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CUVÂNT ÎNAINTE 

 
(Alexandru Mesian 
Episcop de Lugoj) 

 
Această lucrare doreşte să prezinte aspecte din viaţa 

Bisericii Române Unite din Banat în perioada anilor 
interbelici, şi nu numai. După Unirea din 1918 au apărut în 
toate domeniile noi schimbări şi înnoiri la nivelul întregii ţări: 
luase naştere „România Mare” şi evident Biserica Română 
Unită a trăit din plin această epocă de reînnoire, ajungând la 
momentele din anul 1948.   

Printre marile personalităţi ale perioadei interbelice a 
excelat figura Mitropolitului Vasile Suciu. În cadrul României 
Mari, timp de 15 ani, noul Mitropolit a condus Biserica 
Română Unită cu multă înţelepciune. A înţeles că Blajul, în 
sfera românească, are o nouă misiune şi de aceea s-a străduit 
să ridice o serie de şcoli care i-au conferit titlul de ,,al doilea 
ctitor al Blajului”. Mitropolitului Vasile Suciu i-a urmat la 
cârma Mitropoliei Episcopul Lugojului Alexandru Nicolescu 
(1936-1941), instalat la 19 septembrie 1936. 

Biserica Greco-Catolică din Banat în perioada 1920 – 
1948, cu sediul episcopal la Lugoj, cuprindea judeţele: Timiş, 
Caraş-Severin, Arad, Hunedoara şi o parte din judeţul Alba. 
Referirile din perioada 1920 – 1948 arată cum era împărţită 
Episcopia de Lugoj: structura era formată din cinci Decanate, 
care la rândul lor aveau în subordine districte. Cele cinci 
decanate cuprindeau 14 protopopi cu peste 200 de preoţi. Mai 
observăm din această carte că pe lângă Episcop, Episcopia de 
Lugoj dispunea şi de Capitlu Catedral; Consistoriu 
Episcopesc, Casa Centrală Diecezană, Cancelaria Diecezană, 
Tribunalul Matrimonial, Examinatorul Prosinodal, Exactorul 
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Diecezan, Biblioteca Diecezană, Reuniunea Diecezană de 
Misiuni Sfinte, Comisia Examinatoare a Ordinanzilor, a 
Examenelor Prosinodale, Comitetul Diecezan al Uniunii 
Misionare a Clerului, Comitetul Diecezan al Agrului, 
Comitetul Diecezan al Reuniunilor de Femei, Comisia 
Examenelor de Cântăreţi Bisericeşti, Internatul Diecezan de 
Băieţi şi Corul Catedralei1. 

În această perioadă ca Episcopi în Dieceza Lugojului, 
au păstorit ierarhii: Valeriu Traian Frenţiu (transferat în 1922 
la Episcopia de Oradea), Ioan Boroş, Episcop titular, cu 
numele de „Tesbia”, Episcop Dr. Alexandru Nicolescu 
(devenit în anul 1936, Mitropolitul Bisericii Române Unite) şi 
Episcopul Dr. Ioan Bălan. Întreaga activitate şi opera acestor 
arhierei din Episcopia de Lugoj este prezentată aproape în 
detaliu în capitolele dedicate lor din prezenta carte. Peste toate 
acestea, apare creionată viaţa, activitatea şi opera Episcopului 
Ioan Bălan, ca Episcop de Lugoj (menţionăm că Episcopul 
Ioan Bălan a tradus şi a publicat Noul Testament), până în 
perioada 28 octombrie 1948, când a fost arestat. 

Referinţele din capitolele dedicate preoţilor, arată grija 
deosebită a Ierarhilor pentru viaţa spirituală a preoţilor. 
Această grijă s-a manifestat prin introducerea exerciţiilor 
spirituale pentru preoţi de către Episcopul Valeriu Traian 
Frenţiu, care au devenit constante până în ziua de astăzi. Pe 
lângă viaţa spirituală preoţii trebuiau să participe şi la 
sinoadele protopopiale, care se desfăşurau de două ori pe an. 
La aceste sinoade preoţii erau informaţi de problemele 
Bisericii având teme exacte de discuţii. Tot din această 
perioadă arhiereii au avut grijă să ajungă la timp toate 

                                                           
1 Cf. Almanahul Provinciei Mitropolitane Române-Unite de Alba-Iulia şi 
Făgăraş pe ziua de 1 ianuarie 1942, Blaj, Edit. Lumina, 1942, pp. 20-22. 
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predicile şi informaţiile, la fiecare preot şi parohie prin revista 
„Sionul Românesc”. 

Viaţa Bisericii Române Unite din Banat în perioada 
anilor 1920 – 1948, aflăm din paginile acestei lucrări, a fost 
una foarte vastă, începând cu grija vieţii spirituale a preoţilor 
şi a laicilor, episcopia îngrijindu-se de învăţământul 
confesional, pelerinajele credincioşilor, exerciţiile spirituale 
pentru preoţi, sinoadele eparhiale şi protopopiale. În ultima 
parte a cărţii sunt descrise vizitele Nunţiilor Apostolici în 
Episcopia de Lugoj. Tot din această carte observăm că 
scrierile publicate de Biserica Română Unită din Banat în 
această perioadă au fost de asemenea variate, extinzându-se de 
la cărţi de teologie, istorie bisericească, manuale de religie, 
cărţi de rugăciuni, până la literatură beletristică. În încheiere, 
acest itinerar istoric scoate la lumină documente ale Bisericii 
Române Unite din Banat din perioada anilor 1920 – 1948 
ordonate în anexele documentare tematic şi cronologic. 

 
Alexandru Mesian  
Episcop de Lugoj 
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Introducere 
 
 Studiul de faţă nu are nici pe departe pretenţia unei lucrări 
exhaustive, ci doar doreşte să aducă o contribuţie la istoriografia 
legată de perioada interbelică a Bisericii Române Unite, Greco-
Catolice din Banat. Această volum se întinde, ca limită în timp, 
până la 1948, anul în care această Biserică a fost brutal desfiinţată 
şi a început persecuţia ei sistematică. 
 Prin intermediul acestei lucrări mi-am propus să dezvălui 
viaţa Episcopiei, activitatea Episcopilor, preoţilor şi laicilor greco-
catolici din Banat, pas cu pas, aspect cu aspect, începând cu anul 
1920. 
 Recunoştinţa noastră se îndreaptă înainte de toate către 
Excelenta sa P.S. Alexandru Mesian, episcop român unit, greco-
catolic de Lugoj, permanentul susţinător al prezentului proiect, 
căruia îi mulţumim pentru cuvântul introductiv şi pentru 
permisiunea de a studia fondurile din arhiva diecezană lugojeană. 

Aplecarea mea asupra acestei teme se datorează într-o mare 
măsură domnului Profesor Lucian Năstasă-Kovács, coordonatorul 
meu de doctorat din cadrul Institutului de Istorie „George Bariţiu” 
al Academiei Române, din Cluj-Napoca, căruia îi mulţumesc pentru 
sprijinul şi încurajările permanent acordate pe tot parcursul 
realizării acestui volum. 
  Tot aici doresc să îmi exprim recunoştinţa şi mulţumirea 
faţă de principalele arhive bisericeşti ale Banatului: Arhiva 
Mitropoliei Ortodoxe a Banatului, domnului arhivist Claudiu Călin 
de la Arhiva Episcopiei Romano-Catolice de Timişoara şi domnului 
arhivist Raimondo Rupp de la Arhiva Episcopiei Greco-Catolice 
din Lugoj, în special pentru punerea la dispoziţie a fondului de 
fotografii al ultimei aici menţionate arhive. 
  

    Sergiu Soica
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Biserica Greco-catolică din Banat 1920 – 1945 
 

În cele mai bine de două secole de viaţă în cadrul Imperiului 
austro-ungar, se poate spune că Biserica Unită a urmat o continuă 
linie ascendentă. Avusese în frunte în clipa Unirii (1700) un 
episcop, care era abia scos din dependenţa superintendentului 
calvin ajungând în secolul al XX-lea să fie organizată într-o 
provincie mitropolitană, condusă de un Mitropolit cu patru episcopi 
sufragani. 

 
A) Cadrul istoric 

 
Biserica Unită a căutat să-şi perfecţioneze organizarea 

bisericească, adaptând-o situaţiei create prin unirea din 1918. A 
dorit ca sediul Mitropoliei să fie pe viitor la Bucureşti, iar greco-
catolicii din nordul Transilvaniei, spre mai buna lor păstorire, să 
aibă o episcopie proprie. Congresul preoţimii române unite din 14-
16 mai 1919 constatase necesitatea înfiinţării a două episcopii noi 
pentru credincioşii uniţi. Pe baza memoriilor înaintate de Biserica 
Unită, în primul proiect de Concordat, se dorea de la guvernul 
român o Mitropolie unită în Bucureşti, o episcopie pentru românii 
uniţi la Cluj şi alta la Suceava pentru ucrainenii uniţi2. 

Guvernul român, în tratativele pentru încheierea 
Concordatului, a insistat să se renunţe la această delimitare 
teritorială. Aşa s-a ajuns ca prin Concordat guvernul să aprobe 
crearea unei noi dieceze unite pentru Maramureş, cu sediul la Baia 
Mare, care să aibă sub jurisdicţie şi pe ucrainienii uniţi din 
Bucovina; însă Mitropolia a rămas şi pe mai departe la Blaj. 

În acest context Sfântul Scaun, prin bula din 5 iulie 1930, a 
înfiinţat Episcopia Maramureşului. Episcop a fost numit Dr. 
Alexandru Rusu, fostul rector al Academiei de teologie din Blaj. 
Instalarea în dieceză s-a făcut la 2 februarie 19313. 

                                                           
2 Octavian Bârlea, Perspective, XXIV, 2000 (Ianuarie), nr. 74, p. 289. 
3 Ioan Bota, Istoria Bisericii universale şi a Bisericii Româneşti de la origini 
până astăzi, Cluj-Napoca, Edit. Viaţa Creştină, 2003, p. 476. 
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Episcopia de Gherla, prin bula din 5 iunie 1930 primise 
Clujul şi regiunea din jur sub păstorirea sa. Şi-a mutat reşedinţa în 
acest oraş, purtând de atunci titlul de Episcopia de Cluj-Gherla. 
Mutarea s-a făcut în toamna anului 1930. Mitropolitul Vasile Suciu, 
s-a adresat Papei Pius XI să doneze Bisericii Greco-catolice 
biserica şi proprietăţile călugărilor Minoriţi din Cluj.4 

La Oradea, în primii ani după înfăptuirea României Mari, 
păstorea Episcopul Demetriu Radu, care în perioada 1897 – 1903 a 
condus Episcopia de Lugoj apoi a fost transferat la Episcopia din 
Oradea. El a adus însemnate servicii atât Bisericii Unite, cât şi 
Neamului, prin contribuţia sa la stabilirea raporturilor diplomatice 
dintre România şi Sf. Scaun şi la pregătirea Concordatului. A murit 
în atentatul din Senat, din 8 decembrie 19205. Succesorul lui, 
Episcopul Valeriu Traian Frenţiu, a păstorit dieceza de Oradea din 
3 mai 1922. Înainte de a conduce această dieceză a păstorit şi 
condus timp de aproape 10 ani dieceza Lugojului. 

Pentru Biserica Unită se impunea, în a doua decadă a 
României Mari, şi problema păstoririi românilor uniţi din Vechiul 
Regat. În scop pastoral Mitropolitul Vasile Suciu în 1932 i-a grupat 
în protopopiatul Bucureştilor, iar pentru o mai bună îngrijire 
sufletească s-a propus înfiinţarea unei administraţii apostolice la 
Bucureşti, a unui vicariat apostolic, sau chiar a unei episcopii: 
„Dacă fraţii noştri ortodocşi ţin mereu la suprafaţă chestiunea unei 
episcopii ortodoxe orientale în Maramureş... ce o cer pentru cei 2-
3000 credincioşi ce-i au acolo, cum nu vom pretinde noi cu toată 
energia înfiinţarea neîntârziată a unei episcopii române unite la 
Bucureşti?” – se afirma în revista Vestitorul din Oradea în 19326. 
Mitropolitul Alexandru Nicolescu în 1940 a găsit potrivită soluţia 
numirii unui episcop auxiliar, cu reşedinţa în Bucureşti, în persoana 
Episcopului Vasile Aftenie7. 
                                                           
4 Ibidem, p. 425. 
5 Vasile Marcu, Episcopul Demetriu Radu Viaţa şi Opera, Cluj-Napoca, Edit. 
Eikon, 2005, p. 39. 
6 Vestitorul, organ al Eparhiei Române Unite de Oradea şi revistă de cultură 
religioasă,  VIII, 1932 (15 octombrie), nr. 20, p. 5. 
7 Ioan Bota, Op. cit., p. 473. 



12

Sergiu Soica

13

de facut la EDITURA din Banat în perioada anilor 1920 - 1948 

 

 12 

În această perioadă, arhierei în dieceza Lugojului au fost 
episcopii: Valeriu Traian Frenţiu 1913 – 1922 (transferat la 
Episcopia de Oradea), Dr. Alexandru Nicolescu între 1922 – 1935, 
(devenit Mitropolitul Bisericii Române Unite) şi Episcopul Ioan 
Bălan 1935 – 1959. 

Alături de aceşti ierarhi, Biserica Unită a mai avut pe 
Episcopul Vasile Aftenie (1899-1950), numit episcop auxiliar al 
Mitropolitului Nicolescu consacrat la 6 iunie 1940, Episcopul Ioan 
Suciu (1907-1953) numit auxiliar de Episcopul Valeriu Traian 
Frenţiu consacrat la 20 iulie 1940. 

În centrul Bisericii Greco-catolice, între cele două războaie 
mondiale, a stat desigur figura Mitropolitului Vasile Suciu. Prin 
moartea Mitropolitului Victor Mihaly de Apşa, locul întâi între cei 
trei candidaţi, la sinodul electoral din 9 mai 1918, l-a obţinut 
vicarul capitular Vasile Suciu, care a şi fost numit Arhiepiscop şi 
Mitropolit, după ce consimţise la aceasta şi Regele Ferdinand. Întru 
Arhiereu a fost sfinţit la 1 ianuarie 1920. 

Dr. Vasile Suciu a urmat studiile secundare la Făgăraş şi 
Blaj, iar cele teologice la Roma în Colegiul Sf. Atanasie (5 ani) şi 
Colegiul de Propaganda Fide (1 an). A fost un om de profundă 
cultură teologică8. 

În cadrul României Mari, timp de 15 ani, noul Mitropolit a 
condus Biserica Română Unită  cu multă înţelepciune. A înţeles că 
Blajul, în sfera românească, are o nouă misiune şi de aceea s-a 
străduit să ridice o serie de şcoli care i-au conferit titlul de ,,al 
doilea ctitor al Blajului”9. A fost ales membru de onoare al 
Academiei Române şi i s-au recunoscut meritele naţionale şi 
culturale prin numeroase decoraţii. 

Mitropolitului Vasile Suciu i-a urmat Episcopul Lugojului 
Alexandru Nicolescu (1936-1941), ales în sinodul electoral din 7 
mai 1935, şi instalat în 19 septembrie 1936. 
 

 
                                                           
8 Ibidem, p. 468. 
9 Vestitorul,  XI, 1935(15 ianuarie), nr. 2, pp. 22 – 23. 
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B) Cadrul Legislativ 
 

Noua viaţă a Banatului, iniţiată de Adunarea din Alba Iulia, 
a adus după sine şi o nouă ordine juridică. Adunarea Naţională din 
Alba Iulia de la 1 Decembrie 1918, inspirată de largi principii 
democratice, în art. III, 2 a proclamat ,,egală îndreptăţire şi deplină 
libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile din Stat”. 
A respectat faptul că în Transilvania şi Banat sunt mai multe 
confesiuni, acordându-le tuturor drepturi egale10. 

Decizia de la Alba Iulia oglindea situaţia reală din 
Transilvania şi Banat, nu însă legislaţia din Vechiul Regat. Şi acolo, 
e adevărat, libertatea religioasă era recunoscută, însă Biserică 
„românească” era considerată doar Biserica Ortodoxă, care, în 
Constituţia din 1866, primise titlul de ,,dominantă”. 

 
Constituţia României 
 
Simţindu-se nevoia refacerii Constituţiei din 1866, în urma 

întregirilor teritoriale, guvernele României Mari au căutat să aşeze 
Biserica Unită în locul în care meritele ei îi dădeau dreptul. 
Episcopii ei au fost primiţi de la început, printre senatorii de drept. 
O recunoaştere verbală a importanţei ei se făcuse deja cu ocazia 
consacrării întru arhiereu a Mitropolitului Vasile Suciu (1 ianuarie 
1920), când Principele Carol, în calitate de reprezentant al Regelui 
Ferdinand, între altele a spus: ,,Primiţi pe lângă scaunul 
mitropolitan şi moştenirea celui mai puternic izvor de cultură 
românească... Dar pe lângă această moştenire culturală, 
predecesorii v-au lăsat şi toată munca de a păstra şi a dezvolta până 
în cele mai tainice colţuri ale sufletului poporului credincios, 
această bogăţie şi sfântă moştenire”11. 

                                                           
10 Cf. Daniela Cosma, Clujenii şi Marea Unire, Cluj-Napoca, Bibliotheca Musei 
Napocensis XVII, 1998, p. 41. 
11 Cultura Creştină, Blaj, IX, 1920 (20 februarie), nr. 1 – 2, Cuvântul Prinţului 
Carol rostit în catedrala din Blaj la consacrarea noului Mitropolit,  pp. 1 – 3. 
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În proiectul de Constituţie din 1923, prezentat de guvernul 
liberal, Biserica Unită, ca şi cea ortodoxă, era recunoscută Biserică 
românească. De o ,,Biserică dominantă” nu se vorbea. În 
dezbaterile care au avut loc la acest proiect, clerul ortodox a cerut 
ca Biserica ortodoxă să fie şi în noua Constituţie ,,dominantă”, şi a 
pretins chiar să fie decretată Biserică de Stat. Reprezentanţii 
Bisericii Unite au pledat în schimb pentru egalitatea ambelor 
Biserici. Între aceste două tendinţe, Guvernul şi-a asumat rol de 
mijlocitor. Arhiereii uniţi au cedat. Astfel, după ce în art. 5 al 
Constituţiei s-a recunoscut libertatea religioasă, în art. 22 s-a 
stabilit: ,,Biserica creştină ortodoxă şi cea greco-catolică sunt 
biserici româneşti”. Biserica ortodoxă era recunoscută şi de 
Biserică ,,dominantă” dar nu în înţelesul unei Biserici de Stat, ci al 
Bisericii ,,majorităţii”, cum s-a căutat să se interpreteze acest 
cuvânt de pe banca ministerială. Tot în acea Constituţie s-a păstrat 
obligaţia, pentru Principele moştenitor, de a fi educat în religia 
ortodoxă12. 

În Constituţia votată în 24 februarie 1938 prin plebiscit, art. 
22 al vechii Constituţii a fost preluat aproape neschimbat în art. 19, 
unde se spunea: ,,Biserica ortodoxă creştină şi cea greco-catolică 
sunt Biserici româneşti. Religia creştină ortodoxă fiind religia marii 
majorităţi a românilor, este dominantă în Statul Român, iar cea 
greco-catolică are întâietate faţă de celelalte culte”13. 
 

Concordatul României cu Sfântul Scaun  
 

De necesitatea unui Concordat a fost conştient însuşi 
ministrul Ionel Brătianu. Acesta a deschis în 1919 la Paris discuţii 
cu Mons. Ceretti, reprezentantul Sfântului Părinte la Conferinţa de 
pace. Persoana care purta, în numele lui Ionel Brătianu, discuţiile 
cu cercurile catolice era canonicul Ioan Coltor de la Blaj. Acesta 

                                                           
12 Nicolae Brînzeu, Cultele în România, Lugoj, Edit. „Sionul Românesc”, 1925, 
p. 9. 
13 Sionul Românesc, Foaie oficială a Diecezei Lugojului, XXV, 1938 (5 martie), 
nr. 5, p. 16. 
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fusese autorizat să dea asigurări că, îndată după semnarea păcii, 
guvernul român va încheia concordatul. Însă atunci totul s-a oprit la 
acest punct, deoarece Ionel Brătianu s-a retras de la guvern înainte 
de semnarea tratatului de pace14. 

Alexandru Vaida, îmbrăţişând şi el ideea încheierii 
concordatului, a trimis în 1920 la Roma pe părintele Vasile 
Lucaciu, ca să ia contact cu cercurile vaticane. La Bucureşti, pentru 
realizarea unui acord, căuta să-şi dea contribuţia Episcopul Oradiei 
Demetriu Radu. Ducerea tratativelor însă cerea un schimb de 
reprezentanţe diplomatice. De aceea, Duiliu Zamfirescu, ministrul 
de externe, a cerut Vaticanului să agreeze numirea d-lui Demetriu 
Pennescu ca ministru plenipotenţiar pe lângă Sfântul Scaun. Iar 
succesorul lui Zamfirescu, Take Ionescu - sub guvernul generalului 
Averescu - a căutat să accelereze încheierea concordatului, 
insistând în acelaşi timp la Roma pentru grabnica trimitere a unui 
Nunţiu Apostolic15. 

În urma acestor intervenţii, legăturile oficiale ale României 
cu Sf. Scaun au fost sabilite în 29 iulie 1920, zi în care Sf. Părinte 
Benedict XV l-a primit în audienţă pe ministrul plenipotenţiar al 
României, Dr. Demetriu Pennescu, pentru prezentarea 
credenţialelor. Iar Roma, la rândul ei, a trimis în România pe 
Nunţiul Apostolic Francesco Marmaggi, care a sosit la Bucureşti în 
17 octombrie 1920.  

 

                                                           
14 Catherine Durandin, Istoria Românilor, Bucureşti, Edit. Institutului European, 
1998,  p. 133. 
15 Vasile Marcu, Op. cit., p. 32. 
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Episcopul Valeriu Traian Frenţiu şi  
Nunţiul Apostolic Francesco Marmaggi16 

 
Părerea Episcopilor uniţi, referitoare la proiectul Părintelui 

Lucaciu şi la notele Mons. Benedetti, a fost prezentată Nunţiului 
                                                           
16 Arhiva Episcopiei de Lugoj, Fond poze, Fond neordonat. 
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Apostolic Marmaggi în 7 decembrie 1920 de către Episcopul 
Demetriu Radu. Ea exprima dorinţele greco-catolicilor şi ale 
catolicilor latini din România, manifestate în congrese bisericeşti şi 
în conferinţe episcopale. 

În urma notelor Mons. Benedetti şi a memoriului 
Episcopilor uniţi, urma să se formeze din partea guvernului român 
al doilea proiect de concordat.  

În vara anului 1921 s-a alcătuit un nou proiect de 
Concordat. Însă căzând în scurt timp după aceea guvernul Averescu 
şi cabinetul Take Ionescu, au luat conducerea din nou liberalii, care 
au spus că preferă să voteze mai întâi noua Constituţie (1923) şi pe 
urmă să reia tratativele pentru Concordat. Acestea au fost reluate în 
1924, prin trimiterea la Roma a lui D.C. Banu şi a lui Zenovie 
Pâclişanu. De data aceasta s-a ajuns la un acord, în linii mari, însă 
înainte de-a fi semnat Concordatul, guvernul Ionel Brătianu s-a 
retras de la conducere.  

Tratativele duse de guvernul liberal au fost perfecţionate 
apoi de guvernul generalului Averescu. La 10 mai 1927, Vasile 
Goldiş a semnat la Roma textul Concordatului. A fost însă ratificat 
numai în 7 iulie 1929, sub guvernul naţional-ţărănist condus de 
Iuliu Maniu şi semnat de Caius Brediceanu şi de Card. P. Gaspari.  
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I. Organizarea Ierarhică 
 

 

 
 

Episcopia de Lugoj17 
 

Biserica Greco-catolică din Banat, avea sediul Episcopiei la 
Lugoj. Pe lângă Episcop era formată din: Capitlul Catedral; Casa 
Centrală Diecezană, 3 membrii, Cancelaria Diecezană, 3 membrii, 
Tribunalul Matrimonial, 3 membrii, plus întreg Capitlul, 
Examinatorul prosinodal 4 membrii, Esactorul Dicezan Capitlul 
Catedral plus 3 membrii. 

Învăţământul Greco-catolic din Banat pe lângă şcolile 
confesionale mai deţinea: Seminarul Teologic cu Rector, Prefect 
Economic, Spiritual şi Prefect; Facultatea de Teologie cu Director 
şi 5 profesori; Institutul Pedagogic de Fete cu 10 profesori şi Şcoala 
de Praxă.  

Episcopia Greco-catolică de Lugoj cuprindea judeţele: 
Timiş, Caraş-Severin, Arad, Hunedoara şi o parte din Alba-Iulia. În 
perioada interbelică era împărţită în cinci Decanate, care la rândul 

                                                           
17 Arhiva Episcopiei de Lugoj, Fond poze, Fond neordonat. 
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lor aveau în subordine districte. Cele cinci decanate cu cele 15 
Districte Protopopiale cuprindea 14 protopopi; 161 parohii, 92 
preoţi parohi, 49 administratori parohiali (în total 141 preoţi), 5 
capelani, 61 învăţători şi 3 catiheţi. 

 

 
 

Stema Episcopiei de Lugoj18 
 

Decanatul Catedral era compus din 3 Districte: Districtul 
Protopopesc al Lugojului, Districtul Protopopesc al Buziaşului, 
Districtul Protopopesc al Vermeşului. Decanatul Catedral avea 22 
parohii, 16 preoţi parohi, 5 administratori parohiali, 11 învăţători şi 
2 capelani. Districtul Protopopesc al Lugojului era compus din 9 
parohii, 5 preoţi parohi, 3 administratori parohiali, un capelan, 8 
învăţători, şi un loc de preot vacant. Districtul Protopopesc al 
Buziaşului era compus din 6 parohii cu 6 preoţi parohi, un capelan 

                                                           
18 Arhiva Episcopiei de Lugoj, Fond poze, Fond neordonat. 
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şi 3 învăţători. Districtul Protopopesc al Vermeşului era compus din 
7 parohii, 5 preoţi parohi, 2 administratori parohiali, 5 învăţători.  

