite greco-catolice, în afară de cei romano-catolici, dintre care 

trăiesc 20, toti identificati (10 infirmiere la Bucuresti, 2 călugări în Bucuresti, 5 

călugări în regiunea Mures si 3 plecati din tară). 

     5. Ordinul mixt iezuit, cuprindea un număr de 10 călugări greco-catolici, care în 

prezent sînt răspînditi în diverse localităti din tară: Bucuresti, Deva, Gherla, Satu 

Mare. 

     - În cadrul ordinelor mixte: Sf. Vicentiu, Surorile sociale, Notre Dame de Sion, 

franciscan, Fratii scolari si Sf. Maria, exista un număr de cca. 136 călugări si 

călugărite greco-catolice, dintre care sînt identificati 32 persoane încadrate în 

diferite institutii sau pensionari. 

     (Nici un călugăr sau călugărită nu a trecut la ortodoxie, cu ocazia unificării si nici 

ulterior). 

     Astfel, în Bucuresti, a fost arestat canonicul greco- 

Fila 24: 
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catolic PICLIȘANU ZENOVIE, suspectat că ar avea o functie importantă în 

conducerea cultului pe tară. Din anchetă a reiesit că se ocupa cu îndrumarea 

elementelor rezistente din fosta eparhie Bucuresti, informînd însă occidentul despre 

situatia cultului greco-catolic. Sus-numitul, a fost condamnat în 1957 si în acelasi an 

a si decedat în detentie. 

     Pe raza fostei eparhii Cluj a fost trimis în instantă călugărul MAN LEON, 

superior clandestin al călugărilor greco-catolici bazilitani. În anchetă a reiesit că cel 

în cauză a avut un rol important în conducerea si organizarea clandestinitătii greco-

catolice din raza regiunii Cluj. A decedat în detentie în anul 1958. 

     În raza regiunii Crisana, a activat o perioadă, episcopul clandestin TĂMÎIANU 

CORIOLAN. După documentarea activitătii, acesta a fost trimis în instantă, fiind 

condamnat în 1959 la 25 ani închisoare corectională. 

     În raza fostei episcopii a Blajului, a activat preotul greco-catolic SIMION 

CRISAN, care de la începutul anului 1956 a preluat conducerea clandestinitătii 

greco-catolice. Si acestuia i s-a documentat activitatea si a fost condamnat în anul 

1960. 

     La cele de mai sus,  mai adăugăm trimiterea în instantă a episcopului greco-

catolic RUSU ALEXANDRU, învinuit pentru trădare de patrie si condamnat în 

anul 1958. 

* 

*          * 

 

- Aspecte actuale ale activitătii clandestine desfăsurată de unii fosti clerici 

greco-catolici. 

     În ultimul timp organele noastre au obtinut informatii verificate, din care rezultă 

că unii fosti preoti si călugări greco-catolici si-au intensificat activiatea clandestină. 

     Această situatie se datoreste îndeosebi influentei exercitată asupra lor, atît de 

emigratia greco-catolică din Italia, Franta, R.F. a Germaniei, sprijinită de Vatican 

cît si de episcopii clandestini si alti preoti greco-catolici din tară. 

Fila 25: 
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     Analiza informatiilor obtinute, a reliefat preocuparea emigratiei greco-catolice, 

care, folosind posibilitătile oferite de asociatiile catolice – CARITAS si ”Biserica în 

Suferintă” etc., trimit pe căi legale si ilegale, episcopilor, unor preoti si călugări fosti 

greco-catolici, ajutoare materiale substantiale în bani sau obiecte. 

     Actiunea are ca scop să stimuleze activitatea episcopilor si a altor elemente, 

pentru a obtine”reconsiderarea” cultului si totodată să ”dovedească” Vaticanului 

că, în tara noastră există problema ”unită” care-si cere rezolvarea. 

     Prin trimiterea acestor ajutoare, episcopii si celelalte persoane, pot să desfăsoare 

activitate sustinută, întrucît nu sînt nevoiti să intre în cîmpul muncii pentru a-si 

cîstiga existenta. 

