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Ofensiva impotriva Bisericii
Catolice
Biserica Catolica a reprezentat pentru regimul
comunist o problema deosebit de importanta intrucat
avea o structura centralizata, subordonata, atat din
punct de vedere spiritual, cat si canonic, Vaticanului,
considerat de comunisti drept “centru al reactiunii
internationale”.
“ Biserica Catolica este singurul obstacol organizat in
drumul instaurarii definitive a democratiei populare in
Romania”

Ofensiva impotriva Bisericii
Catolice
Autoritatile comuniste au adoptat o atitudine diferita
in problema celor doua ramuri ale Bisericii Catolice
In cazul Bisericii Romane-Catolice o incercare de
lichidare ar fi putut fi interpretata ca o actiune
impotriva minoritatii maghiare, ceea ce ar fi fost in
contradictie cu pricipiile “internationalismului
proletar”
In cazul Bisericii Greco-Catolice insa masurile
guvernului exprimau clar: colaborarea cu noul regim
sau suprimarea.

Desfiintarea Bisericii
Greco -Catolice
In anul 1945, in Romania existau aproximativ:
 1.5 milioane credinciosi greco-catolici
 1725 biserici greco-catolice

 1594 preoti greco-catolici
 34 canonici

 75 prelati

Desfiintarea Bisericii GrecoCatolice
In anul 1948, titularii scaunelor episcopale erau preasfintiile
lor:
 Ioan Suciu - Episcop de Blaj
 Valeriu Traian Frentiu – Episcop de Oradea

 Ioan Balan- Episcop de Lugoj
 Alexandru Rusu- Episcop de Maramures
 Vasile Aftenie – Vicar General si Episcop Auxiliar de Alba

Iulia si Fagaras dar ramas la Bucuresti

 Iuliu Hossu—Episcop de Cluj-Gherla

Desfiintarea Bisericii GrecoCatolice
La inceputul lunii Septembrie 1948, guvernul comunist a
declansat ofensiva deschisa impotriva Bisericii GrecoCatolice prin urmatoarele actiuni:
La 4 septembrie prin decret guvernamental, Episcopul Ioan
Suciu a fost depus din functie;
La 18 septembrie se reducea numarul eparhiilor cultelor
religioase, Bisericii greco-Catolice recunoscandu-i-se doar
doua, pastorite de episcopii Iuliu Hossu si Vasile Aftenie.

Desfiintarea Bisericii
Greco-Catolice
S-au constituit asa-zisele “comitete de initiativa” care aveau
menirea de a convinge preoti greco-catolici sa renunte la
propria Biserica.
La 27 octombrie 1948 in sedinta Ministerului de Interne au
fost stabilite directiile de baza ale masurilor represive
impotriva ierarhiilor si clericilor greco-catolici.
In baza hotararilor din 27 octombrie, Directiile Regionale
ale Securitatii au declansat in intervalul 28-29 octombrie
1948, arestarea celor sase episcopi si al unui numar mare de
preoti.

Documente referitoare la
arestarile episcopilor
Iuliu Hossu si Alexandru Todea

Dupa o scurta trecere prin arestul Ministerului de Interne,
episcopii greco-catolici au fost dusi la resedinta de vara a
Patriarhiei Ortodoxe de la Dragoslavele, pentru explicarea
unor convingeri religioase.
Atunci episcopul I. Balan a spus: “... Dumneavoastra nu ati
venit la noi cu argumente teologice, nici cu virtutiile
crestinesti, ci ne-ati arestat si ne-ati intemnitat. Hotarat,
acestea nu sunt metodele lui Cristos!

La 27 februarie 1949, episcopii au fost mutati la manastirea
Caldarusani de unde puteau fi dusi mai usor la Ministerul
de Interne pentru interogatorii.