Decanatul Timişoarei era compus din 3 Districte: Districtul 
Protopopesc al Timişoarei, Districtul Protopopesc al Ciacovei, 
Districtul Protopopesc al Torontalului; (22 parohii; 10 preoţi 
parohi; 11 administratori parohiali; 10 învăţători). Districtul 
Protopopesc al Timişoarei cuprindea 9 parohii, 5 preoţi parohi, 4 
administratori parohiali, 3 învăţători. Districtul Protopopesc al 
Ciacovei 7 parohii, 3 preoţi parohi, 4 administratori parohiali, 4 
învăţători. Districtul Protopopesc al Torontalului compus din 6 
parohii, 2 preoţi parohi, 3 administratori parohiali, 3 învăţători.  

Decanatul Oraviţei era compus din 3 Districte: Districtul 
Protopopesc al Oraviţei, Bocşei şi Vărădiei; (cu 21 parohii; 10 
preoţi parohi; 9 administratori parohiali; 14 învăţători). Districtul 
Protopopesc al Oraviţei compus din 8 parohii, 5 preoţi parohi, 3 
administratori parohiali, 7 învăţători. Districtul Protopopesc al 
Bocşei Compus din 6 parohii, 2 preoţi parohi, 3 administratori 
parohiali şi 3 învăţători. Districtul Protopopesc al Vărădiei compus 
din 7 parohii, 3 preoţi parohi, 3 administratori parohiali şi 4 
învăţători.  

Decanatul Hunedoarei era compus din 4 Districte: 
Hunedoara, Bobâlna, Cugir, Hălmagiu; acest decanat cuprindea 40 
parohii; 21 preoţi parohi, 11 administratori parohiali, un învăţător şi 
un capelan. Districtul Protopopesc al Hunedoarei era compus: din 
11 parohii, 5 preoţi parohi, 3 administratori parohiali şi un catihet. 
Districtul Protopopesc al Bobâlnei era compus din: 9 parohii, 3 
preoţi parohi şi 4 administratori parohiali. Districtul Protopopesc al 
Cugirului compus din: 14 parohii, 11 preoţi parohi, 4 administratori 
parohiali şi un învăţător. Districtul Protopopesc al Halmagiului 
compus din: 6 parohii cu 2 preoţi parohi.  

Decanatul Haţegului era format din 2 Districte protopopiale 
Ulpia-Traiana şi Jiu precum şi Vicariatul Haţegului. Acest Decanat 
avea cele mai multe parohii 56, cu 35 preoţi parohi, 13 
administratori parohiali, 20 învăţători. Vicariatul Haţegului era 
compus din 27 de parohii, 16 preoţi parohi, 8 administratori 
parohiali şi 7 învăţători. Districtul Protopopesc al Jiului era format 
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din 15 parohii, 9 preoţi parohi, 4 administratori parohiali şi 4 
învăţători. Districtul Protopopesc al Ulpiei-Traiana cuprindea: 14 
parohii, 10 preoţi parohi, un administrator parohial, 9 învăţători19.  
 

A) Episcopii Bisericii Greco-Catolice din Banat 
 
 În prezentarea de faţă ne vom opri asupra activităţii 
desfăşurate de către patru episcopi greco-catolici ai Banatului: 
episcopul Valeriu Traian Frenţiu (1913 – 1922), episcopul Ioan 
Boroş (1922 – 1937), episcopul Alexandru Nicolescu (1922 – 1936) 
şi episcopul Ioan Bălan (1936 – 1959). 

 
1) Episcopul de Lugoj Dr. Valeriu Traian Frenţiu 

 
 Episcopul Valeriu Traian Frenţiu, episcop de Lugoj, apoi 
episcop de Oradea figurează printre marii arhierei ai Bisericii 
Române Unite. Activitatea sa de păstor depăşeşte cu mult linia unei 
vieţi obişnuite, şi timp de cincizeci de ani a purtat cu cinste hainele 
ecleziale, indiferent de podoaba distincţiilor avute. 
 Indiferent că a fost în parohie, protopopiat sau episcopie, 
Valeriu Traian Frenţiu s-a străduit să fie preot, folosind toate 
mijloacele pentru apărarea şi îndestularea turmei sale. La 
hirotonirea sa tânărul Frenţiu afirma următoarele: ,,Când am intrat 
în cler mi-am propus să fiu ascultător de mai marii mei şi unde mă 
vor trimite să mă duc, fără de a judeca eu, că unde ar avea Sfânta 
Biserică lipsă de serviciul meu. Şi azi dau mulţumită lui Dumnezeu 
că mi-a dat darul său şi m-a ajutat să rămân totdeauna credincios 
acestei propuneri şi să ascult de arhiereul meu, chiar şi atunci când 
mi s-a oferit un trai mai uşor şi mai bine dotat. Şi am slujit unde am 
fost trimis, fără de-a alege sau cere cândva vreo parohie sau un 
beneficiu...”20. 

                                                           
19 Statutul Personal al diecezei Greco-catolice de Lugoj la începutul anului 1919, 
Fond Episcopia Lugoj 1920 Diverse, Anexe Document nr.1. 
20 Eugeniu Potoran, ,,Bunul Păstor” Înalt Presfinţia Sa Dr. Valeriu Traian 
Frenţiu, Galaţi, Edit. Don-Star, p. 11. 
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Date biografice 

 
 Valeriu Traian Frenţiu provine dintr-o familie preoţească, 
din judeţul Caraş. S-a născut la Reşiţa la 25 Aprilie 1875. Tatăl său 
Ioachim Frenţiu născut în anul 1836, a fost hirotonit în anul 1863, 
fiind numit administrator parohial în Valea-Lungă, urmând apoi să 
devină paroh şi asesor consistorial. Mama Rozalia Demeter era o 
femeie energică şi hotărâtă21. 
 Crescut într-un mediu familiar spiritual şi plin de bunătate, 
devine absolvent al gimnaziului superior de la Blaj, şi apoi îşi 
îndreaptă paşii spre teologia din Budapesta. La sfârşitul celor patru 
ani de studii teologice, tânărul Valeriu Traian Frenţiu este hirotonit 
preot celib în 20 septembrie 1898. Din acest moment avea de ales 
între a activa ca preot sau a-şi continua studiile. Va studia încă 
patru ani la celebra Facultate de Teologie ,,Augustinaeum” din 
Viena, terminând studiile cu un doctorat în teologie22. 
 Revenind în ţară, a lucrat în cancelaria Episcopiei de Lugoj 
ca arhivar, bibliotecar, vice-notar consistorial. În anul 1904, la 29 
de ani este numit paroh şi protopop în Orăştie. Protopopiatul avea 
după datele din 1903, 14 parohii cu 7 filiale, 14 preoţi, 5651 de 
credincioşi, 978 de elevi. Pe teritoriul parohiei Orăştie erau: 859 
greco-catolici, 2815 ortodocşi, 1100 romano-catolici precum şi 207 
evrei23. 

 
 
 
 
 

                                                           
21 Silvestru Augustin Prunduş, Clemente Plaianu, Cei 12 Episcopi Martiri ai 
bisericii Române Unite cu Roma, Cluj-Napoca, Edit. Viaţa Creştină, 1998, p. 11. 
22 Ioan Bota, Cicerone Ioniţoiu, Martiri şi Mărturisitori ai Bisericii din România, 
Biserica română Unită cu Roma, Greco-Catolică; Biserica Romano Catolică, 
Cluj-Napoca, Edit. Patmos, 1998, p. 27. 
23 Cf. Sematismul Istoric al Diecesei Lugojului, publicat sub auspiciile 
Episcopului Dr. Demetriu Radu, Lugoj, Edit. Ioan Virányi, 1903, p. 389. 
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Dr. Valeriu Traian Frenţiu,  
protopop greco-catolic al Orăştiei (1904-1912) 

 
La 2 aprilie 1904, Consistoriul episcopal din Lugoj hotăra 

numirea lui Valeriu Traian Frenţiu în funcţia de administrator 
provizoriu al oficiului parohial-protopopesc al Orăştiei. 

Parohia greco-catolică a Orăştiei era una dintre cele mai 
vechi fiind înregistrată în conscripţia din 1730 cu 214 familii, 1 
biserică, casă parohială cu porţiune canonică şi 3 preoţi: David, 
Enarie şi Marian24.  

Cu prilejul numirii sale, Episcopul Vasile Hossu îşi exprima 
speranţa că tânărul preot va lua măsurile corespunzătoare pentru ca 
acolo să se zidească, cu timpul, biserică şi casă parohială 
corespunzătoare. În acelaşi timp, consistoriul era convins că Valeriu 
Traian Frenţiu îşi va păstra zelul său preoţesc şi în viitor faţă de 
biserică, şcoală şi de parohia Orăştiei. 

La Orăştie cea mai grea sarcină de realizat era construcţia 
unei noi biserici în locul celei vechi. Primele demersuri pentru 
strângerea fondurilor necesare au fost făcute de predecesorul lui 
Valeriu Traian Frenţiu, parohul şi protopopul Iuliu Raţiu25. Astfel 
în anul 1902 banca "Ardeleana" din Orăştie donează pentru 
construcţia Bisericii Greco-catolice din oraş, suma de 314,91 
florini26. Construcţia noii biserici depăşea posibilităţile materiale 
ale credincioşilor greco-catolici din parohia Orăştiei şi 
protopopiatul Cugirului. 

Conştient de dificultăţile pe care le ridica o asemenea 
lucrare, Valeriu Traian Frenţiu cere Mitropoliei Blajului să 
intervină la guvern pentru a aproba efectuarea de colecte în toate 
episcopiile greco-catolice din Transilvania. După obţinerea 
                                                           
24 Ibidem. 
25 Ibidem, p. 554, Iuliu Raţiu, născut în anul 1864, era absolvent al teologiei din 
Roma. Hirotonit în anul 1886, a funcţionat ca actuar diecezan, vice-notar 
consistorial şi capelan de Lugoj. Între anii 1896-1904 a îndeplinit funcţia de 
protopop al Cugirului şi preot în Orăştie. 
26 Arhiva Episcopiei Greco-catolice de Lugoj, Fond Istoric Parohii, Parohia 
Greco-catolică Orăştie, 1934. 
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aprobărilor, sunt tipărite formularele pentru înscrierea 
binefăcătorilor care contribuie cu bani sau cereale. Le înaintează 
apoi protopopiatelor pentru a fi trimise de către acestea parohiilor 
greco-catolice din Transilvania, Banat, Crişana şi Maramureş. 

Protopopul Valeriu Traian Frenţiu manifestă preocupări 
pentru buna păstorire a credincioşilor încredinţaţi şi pentru sporirea 
resurselor financiare ale parohiei. În folosul bisericii se înfiinţează 
"Fundaţiunile Iosif Kis şi Marina Popa". Ana Kis n. Staicu, din 
Sibiu, dona bisericii greco-catolice din Orăştie două acţiuni, de 100 
şi respectiv 50 de coroane, care prin valoarea lor vor forma o 
fundaţiune „pie” care va purta numele "Fundaţiunea Iosif Kis"27. La 
18 februarie 1909 se puneau bazele şi "Fundaţiunii liturgice Marina 
Popa". 

În aceeaşi misiune de bună păstorire protopopul Valeriu 
Traian Frenţiu trebuie să apere preoţii din protopopiat împotriva 
persecuţiilor autorităţilor statului dualist ungar. Pe fondul crizei 
care se accentua la începutul secolului al XX-lea, guvernele ungare 
au continuat cu o şi mai mare asiduitate politică de deznaţionalizare 
îndreptată în primul rând împotriva românilor28. La 4 martie 1907, 
ministrul Albert Apponyi a prezentat în parlament legea privind 
şcolile elementare care nu erau de stat, adică cele confesionale sau 
întreţinute de fundaţii, societăţi, etc. Legea prevedea printre altele 
ca ,,în sălile de învăţământ se mai pot admite afişarea portretelor 
episcopilor respectivei confesiuni, însemne religioase, icoane 
despre pietatea creştină şi rechizitele de învăţământ necesare la 
instrucţiune”29. Învăţătorii confesionali erau declaraţi funcţionari ai 
statului şi în consecinţă erau supuşi măsurilor disciplinare care se 
puteau aplica de către organele de justiţie şi nu de cele bisericeşti. 

Preoţii în predarea religiei erau obligaţi să folosească limba 
maghiară. În protocolul şedinţei parohiale Orăştie din 17 noiembrie 
1908, se face cunoscut faptul că Ministerul Cultelor, prin ordinul 

                                                           
27 Ibidem. 
28 Eugeniu Potoran, Op. cit., p. 31. 
29 Fond Arhiva Episcopiei Greco-catolice de Lugoj, Fond Istoric Parohii, 
Parohia Greco-catolică Orăştie 1934. 
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nr. 106247 din 23 octombrie 1908, cerea ca toţi ,,preoţii care nu 
propun religiunea în limba maghiară să fie denunţaţi ca să li se 
retragă remuneraţiunea pentru catehizare”30. În cadrul şedinţei 
protopopul Valeriu Traian Frenţiu informa participanţii că ,,peste 
tot, în timpul din urmă, parohul e expus la nenumărate neplăceri şi 
şicanări din cauza catehizării în limba română”. Pentru a feri preoţii 
din oraş de astfel de neplăceri, Valeriu Traian Frenţiu propune ,,a se 
înfiinţa un post separat de catihet, mai ales fiind în Orăştie 17-19 
ore de religiune la săptămână”31. Prin munca sa plină de zel situaţia 
financiară a parohiei începe să se redreseze. Se poate trece la 
realizarea proiectelor de construcţie încredinţate de către Episcopia 
Lugojului încă de la numirea sa în această funcţie. Preliminariul 
financiar pe anul 1912 prevedea la capitolul reparaţii suma de 
141,45 coroane, iar fondul de zidire era de 1882,23 coroane. 

Dar protopopul Valeriu Traian Frenţiu nu mai dispunea de 
timpul necesar pentru ridicarea bisericii din Orăştie. La 8 martie 
1912, el semna un ultim act al parohiei. Încă de la 1 februarie 1912 
Valeriu Traian Frenţiu era numit vicar foraneu al Haţegului. La 22 
mai, acelaşi an, actele erau semnate de către preotul Romul Crişan, 
în calitate de administrator parohial în Orăştie. În funcţia de vicar al 
Haţegului Valeriu Traian Frenţiu a slujit doar un singur an, după 
care este înălţat la demnitatea de episcop al Lugojului. 

 
Dr. Valeriu Traian Frenţiu Episcop de Lugoj 

 
Dieceza românească unită de Lugoj, după o scurtă văduvie, 

a salutat în fruntea sa pe noul său ocrotitor, în persoana Sfinţiei Sale 
vicarul de Haţeg, fost protopop al Orăştiei. Se exprima părerea 
unanimă că noul episcop, aflat în floarea vârstei, este un bărbat 
înzestrat cu înalte pregătiri ştiinţifice, preot zelos, cu un trecut curat 
şi bogat în zelul pentru vestirea cuvântului Evangheliei şi 
preamărirea cultului dumnezeiesc, va ridica activitatea episcopiei la 
noi culmi. Cât pentru sentimentele naţionale ale noului arhiereu, nu 
                                                           
30 Ibidem. 
31 Ibidem. 
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există nici o îndoială, dovadă fiind trecutul lui şi creşterea la şcolile 
româneşti din Blaj. La numirea lui Valeriu Traian Frenţiu revista 
,,Cultura Creştină” din Blaj creiona: ,,Viaţa de până acum a 
părintelui Frenţiu, care nu a înscris pe paginile istoriei noastre 
prestaţiuni care să-l impună în chip deosebit, a putut cu drept 
cuvânt să provoace unele nedumeriri privitor la viitoarea sa 
activitate arhierească. Noi credem însă, că aceste nedumeriri, oricât 
ar fi de generale, sunt nejustificate şi neîntemeiate. Părintele Frenţiu 
poate să ajungă unul din cei mai de frunte Arhierei români, şi avem 
nădejdi întemeiate, că va şi ajunge. Temeiul acestei credinţe a 
noastre este împrejurarea, că ajunge la cârmă, în cea mai frumoasă 
vârstă a bărbăţiei un om care cunoaşte din experienţă proprie 
neajunsurile, cărora va trebui să facă faţă, şi un preot cu viaţa 
nepătată, care s-a impus poate tocmai prin împlinirea fără zgomot, 
dar cu atât mai conştienţioasă a datorinţelor sale”.32 

 

 
Episcopul Dr. Valeriu Traian Frenţiu33 

                                                           
32 Cultura Creştină, Blaj, 1912 (25 Iunie), nr. 12, pp. 320 – 322. 
33 Arhiva Episcopiei de Lugoj, Fond poze, Fond neordonat. 
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Valeriu Traian Frenţiu la 4 noiembrie 1912 a fost consacrat 
Episcop de Lugoj. În timpul episcopatului de la Lugoj a reuşit să 
realizeze numeroase fapte de o însemnătate deosebită pentru 
Biserică. 

A stăruit pentru celebrarea zilnică a sfintei Liturghii, lucru 
care l-a făcut şi ca preot (apoi ca episcop). Episcopul Frenţiu a fost 
între cei dintâi care au adoptat această practică. A luat măsuri 
pentru ţinerea regulată a predicilor în duminici şi sărbători. A 
introdus exerciţiile spirituale pentru preoţi, a avut un interes 
deosebit pentru catehizările şcolare, obligând preoţii să prezinte 
spre aprobare planuri de lecţii şi a iniţiat o întreagă operă de 
studiere şi aranjare a chestiunii catehetice. A început trimiterea 
pastoralelor arhiereşti către credincioşi la sărbătorile mari, ceea ce 
nu s-a întâmplat până acum decât foarte rar şi atunci pastoralele 
erau de natură istorică34. 

Tot referitor la catehizare a deschis Seminarul teologic, a 
cărui înfiinţare şi edificare fusese obţinută de antecesorul său 
Episcopul Vasile Hossu. A format şcoala normală de fete fiind 
prima şcoală de acest gen în fosta Ungarie. 

Pentru asigurarea intereselor materiale ale diecezei, mai ales 
pentru institutele ei de învăţământ a cumpărat o moşie de la 
Găvojdia pe care după Primul Război Mondial a vândut-o şi a 
instituit ,,Fondul Disponibil al Diecezei Lugojului”, fond dotat şi cu 
altă avere economisită de Episcop.  

Episcopul a sprijinit presa şi propaganda culturală pentru 
popor, înfiinţând la Lugoj Librăria „Diecezană”. Pentru crearea 
unei clase mijlocii a deschis la Lugoj un atelier de ucenici dotat cu 
internat. Episcopul Frenţiu a pus mare accent pe Acţiunea catolică, 
în special pe organizarea reuniunilor parohiale, misiunile şi 
pelerinajele pentru credincioşi35. 

                                                           
34 Ioan Ploscaru, Lanţuri şi Teroare, Timişoara, Edit. Signata, 1994, p. 160. 
35 Nicolae Brînzeu, Memoriile unui preot bătrân. Timişoara, Edit. Marineasa, 
2008, p. 284. 
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La 25 februarie 1922 Episcopul Valeriu Traian Frenţiu este 
transferat la Oradea în scaunul rămas vacant prin tragica moarte în 
Senatul României a episcopului Demetriu Radu. 

Activitatea lui Valeriu Traian Frenţiu la Lugoj (1912-1922) 
şi apoi la Oradea (1922-1948), va cântări greu în alegerea sa în 
funcţia de administrator apostolic al Mitropoliei Blajului pe care o 
va administra între anii 1941-1946. El va continua tradiţia glorioasă 
de patron al şcolilor din cetatea de lumină a Blajului, pentru ca 
aceste şcoli să poată adăuga la trecutul lor un falnic viitor. 

Înalt Preasfinţitul Valeriu Traian Frenţiu a fost arestat pe 28 
octombrie 1948, şi dus în lagărul de la Dragoslavele, apoi, în 
februarie 1949 la Mănăstirea Căldăruşani. În 1950 a ajuns în 
Penitenciarul de la Sighet, unde, după 2 ani, nemaiputând suporta 
duritatea regimului de exterminare, a murit la 11 iulie 1952. 
Asemenea şi celorlalţi Episcopi morţi la Sighet, a fost înhumat într-
o noapte, fără sicriu, într-o groapă comună din Cimitirul Săracilor. 

În istoria Bisericii Române Unite cu Roma numele 
Episcopului Dr. Valeriu Traian Frenţiu ocupă un loc important, 
situându-se în galeria personalităţilor marcante ale românilor. El 
face parte dintre marii ierarhi ai Bisericii Greco-Catolice Române.  
 

2) Episcopul Ioan Boroş 
 
 Reverendisimul Ioan Boroş a fost una din personalităţile de 
seamă a Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj dar şi a Bisericii 
Române Unite, personalitate aparte a Banatului, prin adopţie, de la 
sfârşitul secolului al XIX-lea şi prima jumătate a secolului al XX-lea. 
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Episcopul Ioan Boroş36 
 

 Activitatea sa istorică şi pastorală nu s-a bucurat până acum de o 
atenţie specială, dar lucrările sale, bazate pe îndelungi cercetări de arhivă, 
au fost apreciate şi folosite de unii istorici consacraţi. Dintre aceştia putem 
menţiona pe Nicolae Bocşan37, D. Prodan, I. D. Suciu, Vasile V. 
Muntean38, Gabriela şi Ioan Mircea. Unii i-au creionat activitatea în 
scurte articole din timpul vieţii39 iar alţii în necroloage sau comemorări: I. 
Moga, D. Neda40, Aurel Bugariu, Virgil Ţurcan, Nicolae Brînzeu ca în 

                                                           
36 Arhiva Episcopiei de Lugoj, Fond poze, Fond neordonat. 
37 Nicolae Bocşan, Contribuţii la istoria iluminismului românesc, Timişoara, Edit. Facla, 
1986, p. 13. 
38 Vasile V. Muntean, Contribuţii la Istoria Banatului, Timişoara, Edit. Mitropoliei 
Banatului, 1990,  p. 22. 
39 Şematismul istoric al diecezei Lugojului, p. 141–142. 
40 D. Neda, Moartea  arhiereului Ioan Boroş, în “Cultura creştină”, XVII, 1937 (25 
ianuarie), nr. 2–3, p. 179–180. 
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cele din urmă să-i fie recunoscută recent prodigioasa activitate de către 
Mircea Păcurariu, într-o lucrare de circulaţie41.  

Episcopul Boroş a urcat treptele cele mai înalte din biserică 
şi a adus Bisericii şi Neamului serviciile sale preţioase. 
Personalitatea lui merită să fie relevată. 