     Datele pe care le posedăm rezultă că ajutoarele ce se trimit din străinătate, sînt 

dirijate în principal de : WERENFRIED von  STRAATEN  din Roma – presedintele 

asociatiei ”Biserica în Suferintă”, BAYER CAROL – directorul asociatiei 

CARITAS din Viena, ZAPÎRTAN VASILE, preot greco-catolic, legionar, 

conducătorul bisericii greco-catolice din R.F. a Germaniei, COSMA GEORGE – 

preot greco-catolic din Paris, care, foloseste drept căsută postală pe călugărul 

dominican GOIA IACOB – tot din Paris si altii. Activitatea acestora este dirijată de 

episcopul greco-catolic VASILE CRISTEA din Roma – care este si principalul 

agitator al ideii refacerii fostului cult unit din R.S. România. 

     Periodic, cei mentionati, pe lîngă faptul că întretin legături prin corespondentă 

cu multe persoane din tara noastră – în care întrebuintează limbaj conventional, se 

folosesc de venirea în tară a unor persoane din tările respective, prin care culeg 

informatii cu privire la situatia cultului si a clericilor, iar din discutiile ce le poartă 

cu unii fosti greco-catolici, îndeamnă la activitate pentru ”reconsiderarea”cultului. 

     Astfel, preotul MENGES HERONIM, originar din R.S. românia în prezent în 

München, în perioada 1969-1972, a venit de mai multe ori în tară ca turist, 

contactînd pe PLOSCARU ION din 

Fila 26: 

Lugoj, SURDU GHEORGHE din Medias, FILITTI MARIA din Bucuresti, 

PRUNDUS AUGUSTIN din Cluj, HIRTEA IULIU din Oradea, DRAGOMIR ION 

din comuna Arinis-Maramures si altii, de la care a cules date referitoare la situatia 
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cultului si a fostilor deserventi. Totodată, el a predat celor în cauză substantiale 

ajutoare în bani si obiecte de valoare (televizoare, radio, autoturisme, articole de 

imbracaminte, masini de scris, sobe de încălzit etc.) precum si materiale de 

propagandă mistică, asigurîndu-i de sprijin în activitatea pentru obtinerea 

„reconsiderării” cultului. 

     Pe aceiasi linie se înscrie si activitatea pe care o desfăsoară fratii GORCINSKI 

VLADIMIR si LIUBOMIR din Sidney – Australia, periodic trimit ajutoare în bani 

si obiecte unor fosti preoti greco-catolici ca: PLOSCARU ION din Lugoj, VEZOC 

IOSIF din Timisoara si altii. 

     Preotii greco-catolici din Italia în frunte cu episcopul CRISTEA VASILE, 

TĂUTU ALOIS, CAPROS CAROL si PAMFIL CARNATIU, în contactele pe care 

le realizează cu diversi vizitatori români, caută să culeagă informatii despre situatia 

existentă în tara noastră, instigînd la „rezistentă” si luptă pentru ca statul să repună 

în drepturi cultul greco-catolic. 

     Ei folosesc presa si radio-ul Vaticanului, pentru a face propagandă ostilă tării 

noastre – care, spun ei – nu acordă libertate religioasă tuturor cetătenilor. 

     Recent, Vaticanul a numit pe GIOVANNI CHELLI ca secretar pentru 

problemele catolice a tărilor din est. În această calitate, sus-numitul sustine cu tărie 

în fata papei, că nu trebuie să se renunte la biserica greco-catolică din România, desi 

el cunoaste perfect, pozitia statului nostru în acest sens. 

     În fata unor persoane din tară, care l-au vizitat, referindu-se la biserica unită, 

GIOVANNI CHELLI a afirmat: 

     „stiu că sînteti curiosi să aflati, cînd se va încheia un acord între statul dv. si  

Vatican. Îmi pare rău, dar trebuie să vă spun că, într-un timp mai apropiat, nu 

este sperantă să ajungem la rezolvarea acestei 

Fila 27: 

     chestiuni. Pentru noi este imposibil să începem tratative fără a lua în seamă si 

biserica greco-catolică. Pînă acum statul român a rămas definitiv pe punctul său 

de vedere si n-a cedat nimic. 