I.P.S Vasile Aftenie
Episcopul Vasile Aftenie a
fost transferat la 24 martie
1949 in arestul Ministerului
de Interne, si la 25 martie
datorita torturilor crunte
aplicate paralizeaza. Fiind
mutat la Spitalul Penitenciar
Vacaresti decedeaza in
noaptea de 9 spre 10 mai.
A fost înhumat la cimitirul
Belu catolic cu serviciul
religios celebrat de un preot
romano-catolic.

Desfiintarea Biserice
Greco-Catolice
La 1 decembrie 1948 prin Decretul Marii Adunari
Nationale nr. 358, Biserica Greco-Catolica a fost
desfiintata.
Toate bunurile ce apartineau institutiilor centrale ale
bisericii treceau in proprietatea statului
Averea parohiilor greco-catolice a revenit parohiilor
ortodoxe.

Decretul nr. 358

Numirea Episcopilor Auxiliari
Prin retinerea episcopilor si a preotilor era impiedicata
supravietuirea canonica a bisericii.
In aceste conditii in perioada noiembrie 1948noiembrie 1950,Nunutiul Patrick O’Hara, fiind
autorizat de Vatican, consacra in secret ca si episcopi
auxiliari pe: Ioan Ploscaru (pentru dieceza de Lugoj),
Ioan Dragomir (Maramures), Iuliu Hirtea (Oradea),
Ioan-Chertes (Cluj-Gherla), Tit Liviu Chinezu
(Bucuresti) si Alexandru Todea (Alba Iulia si Fagaras)

Inchisoarea de la Sighet
Primul lot al episcopilor si preotilor Greco-Catolici au
fost transferati la penitenciarul Sighet la 25 mai 1950.
Inchisoarea de la Sighet, datorita pozitiei sale, aproape
de Uniunea Sovietica, a fost desemnata pentru
incarcerarea celor pe care regimul comunist ii
considera cei mai periculosi adversari, adica sefii
principalelor partide politice, fostii ministri si clericii
de frunte.

“Credinta noastra este viata
noastra”
In anii ‘50 la Inchisoarea din Sighet se gasea, cu cateva
exceptii, toata conducerea Bisericii Catolice din
Romania (episcopi, vicari, canonici si preoti), fapt ce
demonstreaza gradul sporit de periculozitate
reprezentat de cultul catolic pentru autoritatile
comuniste.
In perioda detentiei de la Sighet, atat episcopii, dar si
preotii greco-catolici au fost contactati in repetate
randuri de autoritati cu propunerea de a crea o biserica
catolica romaneasca, care sa colaboreze cu regimul
comunist.

“Credinta noastra este viata
noastra”
Urmand exemplul episcopilor, preotii greco-catolici
inchisi la Sighet au refuzat categoric propunerea
autoritatilor de renuntare la credinta lor in schimbul
eliberarii imediate.

In penitenciarul Sighet a existat un singur caz de
renuntare la credinta greco-catolica, cel al vicarului
episcopal de Timisoara, Iuliu Ratiu, care nemaiputand
indura conditiile de detentie si izolare a acceptat sa
treaca la religia ortodoxa si a fost eliberat in septembrie
1950.

Inchisoarea de la Sighet

Inchisoarea de la Sighet
Supravietuitorii Sighetului amintesc de trei elemente
care defineau viata din inchisoare:
 FOAMEA
 FRIGUL
 IZOLAREA

Toate acestea aveau drept scop lichidarea sistematica a
detinutilor.

Inchisoarea de la Sighet
Celula Neagra de pedeapsa

Ciubarul in care se
transporta mancarea

Din “ Memoriile Cardinalului
Doctor Iuliu Hossu”
“ Am multumit in sufletul meu Domnului pentru
cinstea de care am fost invrednicit de a ma vedea
imbracat in rob in temnita Sighetului, pentru dreapta
credinta, pentru una, sfanta catolica si apostolica
Biserica, alaturi de scumpii mei frati episcopi si preoti
aici si in alte temnite…..”