Valorificarea mai consistentă a operei sale a început prin 
reeditarea lucrării Unirea românilor din Lugoj. Istoria parohiei în anii 
1836 –1860, apărută iniţial la Lugoj în anul 1926, ediţie sprijinită de 
Fundaţia Europeană Drăgan42. Această lucrare reeditată nu poate oferi, 
din păcate, o imagine coerentă pentru cititorul de azi, despre activitatea 
prodigioasă a lui Ioan Boroş.  
 Datele biografice ne spun că Ioan Boroş s-a născut la 20 
Octombrie 1850 în Carei (jud. Satu Mare), efectuându-şi studiile 
gimnaziale tot la Carei, fiind apoi absolvent al liceului din Beiuş. 
Fiindcă nu este primit în Seminarul de la Oradea43, a fost primit la 
Lugoj, fiind trimis apoi la Universitatea din Viena 1869 – 1873, în 
seminarul Sf. Barbara. Studiile la Viena le-a terminat în anul 1873 
făcând examenul „riguros” din morală şi pastorală. Aici s-a iniţiat în 
jurnalistică, prin colaborarea la “Sionul Românesc”, în care îi vor apărea 
primele lucrări44. Nu putem trece cu vederea că la Viena, alături de alţi 
tineri, tânărul Boroş a găsit un mediu academic elevat, cu ziare şi reviste 
româneşti, cu diferite societăţi de lectură, cu mentori remarcabili precum 
Grigore Silaşi45, profesor la Colegiul "Sfânta Barbara" din metropola 
Imperiului. Prin “Sfânta Barbara”, promovarea culturii naţionale de către 
                                                           
41 Mircea Păcurariu, Dicţionarul teologilor români, Bucureşti, Edit. Enciclopedică, 2002, 
p. 60. Tot aici apar şi trimiterile pentru celelalte enciclopedii care îl menţionează pe I. 
Boroş: Enciclopedia istoriografiei româneşti, Bucureşti, 1978, p. 69; Bibliografia 
românească modernă. 1831-1918, I, Bucureşti, 1984, p. 423. 
42 Ioan Boroş, Unirea românilor din Lugoj. Istoria parohiei în anii 1836 –1860, Lugoj, 
Edit. Dacia Nova, 2001, ediţie îngrijită de Rodica Banu şi Marius Şchiopotă. 
43 In acel an Episcopului de Oradea i-a fost interzis să primească bacalaureaţi de 
la Beiuş, deoarece câţiva elevi din clasele superioare au rupt tricolorul unguresc. 
44 Sionul Românesc”, cu subtitlul “Foaie besericească, literară şi scolastică”, editat de 
Grigore Silaşi la Viena, între 1 iulie 1865 – 15 octombrie 1867; 15 ianuarie – 15 
septembrie 1872. 
45 Grigore Silaşi, 23 Ianuarie 1836 – 17 Ianuarie 1897, profesor la Institul Teologic Sfânta 
Barbara din Viena. 
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Biserica Greco-Catolică a fost rodnică încă de la început şi a constituit un 
real sprijin în formarea şi educarea noilor generaţii de români care, 
nemijlocit, vor duce la emanciparea poporului din care au ieşit. Boroş 
fiind un om slab de constituţie a fost numit imediat cancelar 
diecezan, moment în care nu a mai putut continua studiile teologice 
la Viena. 
 În scurt timp ajunge vicenotar consistorial. La Rusaliile din 
anul 1877 e hirotonit preot celib şi apoi, în anul 1880, este numit 
paroh la Zăbrani. Funcţionează aici până la 1897 şi găseşte un teren 
prielnic cercetărilor sale istorice, întocmind de altfel şi monografia 
parohiei. În paralel, desfăşoară o activitate jurnalistică intensă, iar în 13 
noiembrie devine asesor consistorial. În perioada septembrie 1880 - 
1897 noul Episcop, Dr. Demetriu Radu îl cheamă ca secretar 
episcopal, şi director al cancelariei diecezane. În acelaşi an e numit 
canonic-prebendat, iar în 1911 canonic prepozit46. 
 A primit încredinţări importante cum ar fi inspector şcolar 
diecezan. Activitatea literară şi munca extraordinară în 
administraţia Eparhiei, face ca în anul 1903, să primească titlul de 
Prelat Papal şi ajunge Vicar general Episcopal, iar în vacanţa 
scaunului episcopal este ales de două ori Vicar Capitular. 
 Odată cu instalarea Episcopului Alexandru Nicolescu, în 
anul 1922, la cererea acestuia, ca o răsplată a multelor şi marilor 
merite ce le avea prepozitul Ioan Boroş pentru Biserică, Sfântul 
Părinte Papa Pius al XI-lea îl numeşte Episcop titular, cu numele de 
„al Tesbiei”, însă nu a fost consacrat nici odată. A depus jurământul 
în 8 decembrie 1922, la Nunţiatura Apostolică reprezentată prin 
monseniorul Vittorio Cavagnis, asistat de părintele Huber şi de martorii 
Zenovie Pâclişanu şi George Dănilă de la Blaj. Se consemnează cu 
această ocazie mulţumirea Bisericii Române Unite faţă de Papa Pius XI, 
care "a înţeles să dea răsplata cuvenită unei activităţi preoţeşti de o 
frumuseţe rară", referirea fiind desigur la Ioan Boroş. 
 Trebuie amintit că pe lângă activitatea pentru Biserică a mai 
avut numeroase funcţii si decoraţii cum ar fi: membru pe viaţă al 
                                                           
46 Gheorghe Luchescu, Victor Lăzărescu, Spiritualitate Lugojană, Timişoara, 
Edit. Mitropoliei Banatului, 1993, p. 104. 



32

Sergiu Soica

33

de facut la EDITURA din Banat în perioada anilor 1920 - 1948 

 

 32 

Asociaţiei Transilvania pentru literatura şi cultura poporului român, 
preşedinte al Consiliului judeţean Caraş-Severin, membru al 
Consiliului municipiului Lugoj, preşedinte, responsabil, membru a 
numeroase comitete, consilii şi societăţi culturale, patriotice şi 
economice, decorat cu Răsplata Muncii pentru Biserică cl. I47 şi cu 
Coroana României în grad de Comandor48. Mai trebuie spus că 
între anii 1923 – 1924, din iniţiativa Episcopului Greco-Catolic de 
Lugoj, Ioan Boroş, este numit preşedinte al Comisiei 
Monumentelor filiala Banat care şi-a avut sediul la Lugoj şi mai 
apoi la Timişoara, când sunt întreprinse cercetări arheologice 
împreună cu G.G. Mateescu, conferenţiar la Universitatea din Cluj. 
Rezultatele cercetărilor indică poziţia castrului Tibiscum (Jupa 
Caras-Severin) şi a aşezării civile, acestea rămânând nepublicate 
până în prezent, cu excepţia unor inscripţii aflate la Muzeul din 
Lugoj49. Pe lângă toate acestea mai trebuie amintit că Ierarhul, a 
ctitorit biserica cu hramul Naşterii Sfântului Ioan Botezătorul din cimitirul 
Lugojului, care este şi cripta sa. Arhiereul Ioan Boroş a cercetat cu 
pasiune istoria neamului său, şi a fost printre cei 359 de delegaţi oficiali 
participanţi la Adunarea de la Alba Iulia din 1 decembrie 191850. Odată 
România Mare realizată, el activează cu pasiune sporită pe terenul 
investigării trecutului naţional. Din 1922 până în 1936 este implicat 
substanţial – un capitol important din viaţa lui – în Comisia 
Monumentelor Istorice, filiala Banat, alături de Gh. Mateescu, Constantin 
Daicoviciu şi Ioachim Miloia, susţinând cercetări arheologice şi de istoria 

                                                           
47Medalia a răsplătit meritele avute în domeniul artelor, ştiinţelor, literaturii, vezi 
Ştefan Catone, Neculae Şerbănescu, Bedivan Dumitraşcu - România - Decoraţii 
1859-1991, Bucureşti, Edit. Cover, 1992, p. 113. 
48 Ordinul Coroana României a fost înfiinţat de regele Carol I în 14 martie 1881, 
după ce România a fost proclamată regat. Coroana României – în grad de 
cavaler– ordin ce avea menirea de a răsplăti servicii deosebite aduse statului, se 
conferea atât militarilor, cât şi civililor, vezi Ştefan Catone, Neculae Şerbănescu, 
Bedivan Dumitraşcu - România - Decoraţii 1859-1991, Bucureşti, Edit. Cover, 
1992, p. 34. 
49 http://www.caransebes.ro/tibiscum/index.htm (27.02.2010). 
50 Vezi Vasile V. Muntean, Artă  şi cultură, Timişoara, Edit. Învierea a 
Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei, 1996, p. 132. 
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artelor. Poartă o corespondenţă extrem de valoroasă cu somităţile 
timpului, printre care chiar Vasile Pârvan, pe teme de istorie locală. 
 Din toamna anului 1936 cancerul avut la stomac i-a luat 
puterile văzând cu ochii. Arhiereul a plecat la Domnul în 29 
Ianuarie 1937 la orele 11.30, în etate de 87 de ani51. Funeraliile au 
fost făcute în 31 Ianuarie. Pe lângă Episcopul Ioan Bălan al 
Lugojului au mai participat Canonicii: Nicolae Muntean, Dr. 
Nicolae Brînzeu, Dr. Marianescu, Teofan Crişan şi I. Ienea de la 
Lugoj, Dr. I Georgescu de la Oradea, Nicolae Zugrav de la Lupeni; 
Vicarii foranei: George Muntean de la Timişoara, Ionaşiu de la 
Heţeg; Protopopii: R. Stoica Lugoj, Iosif Popa Arad, Augustin 
Radu Deva Val. Paveloiu Orăştie; diaconi: Dr. Iuliu Raţiu şi 
Tufescu. Pe lângă aceştia a mai participat Corul Lyra al Catedralei 
Greco-Catolice din Lugoj, precum şi autorităţile Lugojene: D. P. 
Goanţa, preşedintele Consiliului Judeţean, Pr. Valeriu Sasu 
reprezentantul Reuniunii învăţătorilor din Banat52. 

 
Ierarhul Ioan Boroş53 

                                                           
51 Anunţ deces Ioan Boroş, Fond Episcopia de Lugoj Diverse, 1937. 
52 Sionul Românesc, XXIV, 1937 (12 februarie), nr. 3, pp. 11 – 12. 
53 Pictură din Biserica Greco-Catolică Lugoj, Hramul Naşterea Sfântului Ioan 
Botezătorul, Ctitor Ioan Boroş. 
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Scrierile Ierarhului Ioan Boroş (1850–1937) 
 

Activitatea de creaţie a lui Ioan Boroş cuprinde două laturi 
fundamentale, cea teologică şi cea istorică. Lucrările sale teologice 
cuprind în special comentarii sau explicaţii de natură liturgică, 
aproape o sută de predici şi polemici pe teme bisericeşti în multe 
volume şi numeroase recenzii. Este suficient să amintim că una din 
aceste recenzii are ca obiect celebra carte „Symbolae...” a 
profesorului iezuit de la Universitatea din Innsbruck, Nicolaus 
Nilles54, pe care l-au ajutat cu documente şi informaţii învăţaţi 
români ca George Bariţ, Ştefan Moldovan, Ioan Boroş şi alţii. 

Preocuparea sa pentru istorie s-a concretizat, după ani de 
cercetări, în mai multe volume apărute în limbile română şi maghiară, ca 
şi în articole publicate în presa vremii. L-au interesat cele mai importante 
momente din istoria poporului român, plecând chiar de la perioada 
romană, cu consemnarea cercetărilor efectuate la Tibiscum, pe care le-a 
publicat. S-a oprit asupra unor teme esenţiale privitoare la continuitatea şi 
vechimea românilor în Transilvania şi Banat. Dar partea de substanţă a 
operei sale istorice se referă la secol XIX, la lucrurile şi întâmplările 
locale, în special la trecutul Bisericii Române Unite din Banat. 

De bun nume se bucura şi în rândul istoricilor maghiari. Astfel, 
Elemér Jakabffy îi aprecia eforturile pentru cercetarea istoriei comitatului 
Caraş, în prefaţa la cartea din 1928 despre evenimentele anului 1848 în 
acest comitat. Jakabffy reproduce chiar o replică a Episcopului Boroş: 
"Am 78 de ani, trebuie să mă grăbesc, fiindcă foarte multă muncă m-ar 
aştepta, dacă aş avea putere şi timp"55. 
 Enumerăm principalelor lucrări teologice şi istorice a 
Episcopului Ioan Boroş: 
 
 

1. Liturghierul, 1880. 

                                                           
54 Titlul întreg al cărţii lui Nilles: Symbolae ad illustrandum historiam ecclesiae orientalis 
in terris Coronae S. Stephani, I–II, Oeniponte, 1885. 
55 Boroş János, Az 1848-év eseményei Krassó vármegyében (Evenimentele anului 1848 în 
comitatul Caraş), ediţie îngrijită de  Dr. Jakabffy Elemér, Lugoj, Edit. Autorului, 1928, p. 
3. 
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2. Ritual sau explicarea riturilor sacre ale Bisericii 
greceşti catolice, Lugoj, 1881. 

3. Ierachia Bisericească sau Esplicarea Ceremonieloru 
sacre prescrise, Gherla, Tipografia „Aurora”, 1894. 

4. Diecesa Lugoşului-Şematism istoric, publicat sub 
auspiciile Episcopului Dr. Demetriu Radu, Episcop 
greco-catolic. de Lugoj pentru jubileul de la Sânta 
Unire de 200 ani, de la înfiinţarea aceleaşi dieceze de 
50 ani, Tipografia Ioan Virányi, Lugoj, 1903. 

5. Conscrierea preoţilor şi docenţilor din Judeţul. Caraş, 
1907. 

6. Monografia parohiei româneşti unite din Timişoara, 
Tipografia lui Iacob Csendes, Timişoara, 1907. 

7. Történeti feljegyzések Lugos városárol és Udria 
Konstantin nevü birájáról az 1848/9 évi 
szabadságharccal kapcsolatban (Însemnări istorice 
despre oraşul Lugoj şi despre judele său Constantin 
Udrea, în legătură cu războiul de libertate din 1848–
1849), Lugoj, 1917. 

8. Unirea românilor din Lugoj. Istoricul parohiei intre anii 
1836-1860, Editura „Sionul Românesc”,Tipografia 
Husvéth & Hoffer, 1926. Reeditată, ed. Dacia Europa 
Nova, Lugoj, 2001. 

9. Evenimentele revoluţiei de libertate din anii 1848–1849 
desfăşurate la Lugoj, Tipografia Naţională, Lugoj, 1927. 

10. Constituţia, tipografia Minerva, Lugoj, 1928. 
11. Az 1848-év eseményei Krassó vármegyében 

(Evenimentele anului 1848 în comitatul Caraş), ediţie 
îngrijită de Elemér Jakabffy, Lugoj, 1928. 

12. Repertoriu istoric despre oraşul Lugoj si districtul 
Lugoj, respectiv vechiul judeţ al Caraşului din ani 1332-
1800, 31 iulie 1931. 

13. Registru de evidenţă a meseriaşilor si a negustorilor din 
Lugoj, Lugoj, 1937. 

14. Meseriaşi şi comercianţi din Lugoj. 
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15. Biografia lui Eftimie Murgu. 
16. Lugosi szinház épitése (Construcţia teatrului Lugojan). 
17. Trecutul istoric al evreilor din Lugoj (Trecutul istoric al 

evreimilor din judeţul Caraş respective din Lugoj-
documente). 

18. Deţinuţii politici din 1848-1851 din judeţul Caraş. 
19. Din trecutul şcolilor si instituţiunilor culturale si de 

binefacere din Lugoj. 
20. Registrul meseriaşilor şi negustorilor din Lugoj de la 

1808 respectiv de la 1821. 
21. Incorporarea Banatului la Ungaria. 
22. Schiţă istorică peste 25 ani ai Diecezei. Lugojului. 
23. Regularea comunelor din Judeţul Caraş 1796. 
24. Municipiu Tibisc (Jupa). 
25. Biserica Greco-catolică română ( Hunedoara). 
26. Monografia parohiei Zăbrani. 
27. Predici de sărbători de peste an. 
28. Biserica românilor din Transilvania şi Ungaria, de la 

1053-1301. 
29. Biserica românilor din Transilvania şi Ungaria, de la 

1332-1759. 
30. Tipic Bisericesc. 
31. Mănăstirea Prislopului din judeţul Hunedoarei cu toate 

documentele cca 200. 
32. Conscrierea parohiilor gr. or. din judeţul Caraş 

1792.(manuscrise ce urmau să fie publicate,dintre 
acestea unele au fost prezentate prin diferite articole). 

Articole: 
 

Activitatea jurnalistică a lui Ioan Boroş a fost de asemenea 
prodigioasă. Fără a putea menţiona totalitatea revistelor şi ziarelor 
la care a colaborat, lucru care ar necesita o cercetare sistematică, 
sunt de amintit aici numele celor mai importante. 
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1. Tárca, Az „Unió” (Hitegyesülés) kezdetete Lugoson és 
Jakabffy Miklós táblabiró müködése, mai multe seriale în 
Krassó-Szorenyi Lapok, Caransebeş, 1916. 

2. A Lugosi városháza épitése (Constructia casei oraşului 
Lugoj), Krassó-Szöreanyi Lapok, Caransebeş. 30 iulie 1916. 

3. Történeti feljegyzések-Lugos városárol és Udria Konstantin 
nevü birájárol az 1848-1849 évi szabadságharccal 
kapcsolatban mai multe seriale in ziarul Krassó-Szorenyi 
Lapok Caransebeş, iunie 1916 – februarie 1917. 

4. Ioaniciu Endrődi (1765–1775), călugăr basilitan apostat de 
la Mănăstirea Sf. Treime din Blaj, Cultura creştină, X, nr. 
7–8, p. 230–233, 1921. 

5. Răscoala lui Tudor Vladimirescu şi refugiaţii în judeţul 
Caraş-Severin, Transilvania, nr. 5 1921. 

6. Revoluţia lui Horea si comitatul Caraş, Transilvania, nr. 1, 
1921. 

7. Familii române nobilitatea din judeţul Severin oare când 
Caraş (I), Răsunetul, an V, nr. 37, 1926, (II) Răsunetul an 
V, nr. 38, 1926; (III) Răsunetul, an V, nr. 39, 1926. 

8. Deţinerea lui Eutimiu Murgu, Răsunetul, supliment, an II, 
nr. 11, 1926. 

9. Ungurii în judeţul Caraş-Severin la anul 1784, Răsunetul, 
supliment, an II, nr. 12, 1926 

10. Exundările Timişului în Lugoj,în ziarul Răsunetul, anul V, 
nr 27, 4 iulie 1926. 

11. Mănăstirea călugărilor minoritari şi colonişti românii din 
Lugoj (I) Răsunetul, supliment II nr 2 1926, (II) Răsunetul, 
supliment an II, nr 3, 1926, p. 2, (III) Răsunetul, supliment 
an II, nr. 4, 1926. 

12. Date referitoare la fundaţiunea şi familia lui Gavril 
Gureanu din Lugoj, Răsunetul supliment an II, nr. 6, 1926. 

13. Lugojul cu 265 (1661) respectiv 142 ani (1785,) Răsunetul, 
an V, nr. 31, 1926. 

14. Înfiinţarea şi prima constituire a judeţului Caraş 1779 (I) 
Răsunetul, an VI, nr. 21, nr. 23, 1927. 
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15. Recensământul poporal făcut în judeţul nostru de azi, 
Severin în anii 1786 – 1927. Articol apărut în revista 
Semenicul an II, nr. 11-12, p. 27-28, 1927. 

16. Notiţe despre numărul şi naţionalitatea locuitorilor din 
Lugoj la anul 1849, Răsunetul, an VI, nr. 18, 1927. 

17. Jidovii în judeţul Caraş la 1782 (I), Răsunetul an VI, nr. 27, 
1927 şi (II), Răsunetul an VI, nr. 28, 1927. 

18. Epistola autografă a lui Eutimiu Murgu către primarul 
Constantin Udrea din Lugoj, Răsunetul, an VI, nr. 35, 1927. 

19. Constituţia, societate secretă a românilor din Lugoj 1830-
1834, începând cu Răsunetul An VII nr.38, 1928 până la 
ultimul serial din Răsunetul An VIII, nr. 27, 1929 
(fragmente publicate cu ocazia editării broşurii dedicate 
societăţii secrete Constituţia). 

20. Evenimente în Lugoj şi în judeţul Caraş (vechiu) din ultima 
perioadă a revoluţiei anului 1848-1849 de sub stăpânirea 
maghiară, în Răsunetul, an VIII, Nr. 37, 1929 pag. 1, 2 (I) 
Răsunetul an VIII, nr. 38, 1929, (II) în Răsunetul Nr.39 din 
1929,(III) în Răsunetul Nr.40 din 1929. 

21. Detenţiunea a doua a lui Eftimie Murgu, Curierul 
Banatului, V, nr. 1, p. 8–11, 1929. 

22. Regularea comunelor în judeţul Caraş 1784-1796, Analele 
Banatului An III, nr. 2, Timişoara, 1930. 

23. Excursiuni în parohiile greco-orientale române din părţile 
bănăţene. Cercetarea arhivelor parohiale, Analele 
Banatului An III, nr. 3, Timişoara,1930. 

24. Lugojul în anul 1780 – 1785 după notiţele călătorului 
Lehmann, Acţiunea, An I, nr. 5, 10 iunie 1934. 

25. Mişcarea populaţiei din Lugoj în ultimele două secole, 
Acţiunea, an II, nr. 1, 2, 3, 4/1934. 

 

Articole cu subiecte religioase în: Cultura creştină, Foaia 
bisericească, Unirea, Blaj; Preotul Român, Gherla; Sionul 
Românesc, Lugoj; Telegraful Român, Sibiu. 

Articole cu subiect istoric în: Şcoala Bănăţeană, Krasso- 
Szörény Lapok Caransebeş; Deşteptarea, Drapelul, Foaia 
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Diecesană, Răsunetul, Semenicul, Lugoj; Transilvania, Sibiu; 
Analele Banatului, Curierul Banatului, Timişoara. 
 
Articole apărute despre activitatea lui Ioan Boroş : 
 

1. Daniel Neda, Moartea arhiereului Ioan Boroş, în Cultura 
creştină, an XVII, nr. 2–3, pp. 179–180, 1937. 

2.  Ioan Moga, Ioan Boroş. 1850–1937, în Anuarul Institutului 
de Istorie Naţională, an VII, p. 871–872, 1938. 

3. Aurel Bugariu, Bibliografia Banatului 1918–1944, în 
Revista Institutului Social Banat-Crişana, an XIII, nr. mai-
august, pp. 663–664, 1944. 

4. Virgil Ţurcanu, Arhiereul Ioan Boroş (1850-1937), în 
Mitropolia Banatului, an VII, nr. 1–3, pp. 160–161, 1957. 

5. Pr. Gheorghe Naghi, Corespondenţa lui Ioan Boroş cu 
George Bariţ (1879-1883) în Anuarul Institutului de Istorie 
„George Bariţiu” Cluj-Napoca XLII, Series Historica, 
pp.121-143, 2003. 
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Diplomă Prepozitul Ioan Boroş56 

                                                           
56 Arhiva Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română Timişoara, 
Fond Episcopia Lugoj, Diplome, Pap Gabor, Ioan Boroş. 
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3) Episcopul Dr. Alexandru Nicolescu 
 
 Episcopul Alexandru Nicolescu a fost 14 ani episcop al 
Eparhiei de Lugoj, din 25 februarie 1922 până la 29 august 1936, 
dată la care este numit Mitropolit al Biserici Române Unite. 
 Alexandru Nicolescu s-a născut la 6 iulie 1882 în comuna 
Tulgheş, judeţul Ciucului (astăzi judeţul Harghita), din părinţii Ioan 
Nicolescu şi Elena născută Dobreanu. Tânărul Nicolescu la vârsta 
de numai 7 ani îşi pierde tatăl, iar la vârsta de 14 ani rămâne orfan 
şi de mamă. 
 Studiile le începe la Liceul german din Reghin, iar după ce a 
ajuns orfan de ambii părinţi s-a mutat la Blaj. Aici datorită purtării 
exemplare şi studiilor sale excelente a atras asupra sa atenţia 
mitropolitului Dr. Victor Mihaly de Apşa, care îl trimite în anul 
1898 să studieze la Colegiul Urban de Propaganda Fide, din Roma 
unde a luat doctoratul în filozofie şi în teologie. 
 Reîntors la Blaj în anul 1904 este hirotonit preot celibatar. 
În primul an al preoţiei lucrează în cancelaria arhidiecezană, 
ulterior fiind numit prefect al seminarului teologic şi profesor de 
teologie morală. Ca prefect s-a impus cu o viaţă exemplară 
preoţească devenind model pentru mulţi, iar ca profesor a fost 
admirat pentru cunoştinţele sale. 
 Anul 1907 aduce o schimbare în viaţa tânărului preot. 
Părăsind Transilvania, ajunge să păstorească, timp de 2 ani, românii 
din America de Nord. Reîntorcându-se în Blaj, din anul 1909, 
revine la catedră, fiind profesor până în anul 1913 când este numit 
secretar mitropolitan şi notar consistorial. În anul 1916 a fost ales 
canonic. În timpul Primului Război Mondial, în 1916 când 
mitropolitul Victor Mihaly a fost obligat să meargă la Oradea, 
părintele Nicolescu rămâne la Blaj ca vicar general substitut. 
 În anul 1918 a fost trimis la Roma ca procurator al Bisericii 
Române Unite pe lângă Scaunul apostolic, apoi ca sfetnic al 
Legaţiunii române pe lângă Vatican. În această perioadă Sfântul 
Părinte Papa Benedict al XV-lea l-a numit camerar secret al său. 
Tot în această perioadă a fost membru în primul Parlament al 
României întregite reprezentând cercul Blajului. 



42

Sergiu Soica

43

de facut la EDITURA din Banat în perioada anilor 1920 - 1948 

 

 42 

 După reîntoarcerea de la Roma, în anul 1921 Mitropolitul 
Vasile Suciu îl numeşte duhovnic al mănăstirii de călugăriţe şi al 
orfelinatului de la Obreja (judeţul Alba-Iulia). În această funcţie îl 
prinde alegerea şi numirea de Episcop al diecezei de Lugoj, în al 
18-lea an al preoţiei, la vârsta de 40 de ani. 
 Preotul Alexandru Nicolescu s-a remarcat şi prin scrierile 
sale: 
 

1. Spicuiri din istoria biserici răsăritene, Cleveland Ohio, 
1908. 

2. Impresii. Schiţe despre Natură, Blaj, Tipografia 
Seminarului Greco-Catolic, 1911. 

3. Colecţiunea Pseudoisidoriană (I), Cultura Creştină, Vol. I, 
Blaj, Nr. 5, 1911. 

4. Colecţiunea Pseudoisidoriană (II), Cultura Creştină, Vol. I, 
Blaj, Nr. 7, 1911. 

5. Impedimentul fricei şi silei, Cultura Creştină, Vol. I, Blaj, 
Nr. 10, 1911. 

6. Nemurirea Sufletului I, Cultura Creştină, Vol. I, Blaj, Nr. 
14, 1911. 

7. Nemurirea Sufletului I, Cultura Creştină, Vol. I, Blaj, Nr. 
15, 1911. 

8. Blasfemia, Cultura Creştină, Vol. II, Blaj, Nr. 11, 1912. 
9. Cuvântul Domnului, Cultura Creştină, Vol. II, Blaj, Nr. 8, 

1912. 
10. Deosebirea numerică a păcatelor, Cultura Creştină, Vol. II, 

Blaj, Nr. 3, 1912. 
11. Deosebirea numerică a păcatelor II, Cultura Creştină, Vol. 

II, Blaj, Nr. 5, 1912. 
12. Nădejdea noastră Cultura Creştină, Vol. II, Blaj, Nr. 6-7, 

1912. 
13. Doctrina despre uciderea ereticilor, Cultura Creştină, Vol. 

II, Blaj, Nr. 9, 1912. 
14. Adevăruri eterne. Predici şi meditaţii. Blaj, Tipografia 

Seminarului greco-catolic, 1915. 
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15. Teologie Morală, Vol. 1. Manual pentru academiile de 
teologie. Blaj, Tipografia Seminarului greco-catolic, 1918. 

16. Graiul Naturii. Studii şi schiţe din natură. 
A publicat numeroase articole fiind un colaborator fidel al 

revistelor Blajului, ,,Unirea” şi ,,Cultura Creştină”. 
 