      Ne-a atins foarte neplcut declaratia nereală a patriarhului Justinian, în Belgia, la 

sedinta interconfesională, spunînd că, în România biserica greco-catolică s-a 
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dizolvat voluntar si toti au trecut cu bucurie la biserica ortodoxă. Dar ne este 

cunoscut că multi dintre episcopi, preoti si laici au suferit mult pentru credinta 

lor. De aceea, momentan nu pot să vă precizez perspective favorabile” a conchis 

CHELLI. 

     Referindu-se la aceiasi problemă, în luna iulie 1972, Papa Paul al VI-lea, primind 

în audientă un preot greco-catolic din România, a spus că pe greco-catolici nu-i 

poate abate de la convingerile lor si orice ar face, n-ar reusi să-i convingă, deoarece 

sînt peste două milioane cu astfel de mentalităti, dar cu timpul s-ar putea rezolva. 

     Atît pozitia Papei cît si a vechilor greco-catolici români, care lucrează la Vatican, 

de incitare la actiuni potrivnice statului nostru pe asa zisa temă a refacerii fostei 

biserici unite, au determinat pe fostii episcopi, unii preoti si călugări să treacă la 

activitate concretă. 

     Folosind diferite ocazii, patru dintre cei cinci episcopi, respectiv PLOSCARU 

ION din Lugoj, HIRTEA IULIU din Oradea, TODEA ALEXANDRU din Reghin si 

DRAGOMIR ION din comuna Arinis, se informează reciproc asupra activitătii lor, 

a actiunilor viitoare si a legăturile pe care le au. 

     Ei au acordat asistentă religioasă si au îndrumat activitatea unor credinciosi, 

constituiti în mici grupuri. 

     Astfel, în Bucuresti, au existat două grupări formate din cîte patru persoane, care 

desfăsurau activitate clandestină greco-catolică organizată, asupra cărora s-au luat 

măsuri pentru destrămare. 

     Una din grupări avea sediul în strada Abrud nr. 78 si era formată din: PAVEN 

JUSTIN (proprietarul imobilului); 

Fila 28: 

DANCIU ANGENOR, TZEJZES PAVEL (fost legionar si preot greco-catolic) si 

fosta călugărită COTOI MARIA IONELA, considerată „sfîntă”, care în 

„proorocirile” sale ”prevedea” si schimbarea regimului din tara noastră. 

     O altă grupare era formată din fostele călugărite CIORA SUZANA, 

FĂGĂRĂSANU MINERVA, DREDEAN VALERIA si preotul pensionar 

CRISTIAN OCTAVIAN. Acestia si-au cumpărat un imobil în strada Brătuia nr. 5, 

unde amenajaseră si un altar. 
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     În ambele locuinte se tineau slujbe si se făceau exercitii spirituale în rit greco-

catolic. 

     Pentru „păstrarea credintei traditionale”, persoanele mentionate, intentionau să 

atragă de partea lor, elemente tinere pe care să le îndoctrineze. 

     Întreaga activitate a acestor două grupări, era îndrumată de episcopul clandestin 

greco-catolic DRAGOMIR ION. 

     Cu prilejul aplicării măsurilor pentru destrămarea acestor grupări, în camera lui 

CRISTIAN OCTAVIAN, a fost găsit fostul preot greco-catolic LELUTIU AUREL 

din Blaj, care, în momentul pătrunderii în încăpere încerca să ascundă o sutană 

preoțească, unele publicatii religioase si cîteva scrisori pe care le avea asupra sa. 