I.P.S Dr. Valeriu Traian
Frentiu
Primul dintre episcopii
greco-catolici care s-au stins
la Sighet a fos I.P.S Dr.
Valeriu Traian Frentiu, in
noaptea de 12 Iulie, la varsta
de 78 de ani.
“ Biserica noastra va invia,
asa cred, asa marturisesc;
aceasta credinta a pecetluit-o
si moartea in temnita a
fratelui Valeriu, pentru
credinta ei.”

I.P.S Ioan Suciu
In noaptea de 27 iunie 1953,
dupa cateva luni de suferinta
cauzata de infometarea
sistematica si lipsa de
medicamente, se stinge P.S Dr.
Ioan Suciu.
A fost ingropat in Cimitirul
saracilor de pe malul Izei, intr-o
groapa comuna, fara nici un semn
la capatai.
“ Credem, scump frate Ionel, ca ai
ascultat chemarea felicitoare a
Domnului Isus pe patul temnitei
grele a Sighetului si ai intrat,
neinfricat si neinfrant, pentru a-l
preamari in vesnicie.”

I.P.S Tit Liviu Chinezu
Datorită regimului de
exterminare, prin corvezi, foame
şi frig, Episcopul Tit Liviu
Chinezu s-a îmbolnăvit foarte
grav.
La 12 ianuarie 1955 – singur in
celula, cu geamul lasat deschis din
ordinul comandantului inchisorii,
Vasile Ciolpan, pe un ger cumplit
- a murit de foame, de frig si lipsit
de o minima asistenta medicala.
A fost ingropat in Cimitirul
Saracilor, la confluenta Izei cu
Tisa, intr-o groapa comuna.

I.P.S Ioan Balan
In anul 1955 este transferat
la Curtea de Arges, apoi cu
domiciliu fortat, la
Ciorogarla.
De aici, episcopul Balan a
fost dus la Jilava, unde a
murit la 4 august 1959, fiind
inmormantat in Cimitirul
Belu Catolic din Bucuresti.
Daruirea totala pentru
binele sufletesc al celor pe
care i-a pastorit 1-a
caracterizat pana la moarte.

I.P.S Alexandru Rusu
In anul 1955 este transferat de la Sighet la Curtea de Arges.
Dupa ce in Septembrie 1956 a facut un memoriu prin care
cerea libertate deplina pentry Biserica Unita, este
condamnat la 25 de ani de munca silnica, si este transferat
in inchisoarea de la Gherla, unde moare la 9 mai 1963.
Inainte de a inchide ochii, i-a binecuvintat pe toti cei din
celula: ‘ Fratii mei, acum eu ma duc la Dumnezeu, ca sa-mi
primesc rasplata pentru viata primita de la El,traita si
sacrificata pentru El, pentru Biserica si pentru Romania’.
A fost ingropat fara nici o ceremonie in Cimitirul
detinutilor; mormantul lui are numarul 133.

I.P.S Iuliu Hossu
In anul 1955 este transferat de la
Sighet la Curtea de Arges si in
cele din urma inapoi la
Caldarusani, unde ramane cu
domiciliul fortat pana la sfarsitul
vietii.(28 mai 1970)
La 28 aprilie 1969 a fost numit
cardinal in pectore de catre Papa
Paul al VI-lea.
Ultimele lui cuvinte au fost:
“Lupta mea s-a sfarsit, a vostra
continua.”
Este inmormantat la cimitirul
Bellu Catolic.

Nici unul dintre cei 12 episcopi greco-catolici amintiti
nu a cedat presiunilor regimului comunist.
PreaSfintiile Lor,impreuna cu preotii, calugarii,
calugaritele si credinciosii care au refuzat libertatea
materiala cu pretul sacrificarii libertatii spirituale si a
ruperii comuniunii cu Scaunul Apostolic al Romei, au
dat marturie unica in viata Bisericii si constitue un
model de credinta in fata lumii intregi.
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