Episcop de Lugoj 
 
 Când şi-a început activitatea la Lugoj, Episcopul Alexandru 

Nicolescu în cuvântarea lui a afirmat că cel mai presus cuvânt este 
„dragostea”: "Da, iubiţilor fii, dragostea trebuie să se sălăşluiască 
mai vârtos în pieptul unui episcop. De ce poartă episcopul o cruce 
pe pieptul său? Pentru că episcopul trebuie să se pironească el 
însuşi pe aceeaşi cruce, substituind pe Mântuitorul şi continuând 
durerile şi amărăciunile patimilor Mântuitorului...”57. 

 

 
Episcopul Dr. Alexandru Nicolescu58 

 

Numirea ca Episcop al Diecezei Lugojului a fost dată la 25 
februarie 1922, la vârsta de 39 ani. Acest moment important din 
                                                           
57 Sionul Românesc, XXIII, Lugoj, 1936 (1 octombrie), nr. 19 – 20, p. 78. 
58 Arhiva Episcopiei de Lugoj, Fond poze, Fond neordonat. 
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viaţa Episcopiei de Lugoj se poate observa şi din telegramele de 
felicitare primite de Alexandru Nicolescu de la diferite 
personalităţi: Dr. Iosif T. Bodea Episcopul Caransebeşului; Cornel 
Pincu, subprefectul judeţului Timiş-Torontal; Dr. Valer Branişte, 
Caius Brediceanu, Dr. Alexandru Vaida Voievod, Direcţiunea 
Minelor din Lupeni, Francisco Monay ministru provincial 
O.S.F.M., Capitlul Catedral Gherla, Victor Bojor, Canonic Gherla, 
Ludovic Vida preot în Carei (judeţul Satu Mare), Episcopul Iuliu 
Hossu de la Gherla, Dr. Iuliu Maniu, Capitul Catedral Oradea, 
Prefectul judeţului Hunedoara, Dr. Aurel Cosma, Ministrul 
Comunicaţilor şi de la Prefectul judeţului Timiş-Torontal59. 

În cei 14 ani de episcopat Alexandru Nicolescu a reuşit 
edificarea a peste 50 de biserici, pe toată întinderea eparhiei, iar 
cele în curs de construcţie ajung la numărul 60. Pe lângă construcţia 
bisericilor, a restaurat pictura catedralei din Lugoj. 

 Episcopul Alexandru Nicolescu a vizitat toate parohiile din 
întreaga Episcopie, trimiţând regulat pastorale de sărbători. Este cel 
care pune în funcţiune Reuniunea de Misiuni astfel ca mesajul 
Cuvântului Domnului să poată ajunge în toate colţurile diecezei. În 
activitatea acestei Reuniuni mai adăugăm şi acţiunea literară „Să fie 
lumină” începută în anul 1920, urmând seria „Mântuieşte-ţi 
sufletul”, la care se mai adaugă „Publicaţiunile istorice” şi 
„Biblioteca pentru casa cultă” redactată în totalitate de Episcopul 
Nicolescu. Episcopul Nicolescu a fost şi publicist: din anul 1927, 
fiecare număr al „Sionului Românesc” avea un articol al 
Episcopului. Prin toate acestea Episcopul Alexandru Nicolescu 
dorea să fie în legătură permanentă cu clerul şi credincioşii 
Episcopiei. 

Grija pentru perfecţionarea clerului o observăm prim 
permanentizarea exerciţiilor spirituale pentru cler, ţinând personal o 
serie de exerciţii la Lugoj şi trei serii la Blaj. Tot la Lugoj a hotărât 
reînfiinţarea „Asociaţiei Preoţilor Adoratori” şi sub patronajul 

                                                           
59 Arhiva Episcopiei Greco-catolice de Lugoj, Fond Act răspuns la felicitări cu 
ocazia instalării Episcopului Alexandru Nicolescu, 1922, Fond neordonat. Vezi 
document nr. 6. 
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Episcopului s-a început popularizarea cultului euharistic, publicând 
pentru acest scop broşura „Biblioteca euharistică”, devoţiunea cu 
Binecuvântarea euharistică şi adoraţiile colective. 

În plan politic se pot observa intervenţiile făcute în jurul 
Constituţiei, a legilor învăţământului, a cultelor, asupra 
Concordatului, a Codului penal şi altele. Despre situaţia politică a 
ţării afirma: „Sunt o mulţime de partide, vechi şi noi şi mai-nou, cu 
rădăcini mai mult sau mai puţin adânci în solul Patriei. Fie, că au 
drept program sau ideologie: salvarea ţării prin mijloacele cele mai 
potrivite, sau pe care dânsele le cred a fi cele mai potrivite, 
preconizând garantarea liniştii şi ordinii publice pentru pacifica 
dezvoltare a ţării, - fie, că au drept ideologie complecta răsturnare a 
ordinei sociale de astăzi, având deci un program revoluţionar, - au 
totuşi o trăsătură comună, că se duşmănesc de moarte între sine, 
socotind iertat orice mijloc pentru dobândirea adversarului şi 
acapararea puterii. În alte ţări se mai pot înfăptui o uniune sacră 
naţională între partide. La noi egoismul sacru de partid şi interesele 
specifice, meschine, dictate de rezoane de partid, împiedică orice 
apropiere între reprezentanţii dubioşi ai naţiunii. Şi astfel în faţa 
primejdiilor grave care ne ameninţă ţara de jur împrejur şi a 
dezmăţului financiar, în care ne zbatem înlăuntrul ţări, ne simţim 
izolaţi şi părăsiţi, parcă ne-am fi pierdut busola. Nimic nou sub 
soare! Dacă ar fi să ne luăm după jurnalele şi revistele şi 
publicaţiile periodice ale partidelor, nu am mai găsi în această ţară 
oameni de omenie, cu tragere de inimă pentru neam şi pământul 
strămoşesc. Totul ar părea corupt, putred şi mortăciune. Constatând 
însă aceste lucruri dureroase, pe care le încrustăm şi noi cu durere 
la răbojul analelor zilei de astăzi, nu ne-am pierdut nădejdea, că 
până la urmă se vor atenua totuşi aceste lupte fratricide, care nu pot 
dura fără a pune în pericol existenţa Neamului, şi se va ajunge la 
mult dorita uniune sacră a celor mai buni fii ai Neamului, pentru ca 
să ieşim cu un ceas mai curând din haosul moral şi material de 
astăzi”60. 
                                                           
60 Alexandru Nicolescu, O privire asupra situaţiei politice, în Sionul Românesc,  
XIX, 1932 (15 Mai), nr. 9 – 10, pp. 43 – 46. 
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Mai amintim aici, decorarea Episcopului Dr. Alexandru 
Nicolescu – prin recomandarea Ministerului Instrucţiunii Publice şi 
al Cultelor şi a propunerii făcute de Ministerul Afacerilor Străine – 
de către Majestatea Sa Regele a Înaltului Decret Regal Nr. 4178 din 
18 decembrie 1929, a conferit P.S. Sale Dr. Alexandru Nicolescu, 
Episcopul diecezan a ordinului ,,Coroana României” în grad de 
Mare Cruce61. 

 

Pictura Catedralei din Lugoj 
Catedrala episcopală din Lugoj, cu hramul „Coborârea 

Spiritului Sfânt” a fost construită între anii 1843 – 1854, stilul 
edificiului fiind baroc. Pictura originală a catedralei a fost iniţiată 
de Episcopul Alexandru Nicolescu, care a încredinţat această 
lucrare pictorului Virgil Simionescu, fiu al Banatului, absolvent al 
Şcolii de Belle Arte din München. Lucrările s-au realizat între anii 
1928 – 1932, realizarea artistică fiind în stil neo-bizantin. 

 
 

 
 

Catedrala Episcopiei Greco-Catolice Lugoj, perioada interbelică62 
                                                           
61 Arhiva Episcopiei Greco-catolice de Lugoj, Fond Acte Diverse 1930. 
62 Arhiva Episcopiei de Lugoj, Fond poze, Fond neordonat. 
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Pictura catedralei simbolizează Liturghia, traseul iniţiatic 

înaintând treaptă cu treaptă în miezul misterului însuşi. Drumul 
recuperării noastre din istorie, relaţia dintre Cruce ca simbol 
fundamental (Noul Testament) şi simbolul Centrului care este cel al 
creştinului cosmic precreştin(Vechiul Testament), linia de unire 
între primul om al Vechiului Testament şi viaţa lui Cristos petrecută 
în acelaşi loc a făcut posibilă unirea Ierusalimului terestru cu 
Ierusalimul ceresc. 

Cromatica bisericii este cromatica vechilor bizantini şi este 
legată mai mult de simbolistică – magia cerului înstelat, unde din 
noaptea eternă, cosmică, se deschide aura plină de vraja 
albastrurilor siderale, a ultra-marinelor profunde punctate cu irizări, 
a unor pietre scumpe ce ne amintesc de grădinile fermecate ale unui 
paradis pierdut63. 

Preasfinţia Sa Episcopul Alexandru afirma despre pictura 
catedralei că: „mulţumeşte îndeosebi pictorului pentru că nu mi-a 
zugrăvit nicăieri picioare lungi şi subţiri ca fusul, sucite şi strâmbe, 
fioroase, cu păr vâlvoi şi barbă încâlcită, figuri rigide şi băţoase, 
cum vedem în arta bizantină fireşte decadentă. Aici totul e armonie, 
proporţie, măsură şi figurinele au suflet, au viaţă superioară 
ierarhică. Omul a ieşit frumos din mâinile Creatorului. Sfinţii în 
felul lor sunt o desăvârşire a acestei frumuseţi prin altoirea 
supranaturalului. Toată arta e să ştii a reda această frumuseţe şi 
pictorul nostru cred că a reuşit”64. 

O zi cu totul deosebită pentru Biserica Greco-catolică din 
Banat a fost 11 septembrie 1934, ziua în care Regele Carol al II-lea 
prin actul oficial nr. 463 din 11 septembrie 1934 îşi anunţa vizita la 
Lugoj la participarea inaugurării picturii catedralei lugojene şi a 
congresului AGRU de la Lugoj. 

Pregătirile pentru acest eveniment din 5 octombrie au fost 
făcute de Episcopul Nicolescu şi de primarul oraşului Alexandru 

                                                           
63 Alexandru Mesian,  Pictura Catedralei Române Unite din Lugoj, Ediţia a II-a, 
Lugoj, Edit. Dacia Europa  Nova, 2001, p. 24. 
64 Ibidem.  
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Bireescu, luându-se toate măsurile organizatorice: s-a împodobit 
catedrala, s-au împodobit străzile oraşului, dând Lugojului o haină 
de sărbătoare. Prefectura s-a ocupat cu aducerea oamenilor de la 
sate, Episcopul luând măsuri şi pentru banchetul din saloanele 
prefecturii (împărţindu-se cheltuielile fiecare suportând 50 la % din 
totalul costului). 

În după-masa zilei de 5 octombrie soseşte în gara Lugojului, 
Ministrul minorităţilor Valer Pop, Preşedinte al AGRU-lui şi cu 
ceilalţi membri. Primirea este făcută de Dr. Fabius Geleşian, avocat 
diecezan, preşedintele AGRU-lui local, împreună cu prefectul 
judeţului Severin, Victor Curuţiu, deputaţii din judeţ precum şi 
autorităţile locale. 

La orele 16.30 se deschide şedinţa comitetului central la 
Cazinoul civilo-militar, în cuvântul de început rostit de Valer Pop 
prezintă activitatea AGRU-lui şi roadele acestuia în decursul celor 
5 ani. În paralel a avut loc şedinţa federalei Reuniunilor de femei 
condusă de canonicii Ştefan Roşian – Blaj şi Dr. Nicolae Brînzeu, 
în care au discutat modalitatea federalizării tuturor reuniunilor 
mitropolitane sub o conducere unică, cu o activitate îndreptată spre 
o ţintă unitară. 

Ziua următoare 6 octombrie pe lângă şedinţele AGRU-lui şi 
a reuniuni de femei, la orele 19.45 sosesc cu trenul episcopii români 
uniţi. Ei sunt aşteptaţi la gară de Episcopul Nicolescu, subsecretarul 
de stat Valer Roman, în numele AGRU-lui, şi multă mulţime. De 
aici episcopii s-au îndreptat spre episcopie pentru cina festivă. Au 
mai participat şi episcopii romano-catolici Augustin Pacha de 
Timişoara, Mons. Fiedler de la Oradea-Satu Mare, Mons. Robu 
episcopul de Iaşi. 

Regele Carol al II-lea a venit la Lugoj în 7 octombrie, însoţit 
de Generalul Ilasievici, mareşalul Palatului, comandorul 
Fundăţeanu, col. Râmniceanu, Mocioni, maestru de vânătoare. În 
gară aşteptau următorii: Prim Ministrul Tătărescu, Dr. Anghelescu, 
ministrul Instrucţiunii, Inculeţ ministru de Interne, Lapedatu 
ministrul Cultelor; Valer Pop, ministrul Minorităţilor; Mitiţă 
Constantinescu subsecretar de stat, Valer Roman subsecretar de stat 
şi Primarul oraşului Dr. Alexandru Bireescu. 
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De la gară Regele s-a îndreptat spre biserica ortodoxă, 
ascultând oficiul religios şi cuvântul Episcopului Lăzăreascu, iar de 
aici suita s-a îndreptat spre Catedrala română unită, unde îl aşteptau 
cei patru episcopi români uniţi, împreună cu cei 12 canonici. În 
discursul omagial adresat Regelui, Episcopul Alexandru Nicolescu 
îi mulţumeşte pentru prezenţa la Lugoj de a asista la inaugurarea 
picturii catedralei.  

La oficiul divin au participat corurile: corul catedralei Lira, 
corul Maestrului Caranica din Cluj şi corul maestrului Hubic din 
Oradea. După Liturghie, Episcopul Nicolescu citeşte rugăciunea de 
binecuvântare a picturi sfinţind iconostasul şi pictura bisericii.  

După terminarea acestor ceremonii, clerul şi episcopii ies 
din biserică, urmaţi de Suveran pentru procesiunea euharistică. 
Sfânta Euharistie e purtată într-un ciboriu de argint de Episcopul 
Valeriu Traian Frenţiu al Oradiei. 

În fruntea cortegiului era crucea purtată de un cleric, urmată 
de 12 clerici, apoi 60 de copii în costum naţional din parohia 
Coşteiul Mare, iar după aceştia 100 de fetiţe în costum alb însoţite 
de călugăriţe. Urmau 50 de clerici încadraţi de fanfara militară, 120 
preoţi îmbrăcaţi în ornate albe, după care veneau prelaţii romano-
catolici, urmaţi de arhiereii uniţi şi de Episcopul Oradiei cu sfânta 
Taină. Regele Carol al II-lea a participat la procesiunea de pe 
străzile oraşului însoţit de Curtea Regală şi de autorităţile civile şi 
militare. 

La orele 13, după terminarea procesiunii, a început 
banchetul regal, unde au luat cuvântul Ministrul Valer Pop şi 
Regele. După banchet a urmat concursul corurilor săteşti, onorat de 
prezenţa Regelui, iar la orele 18, Regele a plecat la gară, însoţit de 
membrii guvernului şi de episcopii greco-catolici, luându-şi rămas 
bun de la toţi şi mulţumind-ui episcopului Alexandru Nicolescu 
pentru frumoasa primire şi pentru serbări. 

Ziarele din acea perioadă au avut aprecieri asupra acestui 
eveniment de la Lugoj. Ziarul „Curentul” afirma următoarele: „P.S. 
Episcop de Lugoj Alexandru Nicolescu, acela care a stat treaz ca 
biserica să fie ridicată ca un moment mai de vreme, şi să poată fi 
până la sfârşit ridicată, a făcut un gest de deosebită frumuseţe 



50

Sergiu Soica

51

de facut la EDITURA din Banat în perioada anilor 1920 - 1948 

 

 50 

morală, punându-şi salariul său garanţie pentru terminarea operei. 
Este aceasta un gest de prinţ al bisericii şi de umil membru al ei. 
Salarul reprezintă fie măcar prin simbolul lui, pâinea zilnică a cuiva 
şi dacă acest gaj, în loc de altul, este oferit unei opere, el este mai 
de preţ decât o donaţie. P.S. Episcopul Alexandru Nicolescu 
prezidând, va simţi împăcarea de sine a aceluia asupra căruia se 
răsfrânge evlavia constructivă şi meritul solemnităţii creştine de la 
Lugoj”65. 

Ziarul „Vestitorul” din Oradea afirma: „Zilele de 5, 6 şi 7 
Octombrie 1934 vor rămâne înscrie cu litere de aur în istoria tinerei 
asociaţii generale a Românilor uniţi. Sub impresia evenimentelor 
desfăşurate într-un cadru de grandoare unică, nu putem aprecia 
după cuviinţă însemnătatea lui”66. 

În timpul păstoririi Diecezei de Lugoj Alexandru Nicolescu 
a publicat următoarele lucrări: 
 

1. Dumnezeu în natură, Lugoj, Ed. Librăriei Dicezane, 1923. 
2. Cum m-am Convertit, Cultura Creştină, Vol. XIII, Blaj, Nr. 

2, 1924. 
3. Despre Rugăciune, Lugoj, Edit. Reuniunii pentru Misiuni 

din Dieceza Lugojului, 1924. 
4. Din trecutul Bisericii Răsăritene cu reflexii la timpul de 

faţă, Lugoj, Edit. Autorului, 1925. 
5. Pictura Catedralei române unite din Lugoj, Lugoj, 

Tipografia Naţională, 1935. 
6. Natura, Lugoj, Tipografia Husveth et Hoffer, 1925. 
7. Papii şi opera lor, Lugoj, Tipografia Husveth et Hoffer, 

1926. 
8. Noi meditaţii şi practice pe toate zilele anului (prelucrate 

din nou de Ioan Baptista Lohmann), (traducere), Lugoj, 
1927. 

9. Dragostea dumnezeiască, Lugoj, Edit. pentru misiuni din 
Dieceza Lugojului, 1927. 

                                                           
65 Curentul, Bucureşti, 1934 (10 octombrie),  nr. 13, p. 4. 
66 Vestitorul, X, 1934 (15 octombrie), nr. 20, p. 4. 
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10. Stropi de rouă, Poveţe sufleteşti date cu prilejul SS. 
Exerciţii Spirituale, Blaj, Edit. Societăţii „Sfânta Unire”, 
1929. 

11. Paserile, Biblioteca pentru casa cultă Nr. 5, Lugoj, 
Tipografia Naţională 1930. În această broşură ,,se observă 
spiritul de observaţie şi vioiciunea stilului, care prin 
conţinutul ei ridică cititorul în sferele înalte ale naturii de 
unde să admire Creatorul în făpturile sale”67. 

12. Biserica Unită în cadrul Bisericii Catolice universale, 
(Biblioteca pentru casa cultă), Lugoj, Tipografia Naţională, 
1930.Familia, Lugoj, 1930 

13. Familia, Lugoj, Edit. Librăriei Diecezane, 1934. 
14. Chestiunea avortului, Bucureşti, Edit. Monitorul Oficial şi 

Imprimeria Centrală, 1935. 
15. Din natură, Lugoj 1935. 
16. Galinacee, Lugoj, Edit. Librărie Diecezane, 1936. 
17. Epistolă pastorală din prilejul înscăunării Arhiepiscopului 

şi Metropolitului de Alba Iulia şi Făgăraş către clerul 
arhidiecezan, Blaj, Tipografia seminarului Greco-catolic, 
1936. 

18. Educaţia Femeii, Revista Transilvania, Vol. 68, 1937. 
19. Alexandru Nicolescu, Sfinţii şi animalele, Blaj, Tipografia 

Seminarială, 1939. 
A publicat alte peste 200 de studii şi articole în: Unirea (Blaj), 

Cultura Creştină (Blaj), Răvaşul (Cluj), Sionul Românesc (Lugoj), 
Observatorul (Beiuş), Vestitorul (Oradea), Transilvania. 
 
Traduceri 
 

1. Noi meditaţii şi practice pe toate zilele anului (prelucrate 
din nou de Ioan Baptista Lohmann) (traducere din Bruno 
Vercruysse), Lugoj, 1927. 

2. Predici de Advent, (Bourdaloue Louis S.I., traducere), Blaj, 
Tipografia Seminarului Teologic Greco-Catolic, 1920. 

                                                           
67 Sionul Românesc,  XVII, Lugoj, 1930 (15 februarie), nr. 3 – 4, p. 16. 
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3. Predici din paresimi, Traducere din Louis Bourdaloue S.J. 
4. Meditaţii pentru toate zilele anului. 2 vol. Traducere din 

Bruno Vercruysse S.J. 
5. Manual pentru noviciat, Traducere din B. Schuster 

 
Mitropolitul Dr. Alexandru Nicolescu 

 
Sinodul electoral pentru alegerea noului Mitropolit a fost 

convocat pentru data de 7 mai 1935. Rezultatul a fost următorul: 
Alexandru Nicolescu, episcopul Lugojului, a obţinut 48 de voturi, 
Iuliu Hossu, episcopul de Cluj-Gherla, 27 voturi, Valeriu Traian 
Frenţiu, episcopul de Oradea, 12 voturi şi Alexandru Rusu, 
episcopul Maramureşului, 10 voturi. După numire şi confirmare, la 
6 septembrie 1935, Alexandru Nicolescu a fost înscăunat la Blaj. 

Ca Mitropolit la Blaj e surprins de zbuciumul evenimentelor 
care au precedat şi au dus la izbucnirea celui de-al Doilea Război 
Mondial. Multe din planurile arhipăstorului vor rămâne nerealizate. 
Între ele şi dotarea catedralei blăjene cu o pictură asemănătoare 
celei din Lugoj. Pe de o parte, boala care i-a ros fizicul atât de 
delicat, iar pe de alta, conflagraţia mondială începută în 1939 şi 
pierderea Transilvaniei de Nord în vara anului 1940, i-au grăbit 
sfârşitul. 

Două sunt caracteristicile care au definit personalitatea 
Mitropolitului Alexandru Nicolescu: deosebita evlavie determinată 
de marele imperativ al Sacerdoţiului Catolic şi o cultură deosebită, 
exprimată atât în scris cât şi oral, prin lucrări proprii şi prin 
traduceri – fiind un adevărat poliglot – prin pastorale scrise sau prin 
predici. 

Înalt Preasfinţitul Alexandru Nicolescu Arhiepiscop şi 
Mitropolit de Alba-Iulia şi Făgăraş a deţinut numeroase funcţii 
importante: Prelat domestic al Sfinţiei Sale Papa Pius al XII-lea, 
Asistent la Tronul pontifical, Senator de drept şi consilier regal, 
membru al Asociaţiei pentru literatura română şi cultura poporului 
român, Preşedinte de onoare al AGRU-lui, membru al Ordinului 
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Ferdinand I, în gradul de Mare-Ofiţer şi decorat cu: Steaua 
României în gradul de Mare Cruce, cu Coroana României în gradul 
de mare Cruce, cu Răsplata Muncii pentru Biserică clasa I, Meritul 
Cultural clasa I68. 

S-a stins din viaţă în 5 iunie 1941, joia înaintea Rusaliilor. 
Deplângându-i sfârşitul, în necrologul publicat în “Curierul 
Creştin”, ziarul oficial al Episcopiei de Cluj-Gherla, Episcopul Iuliu 
Hossu, reţinut la Cluj de graniţa impusă pe Feleac la 30 august 
1940, îl numeşte: “Vrednic urmaş al marilor luceferi care au 
luminat cărarea strămoşilor în cursul veacurilor, s-a dovedit mare 
arhiereu al Domnului în episcopie şi mitropolie, stâlp de lumină şi 
de viaţă pentru credincioşii şi păstoririi lui încredinţaţi şi departe 
peste hotarele eparhiei şi mitropoliei, suflet sacerdotal, suflet mare 
a cuprins în dragostea sa pe toţi, fără deosebire, plinind legea 
supremă a Domnului Isus întru care toţi una sunt”69. 
 Dr. Nicolae Brînzeu canonic al Eparhie de Lugoj a afirmat 
despre Mitropolitul Alexandru Nicolescu: „Iată pentru ce: când la 
1935 trebuia ales urmaş marelui mitropolit Vasile Suciu, demn între 
cei demni a fost găsit Episcopul Nicolescu al Lugojului. A primit 
marea sarcină. Şi când în după masa zilei de 30 septembrie 1936 îşi 
lua rămas bun de la fiecare colţ al grădinii, de la florile lui dragi şi 
de la noi toţi: în ochii lui parcă se reoglindeau gândurile sfântului 
Pavel la plecarea din Efes: «Şi acum… iată merg în Ierusalim, şi nu 
ştiu cele ce mi-se vor întâmpla acolo…» (Fapte: 20, 22). Cu sufletul 
gata, dar cu trupul firav, a trecut la noua sarcină; nu mult i-a trebuit 
să se mistuiască. Şi s-a dus. Îi rămâne scumpă pomenirea între noi! 
Îi rămâne numele, alături de numele marilor ierarhi care au ilustrat 
istoria Bisericii Unite. Şi când vor anunţa glasurile celor ce l-au 
cunoscut, pietrele şi zidurile bisericilor, în primul rând ale bisericii 

                                                           
68 Date preluate din Anunţul de deces, Archivum Dioecesanum Timisoarensis, 
Fond „De Unione” (Unionsbestrelungen), Fond neordonat. 
69 Sionul Românesc  XXXVIII, Lugoj, 1941(15 iunie), nr. 11, pp. 50 – 51. 
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catedrale, vor vesti că Lugojul a avut un episcop ca Alexandru 
Nicolescu.”70 
 

4) Episcopul Dr. Ioan Bălan 
 

Episcopul Ioan Bălan a fost unul dintre prelaţii de seamă ai 
Bisericii Greco-Catolice din Banat şi a Bisericii Române Unite. A 
condus Episcopia de Lugoj între anii 1936-1959. 
 Ioan Bălan s-a născut la Teiuş, judeţul Alba, în 11 februarie 
1880. Studiile le-a urmat la Blaj, apoi a fost trimis la studii 
teologice la Budapesta şi Viena, unde a obţinut doctoratul în 
teologie în anul 1906 cu o teză despre dipticile liturgice: „Die 
kirche Dyptichen. Ihr Wesen und Gebrauch”71. 