     Verificînd materialele găsite la LELUTIU AUREL, s-a constatat că una din 

scrisori – datată 10 octombrie 1972 – provenea de la Vatican si era adresată 

episcopului clandestin greco-catolic - DRAGOMIR ION din comuna Arinis, judetul 

Maramures, căruia i se comunica faptul că „cea mai recentă scrisoare a sa, a ajuns 

la Vatican si a provocat mare bucurie preafericitului părinte”. 

     Tot la locuinta lui CRISTIAN OCTAVIAN, au fost găsite 5 „ANTEMISE” 

(altare imprimate pe pînză, sfintite de episcopul VASILE CRISTEA din Roma, în 

anul 1968, folosite la tinerea de slujbe în orice loc), hostii, lumînări de altar si alte 

lucruri necesare slujbelor preotesti. 

      Existenta antemiselor, confectionate si trimise de Vatican, greco-catolicilor din 

tara noastră, dovedeste încă o 

Fila 29: 

dată că Vaticanul, fiind informat de situatia greco-catolicilor „rezistenti” din 

România, transmite instructiuni si materiale prin care stimulează aceste elemete să 

desfăsoare activitate clandestină. 

     Retine atentia faptul că, DRAGOMIR IOAN s-a mai ocupat de organizarea si a 

unei grupări de călugărite greco-catolice din judetul Sălaj, pe care le îndruma în 

activitatea ce o desfăsurau, uneori le vizita, ocazie cu care, primea de la ele alimente 

si bani pentru întretinere. 
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     În urma măsurilor luate, asupra acestora, în decembrie 1972, au fost găsite si 

confiscate însemnate cantităti de materiale mistice pe care le foloseau în activitatea 

lor de îndoctrinare si atragere a unor elemente mai tinere. 

     De mentionat atitudinea mistică, fanatică si dusmănoasă a acestor călugărite 

precum si a preotului DRAGOMIR IOAN, care, cu ocazia audierilor făcute în acest 

caz, au refuzat cu încăpătînare să dea vreo explicatie asupra provenientei acestor 

materiale, motivînd că le-ar detine de la o fostă călugărită greco-catolică, care, însă 

decedase cu cîteva luni înainte. 

     De altfel, DRAGOMIR IOAN, este cunoscut ca un element care, în permanentă 

se agită si cu ocazia deplasărilor ce le face, incită pe cei cu care vine în contact la 

activitate clandestină, vehiculînd ideea că, în curînd se va reveni la situatia din 

trecut. 

     Cu preocupări similare pe această linie este cunoscut si episcopul clandestin 

greco-catolic PLOSCARU ION din Lugoj, 

Fila 30: 

care, începînd din anul 1968, folosind plecarea în străinătate a unor preoti romano-

catolic si venirea în tară a unor emisari (MENGES HERONIM, MOTISAN 

CORNELIA, VALENTIN JAQUES si altii) a transmis unor prelati, informatii 

însotite de propuneri cu privire la actiunile ce trebuiesc întreprinse – după părerea 

lui – pentru reconsiderarea bisericii unite. 

     După conceptia lui PLOSCARU ION, orice actiune sau tratative initiate de 

Vatican, cu privire la cultul greco-catolic din România, să se facă numai cu 

asentimentul lor, întrucît ei „au suferit” si cunosc realitatea din tară. 

     Fiind stăpînit de un fanatism exagerat, PLOSCARU ION, în contactele pe care le 

realizează direct sau prin corespondentă cu diferiti fosti clerici greco-catolici, 

îndeamnă la suferintă si chiar la martirizare pentru credintă , întrucît – după 

părerea lui – numai astfel vor putea dovedi Vaticanului că, în România există 

problema greco-catolică. 

     El solicită unor persoane din anturajul său, ca SURDU GHEORGHE din 

Medias, PRUNDUS AUGUSTIN din Cluj, BELLE ION si BRAHARIU ZAHARIA  

din Arad, PELLE ION din Cluj, ARMEANU NICOLAE din Orăstie, TODEA 
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ALEXANDRU din Reghin, BERINDE STEFAN din Craiova, TĂMÎIAN 

CORIOLAN din Oradea si altii, să facă totul pentru „cauza cultului” chiar dacă va 

trebui să suporte închisoare. 