În 24 iunie 1903 este hirotonit preot celib, fiind numit apoi 
subprefect la Internatul de băieţi (Vancean) din Blaj şi notar 
consistorial. Tot în acest an îşi începe activitatea de colaborator la 
gazeta blăjeană „Unirea”, cu studii şi articole din sfera 
problematicii Bisericii Române Unite. Peste un an îşi continuă 
studiile la Viena. În această perioadă, fiind prieten cu Iuliu Maniu, 
candidează în alegeri pe listele Partidului Naţional Român, este ales 
deputat, dar părăseşte politica. 

Prin calităţile sale intelectuale preotul Ioan Bălan, ajunge să 
fie cunoscut şi în mediile romano-catolice. Astfel, după mai multe 
discuţii cu episcopul romano-catolic Raimund Netzhammer şi cu 
alţi fruntaşi din Transilvania, domiciliaţi în Bucureşti, s-a ajuns la 
ideea de a construi o biserică greco-catolică în Bucureşti, pe strada 
Polonă nr. 48, teren proprietate, atunci, a Bisericii romano-catolice. 
S-a întocmit un plan de construcţie al bisericii. În anul 1909, de 
ziua Sfinţilor Constantin şi Elena, preotul Ioan Bălan, cu 
participarea Arhiepiscopului romano-catolic din Bucureşti, au 
sfinţit piatra fundamentală a viitoarei biserici. Din partea 

                                                           
70 Nicolae Brînzeu, +Mitropolitul Alexandru Nicolescu, în Sionul Românesc,  
XXVIII, 1941 (15 iunie), nr. 11, Lugoj, pp. 50 – 51. 
71 Studiu Istoric şi liturgic asupra dipticelor. 
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Mitropoliei greco-catolice din Blaj a fost prezent canonicul Ioan 
Micu Moldovan. 

Din acest moment Bucureştiul a avut nevoie de un confesor 
greco-catolic. Datorită faptului că preotul Ioan Bălan era deosebit 
de activ la Blaj, atât pe plan cultural, cât şi în pastoraţie, unii dintre 
fruntaşii Mitropoliei s-au opus plecării lui definitive în Bucureşti. În 
acest demers a fost sprijinit de canonicul Augustin Bunea şi, astfel, 
în anul 1909, preotul Ioan Bălan pleacă la Bucureşti cu paşaport 
maghiar. Pentru a-i uşura întreţinerea materială, episcopul romano-
catolic l-a numit pe Ioan Bălan profesor de Limba română şi Limba 
latină la micul seminar al arhiepiscopiei bucureştene, unde 
beneficia şi de locuinţă.  

După instalare, preotul Ioan Bălan a început recenzarea 
credincioşilor greco-catolici din Bucureşti, ţinând o evidenţă clară a 
lor. Biserica a fost sfinţită în ziua de Sfântul Nicolae, pictura 
bisericii a fiind sprijinită financiar de către profesorul şi 
academicianul Ioan Bianu. În anul 1911 preotul Ioan Bălan a fost 
ridicat la rangul de protopop.  

Dat fiind faptul că preotul Ioan Bălan era cetăţean al statului 
austro-ungar, a fost arestat în anul 1916 şi dus la fortul Domneşti, 
împreună cu alţi clerici catolici şi laici. A fost mutat apoi la Huşi, 
unde existau multe călugăriţe romano-catolice, şi de acolo la Iaşi, 
unde a început să poarte discuţii cu I.G. Duca. Dat fiind faptul că 
Ioan Bălan vorbea curent limba franceză, a lucrat la Spitalul Militar 
Bucureşti – refugiat pe atunci la Iaşi – ca traducător sau în alte 
servicii.  

Un merit însemnat are protopopul Ioan Bălan şi în 
construirea bisericii „Maica Domnului” din Bucureşti, de pe strada 
Aquila, pentru care Papa Pius al X-lea a donat suma de 20.000 
franci francezi. După anul 1919 Ioan Bălan revine la Blaj şi devine 
în anul 1920 canonic mitropolitan, şi apoi, din 1921, rector al 
Academiei de Teologie. În această perioadă este secretar şi 
preşedintele Reuniunii Arhidiecezane pentru misiuni, preşedintele 
societăţii de editură „Sfânta Unire”, preşedinte al Tribunalului 
Matrimonial pentru diecezele sufragane, directorul asociaţiei 
„Sfântul Nichita” a preoţilor din arhidieceză (pentru care a compus 
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statutele), secretar, apoi preşedinte al Astrei, şi superior al 
călugăriţelor din ordinul „Sfânta Maria” din Blaj. În anul 1929 a 
fost delegat al Provinciei Mitropolitane greco-catolice româneşti în 
comisia pentru codificarea dreptului canonic oriental cu sediul la 
Roma, sub conducerea cardinalului Petru Gaspari. La Roma a 
petrecut 6 ani, rămânând şi după plecarea sa mai departe 
consultator al comisiei pentru redactarea Codului. 

Canonicul Ioan Bălan afirma că o bună pastoraţie nu se 
poate realiza decât cu preoţi de o înaltă ţinută intelectuală şi 
spirituală. În acest scop a înfiinţat Asociaţia „Sfântul Nichita”, al 
cărui preşedinte a fost. Publică, în 1934, la Blaj, o broşură tocmai în 
acest scop, intitulată „Rostul Asociaţiei preoţeşti Sfântul Nichita al 
Remesianei”, ce cuprinde statutele de funcţionare. Această 
organizaţie bisericească a avea ca scop desăvârşirea creştinească a 
preoţilor, îndeosebi a celor celibatari. 
 

Episcop de Lugoj 
 

Sfântul Scaun de la Roma odată cu numirea Episcopului 
Alexandru Nicolescu ca Mitropolit la Blaj, în data de 30 august 
1936 a numit şi noul Episcop de Lugoj în persoana Canonicului 
Ioan Bălan. Mitropolitul Nicolescu şi Episcopul Bălan au depus 
jurământul în faţa Regelui Carol al II-lea, în ziua de 15 septembrie 
1936 în castelul Peleş, iar martori ai acestui jurământ din partea 
Mitropolitului au fost Dr. Victor Macavei şi Iacob Popa de la Blaj, 
iar ai Episcopului au fost Dr. Nicolae Muntean şi Dr. Nicolae 
Brînzeu de la Lugoj. 
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Episcopul Dr. Ioan Bălan72 
 

 Cu această ocazie Episcopul Ioan Bălan a rostit un discurs 
spunând următoarele: „Sire, prezentându-mă în faţa augustei 
persoane a Majestăţii Voastre spre a face jurământul ce mi-l impune 
atât legea bisericii cât şi legea ţării, primul meu cuvânt este de 
adâncă recunoştinţă şi de profundă mulţumire pentru Majestatea 
Voastră, care a binevoit să-şi dea asentimentul la numirea mea în 
Scaunul episcopal al Lugojului. Dat fiindcă episcopii celor două 
biserici româneşti nu ocupă numai un rol bisericesc, ci mai au şi o 
importantă chemare faţă de ţara şi neamul lor, sunt fericit, Sire, că 
mai înainte de a-mi ocupa scaunul, pot să asigur pe Majestatea 

                                                           
72 Arhiva Episcopiei de Lugoj, Fond poze, Fond neordonat. 



58

Sergiu Soica

59

de facut la EDITURA din Banat în perioada anilor 1920 - 1948 

 

 58 

Voastră, prin jurământul solemn de fidelitatea ce o voi păstra 
Majestăţii Voastre şi scumpei noastre ţări…”73. 

Consacrarea întru Episcop a Dr. Ioan Bălan a avut loc la 
catedrala din Blaj în 18 octombrie 1936. La liturghie, în cadrul 
căreia s-a desfăşurat ceremonia consacrării, Mitropolitul Alexandru 
Nicolescu a fost asistat de episcopii Dr. Iuliu Hossu de Cluj – 
Gherla, şi Dr. Alexandru Rusu Baia Mare, au concelebrat Capitulul 
Mitropolitan, precum şi reprezentanţi ai Eparhiei de Lugoj: Dr. 
Nicolae Brînzeu, Canonicul Ioan Ienea, Pr. George Muntean vicarul 
Timişoarei, Pr. Romulus Stoica protopopul Lugojului şi Dr. Iuliu 
Raţiu prim-notar consistorial. 

Episcopul Bălan a sosit la Lugoj în 1 noiembrie cu trenul. 
Pe parcursul drumului Episcopul a avut excelente primiri în diferite 
gări. La plecarea din Blaj în gară se aflau: studenţii Academiei 
Teologice şi profesorii săi, călugăriţele de la Sf. Maria cu 
superioarele lor, elevele de la Şcoala Normală de fete. Mitropolitul 
Alexandru Nicolescu şi membrii Capitlului blăjean l-au condus pe 
Episcopul Ioan Bălan la gară. În gara Teiuş, locul de naştere al 
Episcopului, a fost aşteptat de autorităţile locale, parohul locului Pr. 
Gruia, care cu o delegaţie de 30 de persoane l-au însoţit până la 
Lugoj. Alte opriri au fost la Şibot unde Episcopul a luat contact cu 
teritoriul eparhiei Sale. La Orăştie, protopopul districtului împreună 
cu toţi preoţii şi numeroşi credincioşi îl salută. Episcopul s-a mai 
oprit la Simeria, Deva, Părul, Nevrincea şi Coşteiul Mare. 

În gara din Lugoj, Episcopul a fost aşteptat de: canonicul 
Nicolae Muntean, primarul Dr. Alexandru Bireescu, subprefectul 
Dr. Daminescu, protopopul ortodox Dr. Mihăiescu, ofiţeri din 
Garnizoana Lugoj, Dr. Nicolae Proşteanu preşedintele Tribunalului 
Lugoj cu mulţi magistraţi, directorii de şcoli împreună cu profesorii 
de la cele cinci şcoli din Lugoj împreună cu elevii lor. De aici 
Episcopul porni într-un convoi spre catedrală, unde a fost aşteptat 
de Capitlu şi corul „Lira”. Noul Arhiereu a fost întâmpinat şi salutat 
de vicarul capitular Dr. Nicolae Brînzeu. La catedrală, într-un cadru 
solemn, s-a oficiat vecernia. După terminarea vecerniei, înainte de a 
                                                           
73 Sionul Românesc,  XXIII, 1936 (1 octombrie), nr. 19 – 20, p. 128. 



58 59

Biserica greco-catolică din Banat în perioada anilor 1920 - 1948de facut la EDITURA din Banat în perioada anilor 1920 - 1948 

 

 59 

se îndrepta spre reşedinţa Episcopiei, Ioan Bălan vizitează casa 
Prepozitului Capitular Ioan Boroş în etate de 86 de ani fiind bolnav 
şi neputându-se deplasa la catedrală.  

La Liturghia solemnă de instalare, din 1 noiembrie 1936, au 
mai participat directorul general de la Ministerul Cultelor, Stancu 
Brădişteanu, reprezentanţi ai Capitlului Mitropolitan, protopopul 
Bucureştiului Dr. Vasile Aftenie, Ministrul Instrucţiunii Valer Pop, 
precum şi autorităţile locale. 

După liturghie, la reşedinţa episcopală, Episcopul a fost 
salutat de personalităţile marcante ale Banatului. Episcopul 
Augustin Pacha a vorbit în numele Biserici de rit latin, Pr. Nicolae 
Sintescu şi Pr. Suru din partea Biserici ortodoxe, Protopopul Nemeş 
din partea cultului evanghelic, precum şi un delegat din partea 
cultului mozaic. Din partea autorităţilor locale au vorbit: Victor 
Curuţiu, prefect pentru judeţul Severin, Dr. Octavian Jucu, 
subprimar al municipiului Lugoj, Colonelul Panait Boitan din 
partea armatei, Prim-procurorul Dr. Fabius Rezei din partea 
Tribunalului Lugoj. 

La 1 noiembrie 1936, în primul său discurs rostit la 
instalarea sa, Episcopul Ioan Bălan afirma că dorinţa lui este: 
„vestirea învăţăturii Domnului şi să fac pe oameni să o îmbrăţişeze 
cu atâta dragoste, încât după ea să-şi îndrepte toată viaţa”74. 

În timpul episcopatului său acesta s-a străduit să trimită în 
străinătate (Roma, Viena, Strasbourg) la studii, cât mai mulţi 
clerici, deoarece prin pregătirea şi formarea unui cler superior, se 
putea forma generaţiile viitoare de credincioşi. În acelaşi timp, 
sprijină ordinele călugăreşti, o continuare a activităţii de la Blaj, 
unde i-a ajutat mereu pe călugării asumpţionişti francezi în 
misiunea lor educativă.  

În anul 1940, cu ocazia jubileului de 60 de ani, Episcopul 
Ioan Bălan este decorat de către Directorul Ministerului Cultelor, 
Daniel Pepa cu decoraţia „Coroana României” în grad de Mare 
Ofiţer, acordată de Regele Carol al II-lea. 
                                                           
74 Ioan Bălan, Spre culmile Sionul, (Discursul de instalare 1 noiembrie 1936), 
Lugoj, Edit. Librăriei Diecezane, 1937, p. 38.  
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 O perioadă grea pentru Episcopul Ioan Bălan a fost perioada 
1940 – 1942, din cauza unei boli la ochi (cataractă dublă). Această 
boală i-a cauzat orbirea. Operaţia nu se putea face decât până la 
evoluţia deplină a cataractei. Operaţia la care a fost supus Ioan 
Bălan a reuşit. La un ochi s-a operat în Lugoj, iar la celălalt în 
Bucureşti. După ce şi-a recăpătat vederea episcopul a afirmat: 
,,Dumnezeu mi-a redat vederea ca să pot tălmăci cuvântul Lui”75. 

 
Scrierile Episcopului Bălan  
  
Ioan Bălan a fost un om cu o temeinică pregătire 

intelectuală şi o strălucită cultură umanistă. Vorbea curent mai 
multe limbi, a cunoscut bine limbile maghiară, germană, franceză, 
italiană latină, greacă şi ebraică, ceea ce i-a permis să se 
documenteze temeinic asupra problemelor capitale ale Bisericii 
Greco-catolice şi ale celei Catolice. A fost colaborator al revistei 
„Convorbiri Literare” şi în comitetul de redacţie la principala 
revistă a Bisericii Române Unite, „Cultura Creştină”; la ziarul 
„Unirea” din Blaj devine corespondent încă din Viena, unde a 
apărut prima scrisoare în nr. din 29 octombrie 1904 sub semnătura 
Iob. Aceste corespondenţe vor continua regulat până la terminarea 
studiilor din Viena. 

Episcopul Ioan Bălan este autor a mai multor volume, de o 
reală importanţă pentru Biserica Română Unită. Prima sa lucrare de 
anvergură este teza de doctorat de la Viena din anul 1906: „Wesen 
und Gebrauch der kirchlichen Diptychen” (Fiinţa şi uzul dipticilor 
bisericeşti), studiu istoric şi liturgic asupra dipticelor.  

 

                                                           
75 Ioan Ploscaru, Op. cit., p. 39. 
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Prima pagină din teza de doctorat a Episcopului Ioan Bălan76 
 

Preocupându-se de problema limbii liturgice româneşti, a 
cercetat temeinic subiectul şi, la sugestia lui Alexandru Rusu, pe 
atunci redactor-responsabil al „Culturii Creştine” din Blaj, a 
redactat prima lui carte sub titlul „Limba Cărţilor Bisericeşti. 
Studiu istoric şi liturgic”. Acest studiu istoric, filologic şi liturgic a 
apărut la Blaj în anul 1914 la Tipografia Seminarului. Foarte multe 
                                                           
76 Arhiva Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română Timişoara, 
Fond Episcopul Ioan Boroş, nr. 41 – 52, Dosar nr. 46, Ioan Bălan, Curs teologie 
pastorală. 
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capitole au fost inserate iniţial în revista blăjeană. Studiul se referea 
la cărţile de ritual bisericesc de rit bizantin, în limba lor veche 
românească, precum şi la modificările ulterioare aduse acestor texte 
în spirit de modernizare grăbită, care, după opinia lui Ioan Bălan a 
alterat puritatea originară. Tematica studiului este complexă: 
traducerile Sfintei Scripturi, autorii cărţilor liturgice, cuvântările 
bisericeşti, activitatea lui Roman Melodul, Biblia lui Samuil Clain 
şi latinizarea, uneori cam exagerată, a terminologiei unor cărţi. 
Volumul se susţine pe o temeinică şi riguroasă documentare, o 
interpretare în spirit hermeneutic, o lucrare ce are în vedere nu 
numai aspectul filologic şi lingvistic, ci mai cu seamă cel dogmatic, 
religios77. 

La Bucureşti apare în anul 1915, cartea „Antimisul”, studiu 
istorico-liturgic despre antimisele liturgice78. În 1916 Ioan Bălan 
publică un studiu „Eminescu şi teologii români uniţi de la Viena”, 
apărut la Blaj, Tipografia Seminarului. În acest studiu autorul 
vorbeşte despre prezenţa lui Eminescu la Viena. 

În anul 1922, publică ,,Viaţa lui Isus pe înţelesul tuturor”, 
tipărită la Blaj. A doua ediţie a apărut în 1945, la Lugoj, o carte ce 
propovăduieşte învăţămintele evanghelice. Cu ocazia tipăririi 
ediţiei de la Lugoj, autorul ei scrie: ,,Poporul românesc poate 
niciodată nu a avut o aşa de mare lipsă să fie dus la Isus, ca în 
aceste zile foarte grele”79. 

Peste numai trei ani de la prima ediţie a Vieţii lui Isus, 
tipăreşte „Noul Testament” (Oradea, 1925) din prefaţa căruia 
reţinem: ,,Scumpă ne este Scriptura, dar mai scumpe ne sunt 
Evangheliile, căci după însemnarea lor, ele ne aduc cea mai bună 
veste, arătându-ne viaţa şi învăţătura a însuşi Mântuitorului. Când 
le citim parcă umblăm cu Dânsul şi chiar de pe sfintele lui buze 
primim cuvintele de mângâiere”80. Menţionăm faptul că toate 
                                                           
77 Cultura Creştină, Blaj, 1911(25 noiembrie), nr. 18, p. 588. 
78 Antimís (-se), s.n. – Pânză pusă în altar pentru a aşeza pe ea discul cu pâinea 
sfinţită şi potirul. DEX. 
79 Ioan Bălan, Viaţa lui Isus pe înţelesul tuturor, Lugoj, Edit. Librăriei Diecezane, 
1945, p. 3. 
80 Ioan Bălan, Noul Testament, Oradea, Tipografia Seminarului, 1925, p. 5. 



62 63

Biserica greco-catolică din Banat în perioada anilor 1920 - 1948de facut la EDITURA din Banat în perioada anilor 1920 - 1948 

 

 63 

cheltuielile pentru tipărirea Noului Testament au fost suportate de 
Episcopul Valeriu Traian Frenţiu. 

Între anii 1932-1933 tipăreşte la Vatican două volume cu 
texte de Drept canonic: „Fontes juris canonici ecclesiae rumanae” 
(Istoria izvoarelor dreptului canonic românesc) şi „Fonti rumeni” 
(Izvoarele dreptului românesc), Roma, 1932, Tipografia Poliglotă 
Vaticană. Aici Ioan Bălan arată originea dreptului canonic în 
Biserica Românească din Transilvania81. 

În anul 1934 la Tipografia Seminarului din Blaj, apare 
„Rostul Asociaţiei Preoţeşti Sf. Nichita al Remesianei” Aici sunt 
prezentate statutele asociaţiei, îndrumări în special pentru preoţii 
celibi. 

O utilă contribuţie la istoria Biserici Române Unite este şi 
broşura „Un sinod diecezan de sub episcopul Rednic”, Blaj, 
Tipografia Seminarului 1934. 

Cu prilejul consacrării ca Episcop, s-a pregătit sufleteşte în 
mănăstirea călugărilor bazilitani din Bixad, judeţul Satu Mare şi a 
fost sfinţit în catedrala mitropolitană în noiembrie 1936, ocazie cu 
care a rostit cuvântarea intitulată ,,Spre culmile Sionului”, (Lugoj, 
Tipografia Diecezană, 1937) ce s-a tipărit iniţial în paginile revistei 
Sionul românesc, foaia diecezană a Episcopiei Lugojului, iar în 
anul următor în volum. 

 

                                                           
81Remus Mircea Birtz, Manfred Kierein-Kuenring, Dr. Ioan Bălan Sfaturi pentru 
urmaşii în Hristos, Cluj-Napoca, Edit. Napoca Star, 2009, p. 24. 
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Amintire de la Jubileul Episcopului Ioan Bălan82 
 

În vremea episcopatului a publicat volumul „Îndrumări 
pentru organizarea şi conducerea Congregaţiilor mariane” , Lugoj 

                                                           
82 Arhiva Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română Timişoara,  
Fond Episcopul Ioan Boroş, nr. 41 – 52, Dosar nr. 44, Ioan Bălan. 
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1942. Aceste cincizeci de pagini ale lucrării au fost publicate iniţial 
în Sionul românesc, după care, la dorinţa multor preoţi, s-au tipărit 
în volum. Suntem în perioada în care reuniunile mariane cunoşteau 
o mare dezvoltare în Biserica Română Unită; se consemnează 
rezultatele fructuoase, după ce se defineşte statutul Congregaţiei 
mariane, istoricul şi modalitatea de constituire în fiecare parohie. Se 
publică şi statutele de funcţionare, după o lucrare mai veche a 
canonicului orădean Aloisie Tăutu, din care s-a luat rânduiala 
primirii în congregaţie. Volumul Episcopului Ioan Bălan a fost de o 
maximă utilitate preoţilor parohi, fapt observat şi de gazeta blăjeană 
Unirea, care scrie: „E o tipăritură lucrată cu temei şi bine venită” 83. 

În anul 1943, pentru bunul mers al vieţii administrative a 
Bisericii, Episcopul publică: „Statutele Administraţiei Capitulare a 
Diecezei Lugojului”, la Tipografia Naţională Constantin Danciu din 
Lugoj. 

O altă carte a Episcopului Lugojului este „Logodna 
solemnă”, tipărită la Blaj în 1945, un studiu istoric bazat pe 
prescripţiile canoanelor bisericeşti, răsăritene şi latine, cu privire la 
ceea ce ar trebui să fie logodna, o promisiune pentru căsătorie.  

În anul 1946 publica la Tipografia Naţională Constantin 
Danciu din Lugoj: „Sfatul Parohial”, o pastorală publicată şi în 
Sionul Românesc. În „Sfatul Parohial” Episcopul Ioan Bălan 
propune ca fiecare preot în parohie să formeze un sfat parohial cu 
membri din parohie pentru a discuta problemele parohiale. Şi 
pentru că aşteptaun răspuns de la această organizaţie, a invitat la 
Lugoj în 15 august 1946, toţi Protopopii să raporteze cum s-a pus în 
practică „Sfatul Parohial”84. 

Ultima publicaţie identificată a Episcopului Ioan Bălan este: 
„Primul Sinod al Unirii cu Roma”, Tipografia Naţională Lugoj, 
1947. În introducerea acestei cărţi afirmă că Mitropolitul Teofil nu 
a fost învrednicit măcar cu o broşură. Când a apărut această broşură 
(„Primul Sinod al Unirii cu Roma”) se împlinise 250 de ani de la 

                                                           
83 Unirea, Blaj, 1942 (20 iunie), nr. 25, p. 4. 
84 Ioan Bălan, Sfatul Parohial, Lugoj , Tipografia Naţională Constantin Danciu, 
1946, p. 22. 
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marele sobor ţinut la Alba-Iulia. Episcopul Ioan Bălan afirmase: 
„Cred că e lucru folositor, dacă reamintesc Veneratului Cler 
lucrurile, care s-au petrecut în acele zile însemnate pentru viitorul 
întregului neam românesc, nu numai pentru biserica noastră”85. 

Nu putem să nu amintim aici traducerea enciclicei Papei 
Pius al X-lea „Exhortaţiunea lui către cler” şi enciclica Papei Pius 
al XI-lea, „Ad catolici sacerdoti” (Despre preoţia catolică) din 
1936, text fundamental cu privire la vocaţia preoţească. Pe lângă 
acestea a mai publicat „Les martyrs de l'Euharistie dans l'Eglise 
Roumaine-Unie” Tunis, 1931, Tipografia Weher & Co. Aici sunt 
prezentaţi martiri greco-catolici din sec. XVIII, şi „Leges Iustiniani 
de haereticis”, Roma, 1935, Tipografia Poliglotă Vaticana. Studiu 
despre legile anti-eretice din timpul lui Iustinian86. 

În perioada domiciliului obligatoriu de la Curtea de Argeş 
Episcopul Ioan Bălan îşi scrie Autobiografia, care este adresată 
rudelor. Acest manuscris de 103 pagini format A5 cuprinde toate 
etapele importante din viaţa episcopului87. 

Trebuie menţionată, în mod deosebit, activitatea lui Ioan 
Bălan la revista „Cultura Creştină”, la amândouă seriile ei de 
apariţie fiind în comitetul de redacţie. Studiile publicate se referă la 
viaţa lui Ieremia Valahul, atunci încă puţin cunoscut, probleme de 
codificare a Dreptului Canonic Oriental, sinoade bisericeşti, martirii 
creştini, problemele de liturgică şi o cercetare asupra poetului 
Eminescu şi teologii români uniţi din Viena. O colaborare majoră a 
Episcopului Ioan Bălan a fost şi la revista oficială a Episcopiei 
Lugojului „Sionul Românesc”. Aproape în fiecare număr al revistei 
Episcopul a contribuit cu articole sau cu pastorale88. 