     De fapt, PLOSCARU ION, fiind contactat de organele noastre, sub pretext că 

vrea să fie „om corect”, a încercat să afle care anume fapte ce au tangentă cu fostul 

cult greco-catolic, ar putea constitui infractiuni, în ideea ca apoi să actioneze tocmai 

în această directie, pentru a fi arestat si condamnat. 

     Cu preocupări pe linia activitătii clandestine este semnalat si episcopul HIRTEA 

IULIU din Oradea, care este considerat ca fiind urmasul lui HOSSU IULIU, desi 

DRAGOMIR ION îsi arogă acest drept. 

     În mai multe rînduri, HIRTEA IULIU s-a nagajat si a contribuit la întocmirea 

unor memorii către conducerea de stat, 

Fila 31: 

în care se ridicau pretentii de „repunere în drepturi” a fostei biserici greco-catolice, 

afirmînd totodată că, măsura luată în 1948 a fost ilegală, dar conducerea statului ar 

fi fost informată eronat în această problemă. 

     Sperînd într-o apropiată revenire la vechea formă, HIRTEA IULIU l-a contactat 

pe mitropolitul ortodox NICOLAE MLADIN, căruia i-a solicitat să-i sprijine în 

eventualitatea că se va discuta problema legalizării cultului greco-catolic. Despre 

această discutie, HIRTEA IULIU a informat pe ceilalti episcopi precum si pe 

PRUNDUS AUGUSTIN din Cluj, care de fapt i-a sugerat această idee. 

 

     Episcop clandestin greco-catolic, TODEA ALEXANDRU, pretendent la functia 

de arhiepiscop clandestin greco-catolic din Blaj, este initiatorul mai multor memorii 

referitoare la reconsiderarea cultului greco-catolic, Ultimul, redactat la 30.I.1973 si 

trimis Consiliului de Stat, cuprinde atacuri vehemente la adresa politicii partidului 

nostru fată de unele probleme interne. Desi se angajează mai putin în actiuni 

concrete deschise, TODEA, este însă mereu preocupat de a incita la activitate 

legăturile sale si fidelitate fată de Vatican. Lunar primeste din străinătate însemnate 

sume de bani, folosindu-se de adresele si numele unor persoane de încredere. 
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     În discutiile pe care le poartă cu alti fosti clerici, caută să le mentină moralul, 

arătîndu-le că, în curînd biserica greco-catolică va fi repusă în drepturi. 

 

     În ultimul timp, s-au obtinut informatii că si episcopul clandestin CHERTES 

ION din Năsăud, care după ce s-a pensionat, a început să reia legătura, prin 

corespondentă, cu unii fosti clerici domiciliati pe raza altor judete, ca: PRUNDUS 

AUGUSTIN si SUSMAN IERONIM – din Cluj, cunoscuti că desfăsoară activitate 

clandestină pe linie greco-catolică. 

     Cu preocupări asemănătoare a fost semnalat COSMA AVRAM din Timisoara, 

fost profesor de teologie si preot greco-catolic nerevenit, care, aflînd că, un preot 

romano-catolic din judetul Timis va face o călătorie în Occident, ia confiat că: 

„rezolvarea problemei bisericii unite,  

Fila 32: 

Vaticanul a lăsat-o în sarcina celor din Franta, întrucît din această tară s-ar putea 

exercita o influentă mai rodnică. 

     COSMA a solicitat acestui preot să discute cu oameni competenti de la 

„Sf.Scaun”, sau de la organizatia de ”Ajutorare a bisericilor în suferintă” si să le 

spună că, greco-catolicii au nevoie de ajutorul lor moral si material. Să trimită bani 

lunar sau trimestrial, pe adresa sa ori a preotilor PLOSCARU ION din Lugoj, 

HIRTEA IULIU din Oradea, PRUNDUS AUGUSTIN din Cluj, „căci noi stim cui 

să-i împărtim” a precizat sus-numitul. Totodată, COSMA a atras atentia preotului 

asupra faptului că „la Roma sînt trădători care lucrează împotriva bisericii greco-

catolice”. 

     În timpul verii, sus-numitul locuieste în orasul Timisoara, ca flotant, la avocatul 

FODOR ALEXANDRU, ocupîndu-se cu scrierea memoriilor. Este în relatii cu 

persoane care în trecut au făcut ăarte din partide burgheze, majoritatea juristi, fată 

de care sustine si dezvoltă idei filozofice, idealiste, căutînd să justifice „necesitatea” 

reînfiintării bisericii greco-catolice. 

     În perioada de iarnă, COSMA AVRAM, se deplasează în diefrite localităti ca: 

Satu Mare, unde are o soră, comuna Salva, judetul Bistrita-Năsăud, la numitul 

PUPĂZĂ ION, fost profesor, element cunoscut cu atitudine ostilă prezentă si cu 



31 

 

legături strînse în rîndul fostilor greco-catolici, în comuna Sîngiorz Băi, la 

învătătorul BLAGA ION, Sibiu la fostul preot greco-catolic POMPEI ONOFREI, 

cunoscut cu atitudinea ostilă prezentă, Bucuresti, la vărul său SILAȘI ION, str. 

Danielopol 17, si altii, fată de care sustine ideea că, biserica unită va fi „legalizată” si 

că vor fi schimbări esentiale pe plan politic. 

     Am obtinut, de asemenea, informatii verificate, din care rezultă că unii fosti 

preoti si călugări greco-catolici, au început să desfăsoare activitate clandestină. 

Animatorii unor asemenea activităti, sînt fostii călugări bazilitani, în frunte cu 

BOROTA EMIL din Turda, judetul Cluj, la domiciliul căruia, periodic, se strîng 

mai multe persoane, se poartă discutii cu privire la organizarea activitătii viitoare si 

se oficiază slujbe în rit greco-catolic. 

Fila 33: 

     Din afirmatiile călugărului BOROTA EMIL, fată de unele persoane care l-au 

vizitat, se despinde faptul că, activitatea lor este îndrumată direct de către 

„preasfintitul” de la Oradea (n.n. episcopul clandestin HIRTEA IULIU). 

     Pînă în prezent, s-a stabilit că, BOROTA EMIL are legături strînse cu mai multi 

fosti preoti si călugări greco-catolici, între care: PRUNDUS AUGUSTIN, BALL 

IOAN si JIMAN PETRU din Cluj, cunoscuti cu atitudine ostilă si cu preocupări 

pentru reactivizarea cultului greco-catolic, HIRTEA IULIU din Oradea, MARE 

VASILE din Baia Mare si altii. 

     Pentru ca activitatea pe care o desfăsoară să nu fie descoperită, cei mentionati si 

îndeosebi BOROTA EMIL, pun un deosebit accent pe păstrarea conspirativitătii. 

Astfel, într-o discutie pe care BOROTA EMIL a avut-o cu MARE VASILE din Baia 

Mare, i-a confiat că, la nevoie, va apela si la sprijinul altor preoti greco-catolici, cum 

este de exemplu MICLEA ION tot din Turda, pe care să-l antreneze la diferite 

activităti fără însă ca acesta să stie despre ce este vorba si nu-i va spune nimic cu 

privire la intentiile si mai ales la legăturile pe care le au. 

     Tot în acest context, se înscrie si o altă discutie a aceluiasi BOROTA EMIL cu 

POP VASILE din Turda (fost preo greco-catolic), din care se desprinde faptul, că 

atunci cînd se află mai multi fosti călugări la un loc, este bine să nu se pună 

întrebări si să nu se dea răspunsuri în cazul că cineva ar fi curios să afle unele 
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lucruri, afirmînd: „nu este bine să se întrebe dacă cutare este preot, sau cutare 

urmează a deveni preot”. 