 
Evenimentele din 28 octombrie 1948 a condus la arestarea 

Episcopului Ioan Bălan. Este închis la Lugoj, iar de acolo este dus 
la Bucureşti împreună cu ceilalţi episcopi greco-catolici, şi purtaţi 

                                                           
85 Ioan Bălan, Primul Sinod al Unirii cu Roma, Lugoj, Tip. Naţională, 1947, p. 4. 
86 Remus Mircea Birtz, op cit. p.24. 
87 Autobiografia Ioan Bălan, Manuscris arhiva familiei Episcopului Ioan Bălan. 
88 Remus Mircea Birtz, op. cit., p. 25. 
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pe la diferite mănăstiri, pentru ca, în final, să ajungă la închisoarea 
din Sighet. În anul 1955 episcopii care au supravieţuit detenţiei, 
între care şi Episcopul Ioan Bălan, au fost transferaţi la Curtea de 
Argeş cu domiciliu obligatoriu. 

Episcopul Ioan Ploscaru afirma următoarele: „Episcopul 
Ioan Bălan era îmbătrânit şi adus de spate, dar spiritul îi era mereu 
viu şi curat ca înainte”89. În anul 1959 Episcopul Ioan Bălan a 
decedat într-un spital din Bucureşti, după ce a fost internat la 
Mănăstirea Curtea de Argeş şi Ciorogârla între anii 1955-1959.  

În anul 1959 Episcopul Ioan Ploscaru este închis pentru 
aceeaşi credinţă, la închisoarea din Dej. El l-a comemorat pe fostul 
Episcop al Lugojului în faţa colegilor preoţi din temniţă, făcându-i 
următoarea caracterizare: „Dumnezeu îi va tripla coroana de dascăl, 
de feciorelnic şi de martir, pentru munca de evanghelizare, pentru 
viaţa curată şi pentru suferinţele ce le-a îndurat în închisoare”90. 

 
 

B) Capitlul Diecezei Lugojului 
 

Dieceza de Lugoj s-a întemeiat la 26 noiembrie 1853 prin 
Bula pontificală „Apostolicum Ministerium” a Papei Pius al IX-lea, 
fiind dat un document pentru parohiile care intrau sub jurisdicţia 
Episcopiei Lugojului, şi, tot odată, care hotăra înfiinţarea Capitlului 
Catedralei. În decretul de înfiinţare al diecezei ,Papa Pius al IX-lea 
afirma: „Pentru ca Episcopul Lugojului să-şi poată îndeplini mai 
uşor şi fără tărăgăneală datorinţele lui episcopale, întemeiem în 
Catedrala Lugojului Prezbiteriul sau Capitlul”91. 

 

                                                           
89 Ioan Ploscaru, Op. cit., p 113. 
90 Ibidem. 
91 Bulla Apostolicum ministerium Decembrie 1853, cf. Şematismul Istoric al 
Diecezei Lugojului, 1903, p. 59. 
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Stema Capitlului Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj92 
 
Instituţia capitulară în forma în care există şi funcţionează în 

Biserica Greco-Catolică este preluată din Biserica Romano-
Catolică. Cu excepţia Bisericii Catedrale Mitrolopitane, unde 
Capitul s-a fondat în anul 1807 prin Episcopul Ioan Bob, Capitlurile 
de la Oradea, Gherla şi Lugoj s-au înfiinţat odată cu întemeierea 
Episcopiilor. 

Capitlul catedral al Lugojului era prevăzut cu următoarele 
posturi capitulare: Canonic Lector sau Archidiacon, Canonic 
Custode sau Ecclesiarch, Canonic Scolastic sau Profesor de rit, 
Canonic Cancelar sau Carthophilace şi Canonic Prebendat, Canonic 
Arhiprezbiter (Prepozit)  şeful Capitlului93. 
  

                                                           
92 Arhiva Episcopiei de Lugoj, Fond poze, Fond neordonat. 
93 Cf. Şematismul Istoric al Diecezei Lugojului, 1903, p. 123. 
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II. Organizarea sinodală 
 

Urmând firul tradiţiei, Biserica Unită a ţinut şi între cele 
două războaie mondiale mai multe sinoade: diecezane, protopopiale 
şi electorale. Sinoade provinciale în această perioadă nu s-au ţinut. 

 
A) Sinoade eparhiale – diecezane 

 
Biserica Greco-catolică din Banat a avut patru sinoade 

eparhiale. În perioada 1920 – 1945, la Lugoj s-a desfăşurat al IV-
lea sinod al diecezei, în perioada 17 – 18 mai 1921, sub prezidiul 
Episcopului Valeriu Traian Frenţiu, la care au participat 37 de 
persoane, întreg Capitlul, precum preoţi şi protopopi. Acest sinod s-
a desfăşurat în trei şedinţe publice şi a dezbătut problemele de 
organizare şi activitate spirituală cerute de noile împrejurări94. 

Sinodul eparhial al Diecezei Române Unite a Lugojului, în 
şedinţa publică din marţi 17 mai 1921, în conformitate cu 
rezoluţiunile emise de adunările parohiale şi protopopeşti ale 
diecezei, cu unanimitate au decis următoarele: sinodul cerea 
factorilor hotărâtori ai ţării, ca în interesul neamului şi în conştiinţa 
răspunderii faţă de ţară, să ia toate măsurile pentru asigurarea 
drepturilor Bisericii greco-catolice, prin încheierea cât mai grabnică 
a Concordatului cu Sfântul Scaun. În cadrul acestui Concordat se 
cere înfiinţarea acelor instituţii, a căror fiinţă constituie o condiţie 
primordială pentru existenţa şi validitatea Bisericii Române Unite. 
Sinodul roagă pe Episcopul diecezan, ca moţiunea de faţă să 
binevoiască a o prezenta Guvernului român, corpurilor legiuitoare 
şi să binevoiască a interveni până la treptele Tronului! Roagă înaltul 
Cor episcopal, ca să facă toţi paşii necesari pentru asigurarea 
drepturilor, pe care Biserica le reclamă nu în temeiul unor tratate 
internaţionale, ci în temeiul frăţietăţii, a dreptăţii şi a viitorului 
acestui neam95. 

                                                           
94 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Prezidial, 1921, Fond 
neordonat. 
95 Ibidem. Vezi Anexe documente, Document nr. 2. 
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În a doua şedinţă publică Sinodul protestează contra 
încercărilor de etatizare a şcolilor române unite primare şi 
secundare, şi pretinde cu insistenţă, ca Statul şi Guvernul român să 
respecte hotărârea Naţiunii Române, luată la Alba-Iulia în 1 
Decembrie 1918. Să de-a sprijinul şcolilor române unite, şi în 
consecinţă, să pună capăt oricărei tendinţe contrare, menite a 
tulbura pacea dintre Biserică şi Stat; tendinţe diametral opuse 
Tratatului de pace de la Trianon art. 67 şi 68 şi care servesc numai 
la scăderea autorităţii. 

Sinodul a hotărât susţinerea pe mai departe a şcolilor sale, în 
forma de până acum, adică cu întregirea salarului învăţătorului prin 
ajutorul dat de Stat. Sinodul roagă guvernul român fără amânare, să 
binevoiască a semna adăugirile salariale învăţătorilor confesionali 
la suma de care se bucură învăţătorii de la şcolile de stat.  

Sinodul, la această şedinţă publică, cerea ca pe lângă şcolile 
inferioare de meserii şi agricultură, Statul să înfiinţeze şi câte o 
catedră de cânt bisericesc şi tipic, prin care tinerii să fie instruiţi în 
ale cântului şi ceremoniilor bisericeşti. Din acest studiu, la finele 
cursului, tinerii vor da examen înaintea unei comisiuni, care va fi 
delegată din partea episcopiei, pe a cărei teritoriu se află şcoala. Cei 
care au trecut examenul cu succes, vor primi diplomă, şi vor putea 
ocupa posturi de cantori96. 

La a treia şedinţă Sinodul cerea ca conciliul provincial să 
formeze o comise permanentă compusă din câte doi reprezentanţi 
din arhidieceză şi din fiecare dieceză, să redacteze chestionarul 
întrebărilor oportune; să afirme precis, ce se cântă în dumineci şi 
sărbători şi ce se omite; să facă o nouă redactare a cărţilor liturgice; 
tot pentru viitorul sinod provincial, se cerea alegerea unei comisii 
pentru codificarea dreptului nostru bisericesc. Sinodul a mai cerut 
cu insistenţă editarea din nou a Bibliei de la Blaj. 
 Tot la această şedinţă sinodul a mai dezbătut următoarele 
teme: probleme pastorale, prin care sinodul recomandă preoţilor o 
pastoraţie individuală cât mai intensivă; problema presei, sinodul 
obligă toţii preoţii la sprijinirea presei. Toţi preoţii sunt obligaţi să 
                                                           
96 Ibidem. A II-a şedinţa publică, Şcolile confesionale. 
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se aboneze la ziarele bisericeşti. Sinodul anunţă necesitatea 
înfiinţării reuniunilor religioase, culturale şi economice, în parohii, 
iar până la finele anului 1921 să fie înfiinţate în toate parohiile 
reuniunile de femei, decretate în Consistoriul plenar din 1912. 

O altă problemă dezbătută la această şedinţa a fost cea a 
sectelor religioase. Sinodul a dispus să se ţină catehizarea regulată 
în parohii din partea preoţilor, sub controlul protopopilor, precum şi 
editarea de broşuri, care pe scurt şi la înţelesul poporului, să trateze 
câte un adevăr de credinţă – combătând direct aserţiunile 
sectarilor97. 

În încheierea ultimei şedinţe s-a discutat despre viaţa 
clerului. Sinodul Diecezan aduce aminte întregului cler diecezan, că 
demnitatea preotului este prima şi cea mai însemnată datorinţă ce 
trebuie susţinută şi cultivată; impune tuturor preoţilor să-şi 
împlinească datoria; viaţa preoţilor să fie model de viaţă 
creştinească, urmând exemplul Domnului Nostru Isus Hristos în 
toate virtuţile98. 

Cel de al IV-lea Sinod Diecezan al Episcopiei Greco-
Catolice de Lugoj, a fost ultimul sinod al Bisericii Greco-Catolice 
din Banat. 

 
B) Sinoadele protopopeşti 

 
Sinoadele protopopeşti merită denumirea de sinoade numai 

în sensul larg al cuvântului. Erau întrunirile preoţilor dintr-un 
protopopiat, pentru a discuta probleme referitoare fie la credincioşii 
de sub păstorirea lor, fie despre ei înşişi. Aceste sinoade se ţineau în 
Banat de două ori pe an. O redefinire a Sinoadeleor protopopeşti în 
Eparhia Greco-Catolică de Lugoj au început din anul 1929, când, 
prin ordinul circular Nr. 3202/1928 s-a hotărât ca de două ori pe an, 
acestea să se desfăşoare primăvara (cu temă pastorală – hodegetică) 
şi toamna (cu temă catehetică). S-a mai hotărât ca neparticiparea 

                                                           
97Arhiva Episcopiei Greco-Catolice de Lugoj, Fond Prezidial, Deciziunile 
Sinodului IV Diecezan Lugoj, Fond neordonat. 
98 Ibidem. 
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preoţilor la aceste sinoade se va pedepsi aspru, iar preoţii care nu 
vor face temele vor fi amendaţi cu 500 de lei, amenzi care intrau în 
favoarea fondului diecezan99. 

Primul sinod din primăvara anului 1929 a avut ca temă 
„Care sunt cauzele neparticipării credincioşilor noştri la serviciile 
divine publice şi cum se pot remedia?” Din rapoartele sinoadelor 
trimise la Episcopie putem observa că preoţii s-au achitat bine faţă 
de primul sinod100. Fiecare protopopiat a pregătit câte un raport de 
către un referent. Din aceste acte putem observa că tema a fost 
privită cu mult interes şi s-au tras anumite concluzii cum ar fi: 
necurăţenia şi dezordinea lăsată de preoţi; indiferentismul 
intelectualilor; problema cântului şi a corurilor; durata prea lungă a 
serviciilor divine. Protopopul Gheorghe Medoia din Comloşu Mare 
a propus să se dezbată într-un sinod protopopesc tema apostolatul 
laic101. 

Sinoadele din anul 1930 au avut ca temă chestiunea 
posturilor. Putem observa din rapoarte că în unele parohii (cele 
miniere) nu se posteşte de loc. Altă temă dezbătută a fost fondul de 
pensii, prin care sinoadele au hotărât să ceară Episcopiei să 
intervină în favoarea trecerii clerului la fondul de pensii al 
Statului102. 

Temele pentru sinoadele protopopeşti din anul 1931 au fost: 
pentru sinodul de primăvară „Credinţele deşarte la poporul nostru şi 
combaterea acelora”103. Aici trebuiau arătate ce credinţe se 
manifestă în parohii, cum sunt văzute sacramentele, sărbătorile, 
posturile, întreaga viaţă religioasă, precum şi ce superstiţii sunt în 

                                                           
99 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Acte Intrări – Ieşiri 3000 – 
3400, 1928, Fond neordonat. 
100 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinod de primăvară, 1929, 
Fond neordonat. 
101 Cf. Fond Sinod de primăvară, 1929. 
102 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinod protopopesc, 1930, Fond 
neordonat. 
103 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinod protopopesc de 
primăvară, 1931, Fond neordonat. 
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parohii. Pentru sinodul de toamnă tema propusă a fost Sfânta 
Liturghie104. 

Sinoadele protopopeşti ale anului 1932 au avut ca temă: 
„Căsătoria creştinească la poporul nostru” pentru sinodul de 
primăvară. La această temă, ca bibliografie a fost Enciclica Papei 
Pius al XI-lea despre căsătoria creştină din 31 decembrie 1930. 
Fiecare preot era obligat să citească această Enciclică. La acest 
sinod fiecare preot trebuia să expună concepţia poporului 
referitoare la căsătorii, concubinaj, căsătorii mixte, avorturi şi 
divorţuri105. Pentru sinodul de toamnă tema a fost Sacramentul 
căsătoriei. Preoţii trebuia să propună teme catehetice referitoare la 
Sacramentul căsătoriei106. 

Pentru anul 1933 sinoadele protopopeşti din dieceza 
Lugojului au avut următoarele teme: pentru sinodul de primăvară a 
fost „Preotul şi AGRU”. La acest sinod trebuia atins: ce este 
AGRU, scopurile şi activitatea lui; organizarea AGRU-lui în 
parohie; dificultăţi întâmpinate la funcţionarea lui. Temele trebuiau 
trimise oficiilor protopopeşti până în 15 februarie 1933107. Pentru 
sinodul de toamnă tema catehetică propusă a fost: „Facerea lumii”. 
Fiecare preot trebuia să prezinte tema scrisă la sinod108. 

Tema sinoadelor protopopeşti din anul 1934, pentru sinodul 
de primăvară a fost „Istoricul parohiei”109. La această temă fiecare 
preot trebuia să dea istoricul parohiei pe care o păstoreşte ţinând 
cont de următoarele: în ce împrejurări s-a făcut unirea în parohie; 
cum s-a înfiinţat parohia; cine au fost preoţii parohiei; ce activitate 
                                                           
104 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinod de toamnă, 1931, Fond 
neordonat. 
105 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinoade protopopiale, 1932, 
Fond neordonat. 
106 Ibidem. 
107 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinoade protopopiale, 1933, 
Fond neordonat. 
108 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinod de toamnă, 1933, Fond 
neordonat. 
109 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinod de primăvară, 1934, 
Fond neordonat. De la acest fond important al Arhivei Episcopiei de Lugoj, 
Episcopul Alexandru Nicolescu a dorit scrierea unui Şematism de Lugoj. 
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a dezvoltat fiecare preot; când şi cum s-a construit biserica, casa 
parohială, şcoala; ce asociaţii există în parohie; numărul 
credincioşilor. Pentru sinodul de toamnă tema propusă a fost 
„Unirea Românilor la 1700”, această temă catehetică este lecţie de 
istorie la clasa a 5-a110. 

În anul 1935 temele pentru sinoadele protopopeşti au fost: 
„Despre Indulgenţe” pentru ambele sinoade de primăvară şi de 
toamnă111. În sinodul de primăvară trebuiau arătate următoarele: ce 
sunt indulgenţele; felurile lor; indulgenţele speciale. 

Sinoadele protopopeşti din anul 1936 au avut ca temă pentru 
sinodul de primăvară „Despre restituţie”. La această temă trebuia 
expuse păcatele împotriva poruncii a VII-a, datoria de a restitui 
paguba materială făcută cuiva, măsura restituţiei precum şi 
motivele pentru care aceast obligaţie încetează parţial s-au integral. 
Aceste lucrări trebuiau terminate până la 15 februarie 1936. Pentru 
sinodul de toamnă tema propusă a fost „Creştinarea popoarelor”112, 
lecţie de istorie bisericească pentru clasele V – VII primare. 

Pentru anul 1937 tema propusă la ambele sinoade 
protopopeşti a fost Enciclica Sfântului Părinte: „Despre preoţia 
catolică”113, urmând să se dezbată enciclica din punct de vedere al 
bisericii orientale. La acest sinod fiecare preot trebuia să se prezinte 
cu enciclica citită. Pe lângă această temă au mai fost propuse 
următoarele: la sinodul protopopesc de primăvară s-a propus 
„Datoriile cetăţeneşti”, această chestiune a fost tratată după 
indicaţiile moraliştilor (exemplu Aloisie Tăutu), avându-se în 
vedere importanţa exercitării unor drepturi cetăţeneşti în raport cu 

                                                           
110 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinod de toamnă, 1934, Fond 
neordonat. 
111 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinoade protopopiale, 1935, 
Fond neordonat. 
112 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinoade protopopiale, 1936, 
Fond neordonat. 
113 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinoade protopopiale, 1937, 
Fond neordonat. 
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vremurile de atunci. Pentru sinodul de toamnă tema catehetică a 
fost „Despre Dumnezeu”114, lecţie pentru şcolile primare. 

Temele pentru sinoadele protopopeşti ale anului 1938 au 
fost: pentru sinodul de primăvară „Procesele matrimoniale”. 
Această temă a pornit de la Conciliul Provincial II trebuind să 
atingă următoarele: cine judecă cauzele matrimoniale, cum se 
începe procesul, instruirea cauzei (ancheta preliminară, proba), 
judecarea şi apelul115. Pentru sinodul de toamnă tema propusă a fost 
„Timpurile sfinte”. Temă catehetică pentru lecţia de Liturgică116 
pentru şcoala primară. 

Pentru sinoadele din anul 1939 clerul trebuia să lucreze la 
următoarele teme: pentru sinodul de primăvară a fost propus 
,,Despre rugăciune în general; preotul şi rugăciunea în special” La 
această tema trebuia plecat de la noţiunea de rugăciune, felurile ei, 
eficacitatea şi necesitatea rugăciunii. Tot la această temă s-a mai 
tratat rugăciunea din punctul de vedere al vieţii preoţeşti. Pentru 
sinodul de toamnă a fost propusă tema ,,Despre rugăciune”117. 
Sinoadele protopopești din anul 1940, au avut următoarele teme: 
pentru sinodul de primăvară: ,,Rolul clerului la operele pentru 
propagarea credinţei"118. La acest sinod s-a arătat pe baze 
dogmatice importanţa activităţii preotului; pentru sinodul de 
toamnă tema catehetică propusă a fost ,,Sfânta Biserică şi 
propagarea ei"119. 

Anul 1942 a avut ca teme pentru sinoadele protopopeşti: 
,,Indisolubilitatea căsătoriei" pentru sinodul de primăvară, în care s-
                                                           
114 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Plan Catehetic (Despre 
Dumnezeu), 1937, Fond neordonat. 
115 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinod de primăvară, 1938, 
Fond neordonat. 
116 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Buget Lucrări Catehetice, 
1938, Fond neordonat. 
117 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinoade protopopiale, 1939, 
Fond neordonat. 
118 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinod de primăvară, 1940, 
Fond neordonat. 
119 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Teme Sinod de toamnă, 1940, 
Fond neordonat. 
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au atins următoarele: Sacramentul căsătoriei, căsătoria validă, 
indisolubilitatea căsătoriei din punct de vedere dogmatic, juridic şi 
practic; s-a mai dezbătut urmările nefaste ale divorţurilor. La 
sinodul de toamnă lecţia propusă a fost ,,Despre Îngeri"120, temă 
catehetică pentru clasele I-a şi a II-a primare. 

Sinoadele protopopeşti din anul 1943, au avut ca temă 
pentru sinodul de primăvară ,,Motivele pentru care Biserica 
împiedică matrimoniile mixte"; ca punct de pornire s-au dat 
referinţele următoare: Geneză 6, 1-7; 28, 1-2; Exod 34, 15 - 16; 
Isaia 22, 12; 2 Cor. 6, 14; Tit 10, 11121. Pentru sinodul de toamnă 
tema propusă a fost: ,,Persecuţiile Bisericeşti", lecţie de Istoria 
Bisericii, pentru clasa a VII-a primară122. 

Sinodul de primăvară din anul 1944 a avut ca temă ,,Caz de 
conştiinţă", această temă dezvoltată pe largă trebuia să cuprindă: 
,,Să se arate, care este obligativitatea votului şi cum poate înceta 
acesta? (votul pentru preoţi)", ,,Obligativitatea predicii în biserică", 
,,Reguli disciplinare pentru preoţi, despre sminteală şi păcatele 
străine"123. Sinodul de toamnă a avut ca temă catehetică ,,Potopul" 
lecţie pentru clasa a III-a primară şi tema ,,Despre facerea lumii" 
lecţie pentru clasele a IV-a – VII-a primare124. 

 

                                                           
120 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinoade protopopiale, 1942, 
Fond neordonat. 
121 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinod de primăvară, 1943, 
Fond neordonat. 
122 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinod de toamnă, 1943, Fond 
neordonat. 
123 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Sinoade protopopiale, 1944, 
Fond neordonat. 
124 Ibidem. 
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C) Sinoade electorale 
 
În această perioadă s-a ţinut un sinod electoral pentru 

alegerea de Mitropolit. Modalitatea alegerii de Mitropolit, aşa după 
cum era moştenită, în cadrul României Mari s-a considerat 
nesatisfăcătoare. Referitor la această chestiune, în 1935, Episcopul 
Valeriu Traian Frenţiu a spus: „Din 1919 conferinţele noastre 
episcopale, în fiecare an, au cerut convocarea unui sinod provincial. 
Împrejurările au făcut să se amâne mereu ţinerea acestui sinod. 
Astfel, moartea regretatului Mitropolit Vasile Suciu ne-a surprins 
fără ca să avem legiferată modalitatea alegerii de mitropolit”. Roma 
recunoscuse principial acest privilegiu în timpul Mitropolitului 
Vasile Suciu, şi aprobase şi participarea tuturor diecezelor unite, nu 
numai a arhidiecezei, la alegerea de mitropolit, păstrând însă pentru 
sinodul electoral proporţia de 3/5 din diecezele sufragane. „Cu o 
săptămână înainte de moartea Mitropolitului Suciu, a sosit şi 
proiectul de Regulament pe care conferinţa episcopală l-a dezbătut 
abia după moartea Mitropolitului Vasile Suciu. Acest Regulament 
cu aproape toate modificările cerute de Episcopii noştri, a fost 
aprobat de Sf. Părinte în 11 martie 1935, însă numai în mod 
provizoriu, rămânând ca să fie definitiv revăzut după numirea 
mitropolitului”125. 

În urma acestor pregătiri, Sinodul electoral a fost convocat 
pentru 7 mai 1935 la Blaj. Alegătorii au fost 100, toţi din cler, 
dintre care 60 din arhidieceză, iar 40 din diecezele sufragane (câte 
10 din fiecare dieceză). În vederea acestui sinod s-a dispus ca, în 
întreaga provincie mitropolitană, între 29 aprilie şi 6 mai, în fiecare 
seară să se cânte Paraclisul, iar în 7 mai să se celebreze Sf. 
Liturghie cu invocarea Sfântului Spirit. Rezultatul alegerii secrete a 
fost: pentru Alexandru Nicolescu 48 voturi, Iuliu Hossu 27 voturi, 
Valeriu Traian Frenţiu 12 voturi, Alexandru Rusu 10, Victor 

                                                           
125 Cuvântarea I.P.S. Sale Valeriu Traian Frenţiu în Sinodul pentru alegerea de 
Mitropolit în Blaj, la 7 mai ctr. Vestitorul organ al Eparhiei Române Unite de 
Oradea şi revistă de cultură religioasă,  XI, 1935 (15 mai) , nr. 11, p. 74. 



78

Sergiu Soica

79

de facut la EDITURA din Banat în perioada anilor 1920 - 1948 

 

 78 

Macaveiu 1 sau 2, Iuga 1. Numirea Mitropolitului Alexandru 
Nicolescu s-a făcut după ce persoana a fost notificată guvernului126.  

La moartea Mitropolitului Alexandru Nicolescu (1941), 
fiind împărţită Biserica Unită în două prin arbitrajul de la Viena, şi 
durând încă războiul, nu s-a putut face alegere de mitropolit. După 
război, însă, fiind iarăşi reîntregită Transilvania în Statul Român, în 
martie 1945, a fost convocat Sinodul electoral, la care au participat 
60 de votanţi. Însă din cauza dificultăţilor făcute de guvernul 
filocomunist, nu s-a ajuns la numirea unui mitropolit din partea 
Romei. 

                                                           
126 După alegerea de la Blaj, Sionul Românesc Foaie oficială a Diecezei 
Lugojului,  XVII, Lugoj, 1935 (15 Mai), nr. 9 – 10, pp. 29 - 30. 
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III. Organizarea clericală, laică şi monastică 
 

A)  Asociaţii 
 

Credincioşii şi clericii Bisericii Române Unite cu Roma, 
Greco-Catolică, s-au organizat în mai multe tipuri de asociaţii: 
asociaţii clericale şi asociaţii laice. 

O mobilizare a laicilor în diferite organizaţii s-a făcut în 
România atât din partea Bisericii Greco-Catolice, cât şi din partea 
Bisericii Ortodoxe şi celei Romano-Catolice. Ea corespundea 
dorinţei de trăire mai intensă a vieţii religioase şi tendinţei de 
combatere atât a laicismului şi indiferentismului din clasa cultă, cât 
şi a sectelor religioase din lumea de la sate. Îndepărtarea 
intelectualilor de Biserică era un reflex al indiferentismului din 
unele cercuri ale Occidentului european, iar sectele prinseseră 
rădăcini printre ţărani, în această perioadă, prin activitatea neo-
protestanţilor.  

Organizarea credincioşilor uniţi în reuniuni de evlavie 
începuse înainte de unirea Transilvaniei cu România. Se făcuse însă 
numai un început, prin crearea câtorva Reuniuni mariane, fără să se 
ajungă la o extindere a lor. Ele au ajuns la o mare dezvoltare în 
perioada interbelică. 

Biserica Română Unită din Banat a avut următoarele 
asociaţii: Congregaţia mariană, Reuniunea Mariană, Societatea Sf. 
Pavel (pentru bărbaţi), Societatea Preasfintei Inimi a lui Isus, 
Reuniunea Rozarului, Reuniunea Sfântului Anton, Societatea 
slujnicelor Domnului Isus, înfiinţată în 1939 de Episcopul Ioan 
Bălan, cu scopul de a îngriji bisericile. 

 
1. Asociaţii clericale 
 
Pentru sprijinirea colaborării în activitatea pastorală a 

preoţilor şi în efortul de perfecţionare sufletească şi intelectuală, din 
iniţiativa câtorva preoţi, cu binecuvântarea şi ajutorul arhiereilor, s-
au născut mai multe asociaţii preoţeşti: 
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1. Asociaţia preoţilor adoratori a fost aprobată întâia dată 
de Episcopul Valeriu Traian Frenţiu, în 25 iulie 1915. Episcopul s-a 
străduit să o încetăţenească în toate eparhiile mitropoliei. Ea 
urmărea întărirea vieţii sufleteşti prin cultul Sf. Împărtăşanii. Tot 
Valeriu Traian Frenţiu pare să fi fost întâiul arhiereu care, l-a 
îndemnul Papei Pius al X-lea, a promovat „apropierea deasă” de Sf. 
Împărtăşanie sau cuminecarea zilnică. De aceea stăruia printre 
preoţi pentru celebrarea zilnică a Sf. Liturghii127. 

3. Asociaţia Sf. Apostol Petru a fost înfiinţată la Blaj în anul 
1936, din iniţiativa Părintelui Liviu Chinezu, viitorul Episcop din 
anii ilegalităţii. Era destinată preoţilor căsătoriţi şi văduvi. Ca 
program prescria membrilor citirea zilnică a unei ore canonice, 15 
minute de meditaţie, studiu teologic, citirea unui capitol din Sf. 
Scriptură, examinarea zilnică a conştiinţei, mărturisirea lunară, 
celebrarea Liturghiei, exerciţii spirituale anuale etc. Asupra 
comportării clerului din parohii şi asupra îndeplinirii obligaţiilor 
pastorale, vegheau în primul rând protopopii. Aceştia trebuiau să 
viziteze în fiecare an parohiile din districtul lor, şi să facă un raport 
Episcopului128. În 1943 această Asociaţie activa şi în eparhia de 
Cluj-Gherla, iar în 1946 a păşit la organizarea preoţimii unite de 
pretutindeni, bucurându-se de încurajarea arhiereilor. E de notat că 
această Asociaţie se adresa marii majorităţi a preoţilor uniţi, 
întrucât circa 80% erau căsătoriţi129.  

 
3. Asociaţii laice 
 
Cea mai puternică asociaţie a laicilor a fost AGRU 

(Asociaţia Generală a Românilor Uniţi). Gânduri de organizare a 
laicilor existau din 1926 în Biserica Unită,130 însă realizarea acestei 
dorinţe a avut loc numai în 1929. AGRU s-a constituit în 23-24 

                                                           
127 Eugeniu Potoran, Op. cit., p. 13. 
128 Arhiva Episcopiei de Lugoj, Fond, Episcopia Greco-catolică Lugoj, Intrări 
Ieşiri 4001 – 4500, 1943, Act 4400 din 1943. 
129 Sionul Românesc  XXX, 1943 (31 Decembrie), nr. 24, pp. 93 – 94. 
130 Cf. Sionul Românesc. XXI, 1934 (15 aprilie), nr. 7, p. 3. 



80 81

Biserica greco-catolică din Banat în perioada anilor 1920 - 1948de facut la EDITURA din Banat în perioada anilor 1920 - 1948 

 

 81 

noiembrie 1929 la Blaj, cu binecuvântarea arhiereilor şi cu sprijinul 
material atât al Mitropolitului Vasile Suciu, cât mai ales al 
Episcopului Valeriu Traian Frenţiu.  

Planul de activitatea al Asociaţiei Generale a Românilor 
Uniţi (A.G.R.U.) se vede din Statutele ei. La Art. 3, se spune că 
A.G.R.U are ca scop: a) Susţinerea, apărarea şi realizarea 
intereselor Bisericii Române Unite cu Roma; b) adâncirea vieţii 
sufleteşti şi intensificarea educaţiei religioase; c) îndrumarea vieţii 
publice şi private potrivit eticii creştine în sentimentul iubirii de 
neam şi de patrie; d) combaterea curentelor sociale cu caracter 
sectant distructiv, antinaţional şi anticreştinesc131. 

Papa Pius al XI-lea, numit Papa Acţiunii Catolice, îndemna 
cu deosebită insistenţă pe laici să se angajeze în opera de apostolat 
a Bisericii, ,,pentru a aduce omenirea iarăşi la Cristos... pentru a 
face să pătrundă spiritul creştin în toate fibrele şi manifestările vieţii 
omeneşti, publice şi particulare... pentru reîncreştinarea societăţii cu 
toate elementele şi cu toţi factorii ei”, precizează părintele Aloisie 
Tăutu, asistentul ecleziastic de atunci al AGRU132.  

AGRU cuprindea întreaga Biserică Unită, având o 
organizaţie centrală (Asociaţia Generală), care se ramifica apoi în 
organizaţii diecezane, ca să se termine în AGRU parohial. La patru 
ani de la fondare (1933), AGRU număra 793 organizaţii cu 55.000 
membri, având sediul central la Cluj. Pentru un lung timp (1927-
1937) a avut de preşedinte pe Augustin Popa, iar mai apoi pe 
Generalul Dănilă Pap şi secretar Iacob Crişan din Cluj. Conducerea 
efectivă, în această a doua fază, a îndeplinit-o Prof. Alexandru 
Borza, vicepreşedintele Asociaţiei. Ca director spiritual a avut, între 
anii 1934 – 1937, pe Canonicul orădean Dr. Aloisie Tăutu, iar mai 
apoi pe Părintele Dr. Avram Cosma133. 

 

                                                           
131 A.G.R.U. Asociaţia Generală a Românilor Uniţi, Regulamentul General, Cluj, 
Tipografia Ardealul, 1932, p. 6. 
132 Ibidem. 
133 Comitetul Central A.G.R.U. Vestitorul,  XV, 1939 (1 septembrie), nr. 15, p. 3. 
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Sigla Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi, Lugoj134 
 
Din anul 1931, AGRU a avut şi o secţie pentru tineret 

(Federala ASTRU = Asociaţia Studenţilor Români Uniţi), cu sediul 
la Cluj, care din 1933 a funcţionat separat pentru studenţi şi separat 
pentru studente, dezvoltând în unele centre universitare o frumoasă 
viaţă sufletească. Primul congres general al ASTRU-lui s-a ţinut la 
Blaj în 20-22 decembrie 1935. Din 1933, sub egida AGRU-lui, s-a 
format şi Federaţia Asociaţiilor femeilor române unite (UMFRU = 
Uniunea Mariană a Femeilor Române Unite), care s-a remarcat atât 
prin zelul pentru progresul sufletesc, cât şi prin acţiuni caritative. 

Organizaţia centrală a AGRU-lui şi-a analizat activitatea 
îndeosebi în congresele anuale, care au avut loc în următoarele 
localităţi:  
23-24 noiembrie 1929 - Blaj (constituirea);  
24-26 octombrie 1930 - Sighet;  
21-22 noiembrie 1931 - Oradea;  
26-27 noiembrie 1932 - Aiud;  
21-23 noiembrie 1933 - Dej;  
5-7 octombrie 1934 - Lugoj;  
                                                           
134 Arhiva Episcopiei de Lugoj, Fond poze, Fond neordonat. 
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25-27 octombrie 1935 - Carei; 
20-22 noiembrie 1936 - Târgu Mureş;  
6-8 noiembrie 1937 - Satu-Mare  
? - 1938 - Cluj135.  

La aceste congrese participau şi arhiereii. Se oficia 
Liturghia arhierească, avea loc procesiune euharistică, se ţineau 
conferinţe şi discuţii asupra problemelor mai importante din viaţa 
Bisericii Române Unite. Congresele diecezane, care se ţineau anual, 
erau în general o copie a congreselor generale. AGRU parohial a 
dezvoltat un program compus din conferinţe, şezători, exerciţii 
spirituale şi ajutorare a celor săraci. Când prin dispoziţia lui 
Armand Călinescu a fost interzisă organizarea unui congres 
general, AGRU şi-a continuat activitatea prin congrese diecezane şi 
prin activitatea parohială, ţinându-se până în 1940 în mod regulat 
şedinţele Comitetului de direcţie. Deşi Dictatul de la Viena a sfâşiat 
organizaţia în două, totuşi AGRU şi-a continuat activitatea şi în 
timpul celui de-al Doilea Război Mondial.  

AGRU în dieceza Lugojului a luat fiinţă în luna ianuarie a 
anului 1930, şi cei ce s-au ocupat de AGRU au fost: Asistent 
Ecleziastic Dr. Nicolae Brînzeu canonic; Preşedinte Dr. Vasile 
Lohan director de liceu, Dr. Augustin Bardosy; Secretar, Dr. Iuliu 
Raţiu; Casier, Ioan Văcărescu. Membrii: Dr. Fabius Geleşan, Dr. 
Iuliu Vicaş, Ioan Vucu-Secoşan, Paul Nica, Alexandru Papp, Eugen 
Cigăreanu, Ioan Danciu, Dr. Romul Dobo, Dr. Iustin Pop, Dr. 
Eugen Rusu, Dr. Ioan Stupariu, Iova Drăgălina, Doamna Aurelia 
Dobrin; Membrii supleanţi: Dr. Iosif Cătană, Dr. Augustin Deac, 
Iuliu Cadarcea. 

Comitete parohiale: Lugoj, Timişoara, Arad, Arad-Şega, 
Belotinţ, Cârneşti, Hunedoara, Haţeg, Lonea, Visag, Vulcan, 
Zăineşti136. 

                                                           
135 Aloisie Tăutu, Ce este şi ce vrea să facă A.G.R.U. Vestitorul, XV, 1939 (1 
septembrie), nr. 15, p. 9. 
136 Comitete Diecezane AGRU în Vestitorul, XV, 1939 (1 septembrie), nr. 15, p. 
5. 
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La constituirea acestei organizaţii de laici în eparhia 
Lugojului, Episcopul Alexandru Nicolescu a ţinut următorul 
discurs. 
 

DISCURS137 
ţinut cu ocazia constituirii comitetului diecezan al ,,Agru”-lui în 
eparhia unită a Lugojului, din partea episcopului Alexandru al 

acestei eparhii. 
 

Ilustru Congres! 
 

Sfântul Părinte de la Roma, Vâlva domniei glorioase a 
căruia a umplut lumea întreagă, a declarat într-unul din discursurile 
sale atât de strălucite ca fond şi ca formă, că Acţiunea Catolică îi 
este scumpă ca lumina ochilor; ea este pupila pupilei ochilor săi. 
Cred că acest interes al Sfântului Părinte faţă de Acţiunea Catolică 
din lungul şi largul lumii, se răsfrânge, deci, şi asupra Acţiunii 
Catolice din România, în special asupra ,,Agru”-lui nostru, care se 
identifică în definitiv cu scopurile urmărite de numita Acţiune 
Catolică. 

Pilda Sfântului Părinte, exemplu viu al dragostei sale faţă de 
apostolatul mirenilor, este numai o zală din munca neobosită pentru 
reînnoirea tuturora şi a toate în Hristos, şi ea nu putea să nu se 
răsfrângă şi supra episcopatului român, care la Blaj, în ziua de 24 
noiembrie a. c. şi-a dat binecuvântarea asupra lucrărilor de 
organizare a mirenilor noştri. 

După acel strălucit congres, ce a aflat răsunet atât de viu în 
toate părţile, cred că e de datoria noastră a organiza în cadrele 
diecezelor comitetele diecezane, protopopeşti şi parohiale, care vor 
trebui să muncească în legătură organică cu directivele comitetului 
central de La Cluj ales la Blaj. 

Mă bucur că v-aţi prezentat în număr atât de frumos şi îmi 
ţin de datorinţă sfântă să vă întreţin niţel asupra Acţiunii Catolice. 
                                                           
137 Alexandru Nicolescu, Discurs Agru, în Sionul Românesc Foaie oficială a 
Diecezei Lugojului,  XVII, 1930 (15 Ianuarie), nr. 1 – 2, pp. 3 – 4. 
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Acţiunea Catolică este absolut necesară. Astăzi nu mai este 
suficientă acţiunea preotului între cei patru pereţi ai Bisericii, nu 
mai este suficient numai amvonul şi altarul. Ne-a dat sfatul şi Leo 
XIII, să părăsim sacristiile şi să ieşim la larg, să ne arătăm lumii. 
Mulţi doară din fiii Bisericii fug de ea, fug de amvon şi altar, 
văzându-şi de afacerile lor mărunte şi meschine, şi-i întorc spatele 
Bisericii, mamei bune care le-a alintat copilăria şi tinereţea 
nevinovată. E nevoie deci ca preoţii să iasă la răspântia drumurilor, 
în mijlocul pieţelor şi acolo să cheme pe toţi la banchetul mistic al 
Domnului. Şi nu e destul nici atâta, atât de mult a progresat răul, o 
întindere aşa de mare a luat cangrena nepăsării şi a necredinţei 
maselor. E nevoie să se realizeze, ca pe vremea apostolilor, toţi cei 
buni, devenind apostoli toţi cei ce-l iubesc pe Domnul şi legea lui, 
şi să sară în ajutorul preoţimii pentru-ca să se reclădească zidurile 
Ierusalimului creştin în mijlocul celor răscumpăraţi cu mare preţ. 
Episcopii preoţii sunt generalii şi căpitanii armatei lui Hristos, dar 
mirenii noştri, cu toţii, sunt soldaţii curajoşi care ajută şi datori sunt 
să ajute să ducem flamura Crucii la izbândă. Noi fi-vom dacă vreţi, 
ca să vă citez pe cardinalul din Pisa, Marele Maffi, legiunea morţii 
oastei creştine, un fel de gardă napoleonică de la Waterloo, sau ca şi 
bravii, adunaţi în jurul lui ,,Carroccio” Carul Victorie din evul 
mediu, care purta Crucea Domnului şi sfânta Euharistie drept 
garanţă a victoriei sigure, dar în definitiv, dacă aripa largă din 
dreapta şi din stânga a armatei creştine, a gregarilor inimoşi, nu-şi 
va face datoria, noi preoţii vom sucomba pe câmpul de onoare cu 
scutul în mână apărând scumpa moştenire a Domnului. Veţi 
pricepe, deci, de ce a fost şi este necesară organizarea ,,Agru”-lui şi 
la noi, mai ales la noi. 
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Anunţ: Conferinţă la ASTR-ul din Timişoara (1934)138 
 

 Un eveniment deosebit în Episcopia de Lugoj pentru AGRU 
a fost congresul ARGRU din 5 – 7 octombrie 1934, acest congres a 
coincis cu perioada sfinţirii catedralei Lugojului şi cu vizita Regelui 
Carol al II-lea.  

                                                           
138Anunţ, Arhiva Episcopiei de Lugoj, Fond Prezidial, 193, Fond neordonat. 
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 Comitetul AGRU a decis la Lugoj o moţiune de 10 puncte 
citită de Dr. Aloisiu Tăutu: 

„1. Congresul general al Agrului, ţinut la 5 – 7 Octombrie 
1934 la Lugoj, ia act cu satisfacţie de activitatea dezvoltată de 
organizaţiunile sale de pe teritoriul Provinciei Mitropolitane de 
Alba-Iulia şi Făgăraş, pentru adâncirea vieţii religioase morale, 
astăzi atât de necesară asanării morale a neamului. 

2. Sesizându-se de doleanţele exprimate din partea 
diferitelor delegaţii prezente la congres, privitoare la permanenta 
pretare şi umilire ce sa aduce Bisericii Române Unite cu ocazia 
serbărilor naţionale, hotărăşte a cere energic forurilor competente 
soluţionarea urgentă a acestui neajuns, pe baza principiului parităţii 
şi al demnităţii ierarhice.  

Congresul socoteşte că Biserica Română Unită eminamente 
naţională, în baza serviciilor prestate neamului în trecut şi în 
prezent, are dreptul de a înălţa cu ocazia sărbătorilor naţionale 
rugăciuni la Cer, onorate cu prezenţa autorităţilor de stat pentru 
prosperarea statului, a ţării şi a dinastiei. 

De asemenea pentru apărarea libertăţii de conştiinţă 
religioasă a elevilor greco-catolici, congresul cere liberarea lor de 
sub obligamentul impus lor pe nedreptul de unii directori şi 
directoare de a participa cu ocazia începutului şi sfârşitului anului 
şcolar şi alte ocaziuni, la serviciile divine (feştanii, liturghii, 
Tedeumuri) ale altor confesiuni. 

3. Considerând necesitatea unei armonioase colaborări a 
bisericii şi a şcolii, în scopul educaţiei temeinice morale a şcolarilor 
şi a cetăţenilor, congresul cere autorităţilor în drept ca toate 
comunele cu credincioşi uniţi să se aplice şi învăţători de 
confesiunea lor, care, îndeplinind şi funcţiunea de cântăreţi, să 
poată da preotului trebuinciosul concurs în această operă de mare 
însemnătate naţională. 

În această ordine de idei congresul înfiază cu toată energia 
produsele literaturii şi ale filmelor pornografice, dăunătoare în mare 
măsură sănătăţii morale a tineretului şi îndrumă organele sale la cea 
mai energică combatere şi boicotare a acestor produse. 
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4. Considerând marile primejdii morale la care este expusă 
tinerimea universitară română unită, AGRU va aviza la măsurile 
trebuincioase pentru a deschide pentru această tinerime căminuri în 
centrele universitare, mai ales în capitala tării, căminuri în care 
tinerimea ameninţată să poată primi adăpost şi îndrumare sănătoasă 
viitorilor cetăţeni intelectuali ai Ţării. 

În acest scop, congresul cu rezerva ulterioarei aprobări a 
Înalţilor Ierarhi, cere să se pună la dispoziţia bisericii catolice 
fondurile şcolar şi religionar, provenitoare de la fostul stat austro-
ungar, deţinute astăzi de Statul Român în dauna adevăratului lor 
proprietar , biserica catolică de ambele rituri din România. 

5. Ca un deziderat general, Congresul hotărăşte a aviza 
asupra mijloacelor trebuincioase zidirii unei catedrale române în 
capitala Ţării drept simbol al unităţii naţionale pe veci înfăptuite şi 
al demnităţii sale de biserică naţională românească. 

6. Congresul constată cu regret insuficienţa îngrijirii şi a 
asistării religioase a soldaţilor români uniţi din glorioasa armată 
română ai cărei devotaţi fii sunt, insuficienţă datorită lipsei aproape 
totale de confesori militari români uniţi. Cere celor în drept 
instituirea unui număr corespunzător de confesori militari, care să 
contribuie la alimentarea sentimentului religios,moral şi naţional al 
soldaţilor uniţi, în spiritul tradiţiei bisericii unite.  
 7. Congresul ascultând cu durere expunerea făcută de 
delegaţii Agrului şi ai credincioşilor noştri din secuime, asupra 
tristelor împrejurări naţionale şi religioase ce bântuie în această 
regiune, hotărăşte a pune în funcţiune toate organele şi mijloacele 
sale de care dispune; hotărăşte a sesiza autorităţile în drept să ia 
cele mai puternice măsuri ca această stare dureroasă şi ruşinoasă să 
înceteze cât mai de grabă. 
 8. În preajma legiferării codului penal unificat, congresul 
hotărăşte a veghea prin organele sale, ca dispoziţiile ce se vor 
înscrie în acel cod să corespundă întru totul concepţiei  morale a 
religiei creştine. Face apel îndeosebi la membrii săi puşi în situaţii 
conducătoare, să considere ca o chestiune de conştiinţă a veghea ca 
răul mare şi păgubitor pentru sănătatea şi vitalitatea neamului, 
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legiferarea avortului şi a divorţului, să nu devină sub nici o formă, 
fapt vreodată. 
 9. Congresul înnoieşte hotărârile aduse de congresul anului 
trecut în materie de presă, solicitând comitetele presei a le pune în 
aplicare în toată întinderea lor. 
 10. Congresul îşi exprimă sentimentele sale de cel mai cald 
şi neţărmurit omagiu şi devotament faţă de M. Sa Regele Carol al 
II-lea, iubitul nostru suveran, pentru regalul gest cu care a onorat 
prin prezenţa sa înaltă sărbătorile măreţe ale Bisericii noastre 
Române Unite, gest prin care a confirmat şi subliniat străduinţele 
spre bine ale acestei biserici în folosul neamului şi a ţării”139. 
 

B) Clerul Bisericii Greco-Catolice din Banat 
 

Între dificultăţile mari pe care Episcopatul unit le-a 
întâmpinat în promovarea spiritualităţii şi a culturii, trebuie 
considerată, în primii ani ai epocii noastre şi lipsa de cler suficient. 

După 1 decembrie 1918, mulţi preoţi au părăsit Biserica. 
Intrarea Banatului în Statul Român, cu schimbarea unei întregi 
administraţii şi crearea de şcoli româneşti pentru care nu era în acel 
timp personal suficient, au oferit largi posibilităţi tuturor celor care 
au dorit să obţină, după un curs sumar, un post de profesor la o 
şcoală secundară, sau un post în administraţie. Asupra românilor 
bănăţeni, în acel timp, viaţa statală şi funcţiile civile exercitau o 
fascinaţie deosebită. Acum, căzând aceste bariere, mulţi, s-au 
îndreptat spre Stat, deoarece salariile erau mai bune, iar cei care 
erau la sat puteau să emigreze la oraşe140. 

La scăderea entuziasmului pentru preoţie a contribuit şi 
viaţa politică. La sate se făcuse politică naţională, care onora pe 
preot în faţa credincioşilor. După Primul Război mondial au apărut 
mai multe partide româneşti. Dacă preotul arăta alipire faţă de un 

                                                           
139 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Prezidial, 1934, Fond 
neordonat. 
140 Radu Păiuşan, Mişcarea Naţională din Banat şi marea Unire, Timişoara, Edit. 
de Vest, 1993, p. 153. 
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partid sau om, cei din partidul contrar, în setea lor de succes, nu se 
sfiau să-l atace prin cuvinte spuse uneori fără scrupule. Situaţia 
aceasta creată prin depopularea parohiilor se poate vedea foarte 
uşor la Lugoj, seminarul a trebuit să fie închis, din cauza puţinelor 
vocaţii141. 

Numărul preoţilor uniţi a început din nou să se ridice 
simţitor în jurul anului 1930, când Academiile de teologie s-au 
populat din nou, având chiar mai mulţi candidaţi decât locuri libere. 
Astfel, parohiile vacante s-au împuţinat în mod simţitor. 

Criza de cler a izbucnit din nou în preajma celui de al 
Doilea Război mondial, când obligaţiile serviciului militar şi 
frământările politice au spulberat multe vocaţii.  

Dificultăţile create în anii de după Primul Război Mondial 
de lipsa preoţilor n-a împiedicat Episcopatul să lucreze pentru cler 
din punct de vedere spiritual şi intelectual. În vederea desăvârşirii 
sufleteşti, mijlocul cel mai eficient l-au oferit exerciţiile spirituale. 
Cel dintâi care a introdus acest sistem în Biserica Unită a fost 
Episcopul Valeriu Traian Frenţiu, care în 1915, în calitate de 
Episcop al Lugojului, şi-a obligat clerul să participe la exerciţiile 
spirituale, în serii, odată la trei ani (lucru care înainte era cunoscut 
numai în seminarii), pentru timp de trei zile (de obicei atât durau 
exerciţiile)142. Din cauza Primul Război Mondial, când orice 
adunare de preoţi se făcea foarte greu, exerciţiile spirituale au fost 
întrerupte. Odată cu venirea Episcopului Alexandru Nicolescu la 
Lugoj exerciţiile spirituale s-au ţinut anual, reluându-se în anul 
1923. Din această perioadă cu excepţia anului 1931, din cauza 
reparaţiilor la internatul şcolii de băieţi, an în care nu s-au ţinut 
exerciţii, în fiecare an în Episcopia de Lugoj au fost exerciţii 
spirituale. În această perioadă retragerea spirituală a preoţilor a 
durat o săptămână. 

Episcopul Nicolescu afirma că exerciţiile spirituale sunt cele 
mai fericite clipe din viaţă, deoarece meditaţiile, rugăciunile şi 

                                                           
141 Ioan Ploscaru, Op. cit., p 15. 
142 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Acte Intrări - Ieşiri, 1915, 
Fond neordonat. 
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lectura spirituală răscoleau tot sufletul, dorind ca exerciţiile 
spirituale să fie an de an, fără întrerupere, participând tot clerul 
eparhial143. 