     La rîndul său, MARE VASILE l-a atentionat pe BOROTA EMIL, să nu 

întreprindă nimic fără stirea si încuviintarea lui HIRTEA IULIU din Oradea. 

     În cadrul aceleiasi discutii, BOROTA EMIL a fost de părere că întreaga lor 

activitate, ar trebui îndrumată în mod sistematic asupra modului de acțiune, dar 

legătura cu HIRTEA IULIU – după părerea lui BOROTA EMIL – se realizează 

greoi, din cauza distantei mari la care se află acesta. De aceea, BOROTA EMIL a 

sugerat ideea alegerii unui superior local pentru a le 

Fila 34: 

îndruma activitatea, în ultimă analiză, găsind că cel mai indicat ar fi PRUNDUS 

AUGUSTIN din Cluj, pe care de fapt l-au si ales ulterior, cu ocazia unei convocări 

la care au participat mai multi călugări si preoti greco-catolici, care s-a ținut în 

orasul Cluj. 

     De altfel, în ultimele zile, PRUNDUS AUGUSTIN este semnalat că, a încercat să 

comunice preotului ZAPÎRTAN VASILE din R.F. a Germaniei, să raporteze 

Vaticanului, că biserica greco-catolică din România, se află în fata unor noi presiuni 

din partea statului, solicitînd interventii urgente pe lîngă guvernul R.S. România. 

     El solicită de asemenea, să se studieze posibilitatea ajutorării materiale a 

preotilor din tara noastră, dar, care să nu trezească suspiciuni organelor de stat. 

     Fată de situatie fostei biserici greco-catolice - si a clerului său – manifestă 

preocupare si episcopul clandestin romano-catolic BOROS ADALBERT din 

Timisoara. El a confiat – la 6 iunie 1972 – unui preot din acelasi oras, că „persoanele 

clericale greco-catolice române, nerevenite la ortodoxie, ar trebui să primească 

dreptul de a functiona ca preoti romano-catolici, să fie repartizati la parohii, unde 

sînt cetăteni români, să slujească în limba lor, la fel cum fac preotii romano-catolici 

din Moldova. În anul 1971, i-am spus această părere lui CHELLI GIOVANNI, dar 

după cîte am observat, ei sînt de altă părere si tătărănarea va fi în detrimentul 

întregii biserici catolice din România”. 

     Informatii recente, atestă că unii fosti călugări greco-catolici din Satu Mare, au 

încercat să desfăsoare o intensă activitate de prozelitism si de fanatizare a unor 
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credinciosi pe care să-i mentină sub influenta lor. În această situatie se găseste fostul 

preot-călugăr MARINA GHEORGHE din Bixad, judetul Satu Mare, care, periodic, 

la domiciliul său sau a altor persoane oficia slujbe în fata mai multor credinciosi, o 

afluentă mai mare a acestora fiind semnalată în prima vinere a fiecărei luni (după 

ritul greco-catolic). În urma măsurilor luate, acesta a încetat să mai desfăsoare o 

astfel de activitate. 

Fila 35: 

     Detinem date din care rezultă că MARINA GHEORGHE din judetul Satu Mare, 

s-a deplasat la Timisoara, unde a fost cazat de fostul călugăr bazilitan PAUL 

VASILE. Aici, a mai contactat pe CUT TEODOR, fost călugăr bazilitan si TURCU 

TRAIAN cu care a fost coleg de teologie. În discutiile purtate cu CUT TEODOR l-a 

sfătuit pe acesta să se ocupe de credinciosii greco-catolici ruteni din localitățile 

Căpăcele si Zorile, judetul Caras-Severin, iar deplasările pe care le va face să fie 

motivate sub pretextul că îsi vizitează rudele. MARINA si CUT s-au deplasat la 

Căpăcele, pentru a trece la actiune, unde a luat legătura si cu GOZCINSKI 

WILHELM, despre care afirmau că numai formal a revenit la cultul ortodox si deci 

pot conta pe sprijinul lui. De asemenea, l-a sfătuit pe CUT TEODOR să tină 

legătura – personală – mai strîns cu BOROTA EMIL din Turda, care-l va ajuta în 

activitatea pe care va trebui să o desfăsoare. 

     Am obtinut date care scot în evidentă preocuparea fostului preot greco-catolic 

DELIMAN IOAN din Arad, recent eliberat din detentie, de „a milita” în continuare, 

„pentru corecta informare a Papei, cu privire la situatia bisericii unite din tara 

noastră”, în sensul – spune el – că în R.S. România, n-ar mai exista conditii pentru 

reconsiderarea bisericii din care a făcut parte. În acest scop, DELIMAN IOAN, 

„așteaptă momentul propice să ceară pasaport pentru Italia, unde va prezenta 

Vaticanului părerea sa”. 

     Aspectele prezentate de DELIMAN IOAN în forma sus-amintită, nu concordă cu 

realitatea, deoarece, în anul 1969, el a prezentat altfel situatia unui grup de emisari 

ai Vaticanului, condus de MARTY JEAN, care i-au propus să fie sfintit episcop 

greco-catolic. 



34 

 

     De altfel, datorită faptului că cei patru emisari, în frunte cu MARTY JEAN, în 

urma măsurilor luate de organele noastre, nu si-au îndeplinit misiunea – de a realiza 

o rezistență greco-catolică – suferind un esec, conducerea organizatiei „Biserica în 

Suferintă” a hotărît, în iulie 1972, destituirea lor din functiile pe care le-au deținut. 

Fila 36: 

     Atît pozitia Papei cît si vîrfurile greco-catolice din România, stabilite la Vatican, 

de incitare la actiuni potrivnice statului nostru, pe asa zisa temă a refacerii fostei 

biserici unite, se va reflecta si în alte actiuni ale unor preoti greco-catolici din tară. 

     Astfel, la 27 octombrie 1972, s-a difuzat la Cluj, cinci scrisori dactilografiate, ăn 

care – printre altele – se mentiona: „a sosit timpul pentru a actiona în mod unitar, 

pentru eliberarea bisericii greco-catolice, a parohiilor, a bunurilor răpite si să 

obligăm organele de stat la despăgubiri. În fapt, actul din 1948, a fost o 

samavolnicie”. 

     Pe linia incitării greco-catolicilot la actiuni ostile, se înscrie si ciclul de conferinte 

început duminică, 11 februarie 1973, de radio Vaticanului, în limba română, prin 

care se încearcă să se atribuie rolul istoric preponderent jucat de biserica greco-

catolică pe linia unirii Transilvaniei cu Tara Românească, la 1 decembrie 1918. 

      

     Tinînd seama de activitatea ostilă greco-catolică, de faptul că în prezent există o 

recrudescentă în unele localităti din tară si la nivelul episcopilor clandestini, al 

clericilor nereveniti si al unor laici, că au sporit preocupările pe linia legăturilor 

clandestine cu Vaticanul, a fost elaborat un plan amplu de măsuri prin care, 

organele de securitate îti propun rezolvarea tuturor problemelor care afectează 

securitatea statului, prin descoperirea si anihilarea tuturor activitătilor catolice 

ilicite. 

     De mentionat este si faptul că, timp de 24 de ani (de la revenirea bisericii greco-

catolice la cea ortodoxă) Departamentul Cultelor, considerînd rezolvată problema, 

nu a mai initiat nici un fel de  măsuri în scopul cunoasterii atmosferei între preotii 

reveniti si cum îti duc activitatea în cadrul bisericii ortodoxe. 

     De asemenea, a pierdut din vedere să actioneze prin inspectori teritoriali, pentru 

a cunoaste ce fac cei nereveniti. 
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Fila 37: 

     Nici Biserica ortodoxă română, nu a făcut aproape nimic pe linia consolidării 

unificării religioase din Transilvania, atît în ceea ce priveste eliminarea latentelor 

greco-catolice din biserici, cît si pentru aducerea la ortodoxie a celorlalti preoti 

nereveniti. 
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