Recunoscându-i bunele roade, această obligaţie a fost 
menţinută în dieceza Lugojului şi de Episcopul Ioan Bălan. 
Congresul preoţimii române unite din Cluj (14-16 mai 1919), ţinut 
sub preşedinţia lui Dr. Elia Dăianu, a cerut ca exerciţiile spirituale 
să fie prescrise întregului cler unit. În Arhidieceză Mitropolitul 
Vasile Suciu şi-a obligat clerul să le facă din 1925. În dieceza 
Oradiei exerciţiile spirituale pentru cler au început sub Episcopul 
Valeriu Traian Frenţiu în 1926144. 

 

 
 

Exerciţii spirituale Lugoj, 9 – 13 iulie 1934145 
 

Clerul avea obligaţia de a predica. Era şi înainte obiceiul de 
a se predica în fiecare duminică şi sărbătoare, acum însă arhiereii au 
                                                           
143 Sionul românesc,  XIX, 1932 (15 august), nr. 15 – 16, p. 61. 
144 Vestitorul, VII, 1931 (10 iulie), nr. 13-14, p. 14. 
145 Arhiva Episcopiei de Lugoj, Fond poze, Fond neordonat. 
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accentuat în mod deosebit această obligaţie. La predică se 
deprindeau preoţii încă din seminar, şi din întâlnirile sinoadelor de 
toamnă146. 

Catehizarea copiilor din şcolile primare şi din şcolile 
secundare, de asemenea era considerată ca o strictă obligaţie a 
preoţilor. Aceasta cu atât mai mult, cu cât şcolile primare nu mai 
erau confesionale. În vederea uniformizării învăţământului 
catehetic, o Comisie catehetică mitropolitană a stabilit programa 
analitică şi planul de lecţii, publicându-le la Blaj în 1923. Pentru 
şcolile primare au fost scrise manuale de religie de către Nicolae 
Brînzeu, Augustin Popa, Ştefan Roşianu, Ioan Suciu; pentru şcolile 
secundare au compus manuale: Cerghizan, A. Ciplea, Nicolae 
Brînzeu, Augustin Tătaru, Ioan Georgescu, Ioan Suciu147. 
 

C) Ordine şi Congregaţii călugăreşti  
 

La începutul secolului al XX-lea exista în Biserica Greco-
catolică din Banat o mănăstire la Prislop. Pentru reînvierea 
mănăstirii Prislopului, Episcopul Valeriu Traian Frenţiu a căutat să 
încurajeze (dezvolte şi să ridice nivelul) pelerinajul la această 
mănăstire. În acest scop în anul 1912 a adus în procesiune de la Blaj 
icoana veche, făcătoare de minuni, a Maicii Domnului148. Cu toate 
eforturile depuse după Primul Război Mondial şi această mănăstire 
s-a stins.  

Intrarea Bisericii Unite în România-Mare a adus - alături de 
alte iniţiative pentru aprofundarea vieţii sufleteşti - şi o renaştere a 
vieţii călugăreşti. Aceasta s-a făcut într-un spirit întrucât-va 
deosebit de cel din vechile mănăstiri.  

 
 

                                                           
146 Cf. Iuliu Raţiu, Structura unei predici, în Sionul Românesc, XXIII, 1936 (30 
August), nr.17, p. 65 – 68. 
147 Soica Sergiu, Eparhia Greco-catolică de Lugoj în anul 1948, Oradea, Edit. 
Primus, 2009, p.79. 
148 Vestitorul, XI, 1935 (15 august), nr. festiv, p. 8. 
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1. Ordinul Bazilitan. 
 

Călugării de mai înainte din România urmau, în viaţa 
spirituală, regulile Sf. Vasile, însă nu aparţineau "Ordinului" Sf. 
Vasile. Ei trăiau independenţi de Bazilitanii din alte ţări, şi 
depindeau de Episcopii locali, fiind exempţi. Între cele două 
războaie mondiale s-a introdus în Biserica Unită Ordinul bazilitan, 
adus de câţiva călugări români, care părăsind mănăstirea 
Prislopului, şi-au făcut noviciatul la bazilitanii ucraineni şi de acolo 
s-au întors în România, în frunte cu Pr. Augustin Pop, instalându-se 
în 1923 - cu binecuvântarea Episcopul Iuliu Hossu, Episcopul 
Gherlei -, la mănăstirea Bixad. Această mănăstire bazilitană a 
prosperat şi a devenit focar de viaţă spirituală şi loc de numeroase 
pelerinaje. În această mănăstire s-au tipărit multe cărţi şi s-au 
întreprins multe misiuni pastorale prin călugării ei care cutreierau 
parohiile. Activitatea lor a avut roade îndeosebi în diecezele de Cluj 
şi Maramureş149. 

 
2. Asumpţioniştii. 

 
După Primul Război Mondial au venit din Franţa în 

România câţiva Părinţi Asumpţionişti, îmbrăţişând ritul oriental 
român. Au fost invitaţi în România de arhiereii uniţi. La Blaj au 
sosit în 1923, invitaţi din partea Mitropolitului Vasile Suciu şi au 
deschis acolo mănăstirea „Casa Domnului”, ocupându-se cu 
predarea orelor de limba franceză, cu educarea tinerimii şcolare şi 
cu pastoraţia. În 1924 au trecut şi în Beiuş, chemaţi de Episcopul 
Valeriu Traian Frenţiu, pentru a prelua conducerea Internatului 
Pavelian al Liceului de băieţi. În 1926 le-a fost încredinţată 
conducerea internatului de băieţi din Lugoj, sub Episcopul 
Alexandru Nicolescu150. 

 

                                                           
149Cf. Calendarul de la Bixad, anul al XV-lea, Bixad, Edit. Ordinului Sf. Vasile, 
1947. 
150 Sionul Românesc, XIII, 1926 (15 mai), nr 6 – 7, p. 24. 
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3. Societatea lui Isus (Iezuiţii). 
 
Pe teritoriul României, după Primul Război Mondial, 

existau Părinţi iezuiţi de origine germană, de rit latin. Însă prin 
intrarea în acest ordin călugăresc a Părintelui Gheorghe Fireza, 
vicarul general al diecezei Lugojului, în anul 1926 s-a înfiinţat o 
ramură românească a Ordinului Iezuiţilor. Amândouă ramuri ale 
Ordinului din România au format o provincie. Părinţii Iezuiţi au 
deschis o casă la Toteşti (care a devenit centru de pelerinaj), iar mai 
târziu au primit o nouă parohie în Bucureşti (din încredinţarea 
Mitropolitului Alexandru Nicolescu)151. 

 
IV. Biserica Unită şi viaţa publică 

 
Biserica Unită a avut o mare influenţă asupra vieţii publice 

româneşti. Episcopii ei, care erau senatori de drept, ori de câte ori 
se iveau probleme care priveau Biserica sau viaţa religioasă, 
interveneau pentru îmbunătăţirea proiectelor de legi şi pentru 
îndreptarea situaţiei de fapt. La această activitate au contribuit, pe 
lângă Episcopi, şi credincioşii laici.  

 
A) Biserica Unită în centrul agorei 

 
Cea mai viguroasă acţiune din partea Bisericii Unite 

(exceptând acţiunea provocată de proiectul de lege a cultelor din 
1928) a fost dusă cu ocazia proiectului de cod penal din 1934, care 
tolera avortul sub aspect eugenic şi etic. Perspectiva legiferării unei 
astfel de practici imorale a stârnit proteste. Episcopii uniţi au arătat 
în Senat eroarea ce s-ar comite şi au cerut să nu se legifereze 
împotriva voinţei lui Dumnezeu. Când proiectul a trecut apoi la 
Cameră pentru votare, lupta Episcopilor a fost continuată de 
asociaţiile religioase laice. AGRU-ul a trimis memorii Guvernului 
şi corpurilor legiuitoare cu privire la avort şi adulter. Reuniunea 

                                                           
151 Calendarul de la Bixad, anul al IX-lea, Bixad, Edit. Ord. Sf. Vasile, 1941, p. 
81. 
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femeilor române unite din Blaj a trimis, la rândul ei, Ministerului de 
Justiţie o moţiune prin care a repudiat omuciderea deghizată din 
articolul 480-483, secţ. III a Codului Penal. Proteste s-au trimis şi 
din partea altor organizaţii unite152. Publicaţiile unite s-au ridicat 
toate contra acestei măsuri153. În urma acestei acţiuni, proiectul de 
lege a fost modificat: s-a admis avortul medical, însă s-au retras 
dispoziţiile pentru încuviinţarea avortului etic şi eugenic. 

Lupta s-a dus în această perioadă şi împotriva reducerii 
orelor de religie în şcolile secundare, spre care tindea Ministerul 
Instrucţiunii,  

 
B) Pelerinaje ale Bisericii Unite 

 
Pentru înviorarea vieţii sufleteşti s-a continuat în toată 

provincia mitropolitană să se ţină misiuni populare. Acestea 
începuseră printre români în anul 1904, din iniţiativa a trei preoţi: 
Iacob Radu, Valeriu Traian Frenţiu şi Elie Dăianu154. Fiind 
întrerupte în timpul Primului Război Mondial, ele au fost reluate 
îndată după sfârşitul ostilităţilor. Exista în fiecare dieceză o 
Reuniune de misiuni care, la cerere, se îngrijea să trimită preoţi cu 
talent oratoric şi vocaţie spirituală. Merite deosebite pe acest teren 
şi-au câştigat canonicii, profesorii de la Academiile de teologie, 
călugării bazilitani, franciscani şi iezuiţi. Poporul participa în masă 
la aceste misiuni care se terminau cu mărturisiri şi cuminecări. Au 
fost chiar parohii care petreceau câteva zile la mănăstiri pentru 
reînnoire sufletească. 

Nota nouă, în această perioadă, a fost introducerea 
predicilor speciale în Săptămâna Mare la Catedrala din Lugoj, ca o 
pregătire mai apropiată a poporului pentru Paşti; de asemenea s-au 
introdus predici (încă înainte de 1936) în fiecare Miercuri şi Vineri 
din Postul Mare.  

                                                           
152 Vestitorul, X, 1934 (25 iunie), nr. 11-12, pp. 14, şi Sionul Românes, XXI, 
1934 (15 iunie), nr. 10,  p. 56. 
153 Vestitorul, XI, 1935 (15 ianuarie), nr. 1, pp. 7-9. 
154 Vestitorul, XI, 1935, (25 aprilie), nr. festiv, p. 8. 
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Pentru viaţa spirituală a contribuit şi pelerinajele la 
mănăstirile din ţară. Datorită reînnoirii vieţii călugăreşti la 
îndemnul arhiereilor, acestea au fost puse din nou la loc de cinste. 
Arhiereii îndeosebi în zile de mari sărbători participau cu toţii la 
aceste pelerinaje, celebrând în faţa mulţimii Liturghia arhierească, 
predicând şi cuminecând poporul. Importante centre de pelerinaj au 
devenit: Mănăstirea Bixad din dieceza Maramureşului, unde erau 
Părinţii Bazilitani; Mănăstirea Nicula, îngrijită tot de Părinţii 
Bazilitani, în dieceza Clujului; Mănăstirea Moisei din Maramureş, 
Mănăstirea Strâmba din dieceza Clujului; Mănăstirea Lupşa 
(Munţii Apuseni); Drăgeşti (judeţul Bihor); bisericuţa din 
Cărbunari (lângă Blaj), ridicată de Părinţii Asumpţionişti, sfinţită în 
iunie 1938, care, la fel, a devenit loc de pelerinaj155. 

Pentru Biserica Greco-catolică din Banat un loc de pelerinaj 
a fost Mănăstirea Prislop (judeţul Hunedoara), lângă Silvaşul 
Hunedorean, datorită vechimii şi mai ales pentru harurile Fecioarei 
Maria. La pelerinajul din 13 mai 1934 la această mănăstire a luat 
parte Episcopul Alexandru Nicolescu, însoţit de Corneliu Zasloţi 
(secretarul episcopal) precum şi gazda mănăstirii, Preacucernicul 
Augustin Pop O.S.B.U. La acest pelerinaj au participat aproximativ 
2500 de credincioşi, oficiindu-se cinci liturghii la care s-au 
cuminecat 500 de pelerini156. 

În anul 1937 a fost aleasă zi de pelerinaj sărbătoarea 14 
septembrie (Înălţarea Sfintei Cruci), Liturghia solemnă a fost 
oficiată de Vicarul foraneu al Haţegului Septimiu Ionaş, în calitate 
de legat al Episcopului, iar preoţi concelebranţi au oficiat: Ioan 
Bodocan, Mihai Soporni, S. Chira, S. Cornea, C. Mihuţ, S. Blentea, 
G. Bolchiş, I. Simeria157. 

La această mănăstire, la pelerinaje, a participat şi Episcopul 
Ioan Bălan. În 8 mai 1938, Episcopul a pornit într-un pelerinaj, 
făcând şi vizitaţiile canonice la 21 de parohii din Vicariatul 

                                                           
155 Cf. Calendarul de la Bixad, anul al VII-lea, Bixad, Edit. Ordinului Sf. Vasile, 
1939, p. 13. 
156 Sionul Românesc, XXI, 1934 (15 mai), nr. 9 – 10, p. 44. 
157 Sionul Românesc, XXIV, 1937 (31 octombrie), nr. 19 – 20, p. 102. 
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Heţegului şi districtul protopopesc al Ulpiei-Traiana. În 8 mai 
Episcopul a celebrat Sf. Liturghie la mănăstire, la un număr restrâns 
de credincioşi. 

Tot în ziua de 8 mai Episcopul Ioan Bălan a început vizitele 
canonice, însoţit de canonicul Victor Deciu, preotul Patriciu 
Tufescu şi arhivarul diecezan Nicolae Vescan, îndreptându-se spre 
parohiile Silvaşul de Sus şi cel de Jos. În 9 mai Episcopul a fost la 
Haţeg, unde a fost primit de vicarul Septimiu Ionaşiu şi primarul 
oraşului Col. Alexandru Ioan. În după amiaza zilei a plecat la 
Toteşti unde a fost găzduit la mănăstirea călugărilor iezuiţi. De aici 
a vizitat parohia Pâclişa şi Cârneşti, unde Arhiereul a fost 
întâmpinat de protopopul Sarmisegetuzei, Iustin Bora cu o partea 
din preoţii districtului. Zilele următoare Episcopul a vizitat: Valea 
Dâljii, Ohaba Sebeşel, Rîu de mori, Ostrovel, Gureni, Clopotiva, 
Ostrov, Păucineşti, Zeicani, Breazova, Hobiţa Grădiştei. Acest 
itinerariu a durat 4 zile. În 16 Mai Episcopul a oficiat Liturghie 
Arhierească la Bucova, iar după aceasta a vizitat parohiile Bouţarul 
de Sus şi de Jos. În seara aceleiaşi zile Episcopul, împreună cu suita 
sa, a plecat cu trenul spre Lugoj.  

În aceste localităţi Episcopul a celebrat Sfânta Liturghie, iar 
în unele a rostit rugăciunile de la Litie şi rugăciuni pentru răposaţii 
din respectiva parohie. La aceste servicii divine Episcopul Ioan 
Bălan a ţinut predică. Prezenţa Episcopului în aceste parohii vizitate 
a creat în rândul credincioşilor multă bucurie şi entuziasm, precum 
şi edificare sufletească158. 

Un alt loc de pelerinaj a fost Mănăstirea romano-catolică 
Maria Radna din judeţul Arad. Aceste pelerinaje se desfăşurau în 
data de 15 August (Adormirea Maicii Domnului) şi 8 septembrie 
(Naşterea Preasfintei Fecioare Maria) în fiecare an. În anul 1930, în 
15 august, au participaţi numeroşi credincioşi veniţi de la Lugoj, 
Belotinţ, Bârzava, Minişul de Sus (a participat cu fanfară). Preoţi 
participanţi au fost: Dr. Nicolae Brînzeu, Ioan Ţiacu din Lugoj, 
Iacob Nicolescu paroh la Zăbrani, Dr. Iuliu Raţiu la Lugoj, 
Alexandru Ghelner paroh la Părul, Ieronim Hangea, paroh la 
                                                           
158 Sionul Românesc, XXV, 1938 (21 mai), nr. 10, p. 51. 
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Belotinţ, Aurel Birou, paroh la Bârzava, Vasile Sas, paroh la 
Şanoviţa, Traian Chira, paroh la Booş, Alexandru Târnoveanu, 
paroh la Hisiaş, S. Sântoma, paroh la Crivobara, I. Tămaş, paroh la 
Minişul de Sus159. La pelerinajul din 15 august 1941 au participat 
aproximativ o mie de credincioşi, remarcându-se comunităţile din 
Lugoj, Chizdia, Timişoara, Chereluş-Morcea. Serviciile divine au 
fost oficiate de Dr. Nicolae Brînzeu iar la Liturghia solemnă a 
predicat Ioan Vezoc. Preoţii participanţi la acest pelerinaj au fost: 
Gheorghe Suciu, Dr. Iuliu Raţiu, Liviu Pop, Ioan Socol, Ioan Erdei, 
Ioan Hălmăjan şi Daniel Bandiciu160. 

Biserica greco-catolică din Racoviţa a fost sfinţită în 20 
iulie 1931, de Episcopul Alexandru Nicolescu. La sfinţirea bisericii 
pe lângă Episcop au mai participat: Dr. Nicolae Brînzeu canonic, 
Protopopul Caraşului, Romul Stoica, Dr. Iuliu Raţiu, prim-notar 
consistorial, Ştefan Bălan, actuar. Au mai participat la acest 
eveniment: Ştefan Caminski, şeful jandarmilor Buziaş, Dr. 
Constantin Stupariu, primarul localităţii Buziaş, Dr. Ioan Stupariu, 
primarul Timişoarei, Ioan Văcariu, notar în Lugoj, A. Popovici 
prof. la Arad, Dr. Pinte din Timişoara, Nicolae Stoia controlor 
silvic în Lugoj, Ing. agronom Popa din Buziaş, Brasch Er. notar în 
Racoviţa şi preoţii: Şandru, Degan, Domşia, Elsner, Muyart, M. 
Traian, I. Suciu, Jurca, Aurel Birou Bârzava, Lugojan161. 

În anul 1931 s-a ales ziua de 8 septembrie zi de pelerinaj la 
Racoviţa. La primul pelerinaj a participat diferite parohii care au 
mers în procesiune de la Lugoj condusă de Reverendisimul 
Corneliu Zasloţi, secretar episcopal, cea din Ohaba-Forgaci 
condusă de parohul Ioniţă Pop, cea din Coşteiu condusă de preotul 
Basiu, cea din Budinţi condusă de preotul Degan. Sfânta Liturghie a 
fost oficiată de Episcopul Alexandru Nicolescu asistat de preoţii: 
Reverendisimul Nicolae Muntean canonic, A Atanasie Pantea, 
parohul localităţii precum şi preoţii: Cismaş, Degan, Covrig, 
Târnovean, I Pop, Sas, Corneliu Zasloţi şi Marcu. Mai remarcăm că 

                                                           
159 Sionul Românesc, XVII, 1930 (25 august), nr. 15 – 16, pp. 63 – 64. 
160 Sionul Românesc, XVIII, 1941 (30 septembrie), nr. 17 – 18, p. 17. 
161 Cf. Act sfinţire Biserica Racoviţa, Act din masa altarului Bisericii. 
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la acest prim pelerinaj de la Racoviţa au fost hirotoniţi trei clerici: 
Ioan Oltean, Popovici Flaviu şi Virgil Bârbuleţiu. Mai amintim că 
în această zi la Sf. Liturghie s-au împărtăşit 286 de persoane; după 
terminarea Sfintei Liturghii s-a oficiat Sfântul Maslu iar după prânz 
pelerinii au asistat la Binecuvântarea Euharistică162. 

La acestea se poate adăuga Mănăstirea Plosca (judeţul 
Hunedoara), loc de pelerinaj fixat pentru data de 6 august 
(Schimbarea la Faţă a Domnului). Pelerinajul din anul 1934 de la 
această mănăstire a fost prezidat de Episcopul Alexandru 
Nicolescu, asistat de Dr. Nicolae Brînzeu canonic, Protopopul 
Augustin Radu şi preoţii: Virgil Pop, A. Mărilă, S. Câmpean, Ioan 
Ordean, T Chira, Gheorghe Bolchiş, V. Pleşug. De la acest 
pelerinaj Episcopul Nicolescu s-a îndreptat la Sarmisegetuza, 
vizitând săpăturile arheologice 163.  

Acest pelerinaj a fost întrerupt o perioadă de timp, datorită 
răboiului, fiind reluat în anul 1942, datorită Episcopului Ioan Bălan, 
pentru a ridica moralul credincioşilor. În acest scop Episcopul a 
trimis un delegat special, vicarul general al Episcopiei Victor Deciu 
să prezideze şi să îndrume acest pelerinaj care se dorea să devină 
anual. Pelerinajul a fost propus pentru prima Duminica după 
sărbătoarea Schimbarea la Faţă a Domnului (6 august). La acest 
pelerinaj au participat aproximativ 500 de credincioşi, serviciile 
divine, din această zi, pe lângă Liturghia solemnă au fost: după Sf. 
Liturghie s-a făcut Parastas în amintirea Mitropolitului Dr. Ioan 
Vancea de Buteasa şi pentru eroii neamului, apoi s-a oficiat 
Sfinţirea Apei şi Maslu pentru cei bolnavi. Au participat la acest 
pelerinaj preotul mănăstirii Vasile Pleşiug, parohul Gheorghe 
Himăruş de la Nădăjdia, pr. Marcu Petru din Hunedoara, 
Primpretorul Gheorghe Pop delegatul prefectului Hunedoarei, 
primarul Ioan Modălea din Teliucul Superior. Potrivit tradiţiei 
locale această dată a coincis şi cu hramul mănăstirii, prilej de horă 

                                                           
162 Sionul Românesc, XVIII, 1931 (15 septembrie), nr. 17, p. 70. 
163 Sionul Românesc, XXI, 1934 (15 august), nr. 15 – 16, p. 68. 
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ţărănească. Veniturile acestei hore ţărăneşti au fost de 6522 Lei, 
bani care au intrat în întregime în fondul bisericii164. 

Alte locuri de pelerinaje au fost la Toteşti, loc unde se afla o 
Mănăstire a călugărilor iezuiţi. Acest pelerinaj se desfăşura în 
fiecare a treia duminică după Rusalii. Un alt loc de pelerinaj a fost 
în Scăiuş comună situată la 25 de kilometri de Lugoj, unde în anul 
1934, icoana Sfintei Fecioara Maria a lăcrimat165. 

Prilej de sărbătoare pentru parohiile unite ofereau şi vizitele 
pastorale făcute de arhierei. De obicei sosirea lor era precedată de 
misiuni. Vizitele acestea erau benefice pentru credincioşi în special 
pentru întărirea credinţei.  

Un loc deosebit în această perioadă îl ocupă şi pelerinajele 
la Roma: 

1. 1931 mai 1925, sub conducerea Episcopilor Frenţiu, 
Hossu şi Nicolescu166; 

2. august-septembrie 1929 
3. 1933 cu prilejul Anului Sfânt (150 români, inclusiv 

corul Hubic)167; 
4.  7 – 22 mai 1936, sub patronajul Episcopului Frenţiu, 

organizat de canonicul Al. Tăutu din Oradea (62 
pelerini)168, 

5.  24 aprilie - 15 mai 1937, la inaugurarea Colegiului Pio 
Romeno, organizat de AGRU169. 

 

                                                           
164 Sionul Românesc, XXIX, 1942 (25 august), nr. 17, p. 65. 
165 Cf. Ioan Ploscaru, Icoana Maicii Sfinte de la Scăiuş, Timişoara, Edit. Helicon, 
1998, p.111. 
166 Vestitorul, XI, 1935 (15 septembrie), nr. 14, p. 8. 
167 Calendarul de la Bixad, anul I, Bixad, Edit. Ordinului Sf. Vasile, 1933, p.56. 
168 Ibidem. 
169 Ibidem. 
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Episcopul Dr. Alexandru Nicolescu la Roma170 
 

C) Fonduri şi Fundaţii greco-catolice bănăţene 
 

Reforma agrară din România din anul 1922 a deposedat 
Biserica Unită de multe terenuri. Devalorizarea după Primul Război 
Mondial a privat-o şi de multe posibilităţi financiare, reducând în 
mod considerabil fundaţiile moştenite de la mecenaţii de mai 
înainte. Pentru exproprieri, Statul a dat rente, cărora, din cauza 
inflaţiei, le-a scăzut valoarea cu 75%171. Cu toate acestea, nici 
acţiunea culturală n-a fost oprită, nici caritatea n-a fost neglijată. 

Fondurile şi Fundaţiile Bisericii Greco-catolice din Banat 
erau administrate de Casa Centrală Diecezană. Fonduri şi Fundaţii 
au fost: 

Fondul Viduo-orfanal (Fond pentru ajutorarea văduvelor şi 
orfanilor de preoţi). Fondul Preoţilor deficienţi, Fondul „Bobian”, 

                                                           
170 Arhiva Episcopiei de Lugoj, Fond poze, Fond neordonat. 
171 Vestitorul, VII, 1932 (15 noiembrie), nr. 19, p. 4. 
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Fondul Bisericii Catedrale, Fondul „Casa diecezană”, Fondul de 
Convinct diecezan, Fundaţiunea „Rudolfiană”, Fundaţiunea „Jova 
şi Ecaterina Popovici”, Fundaţiunea „Mateiu Kiss”, Fundaţiunea 
„Pavel Breca”, Fundaţiunea şcolastică „Petru Pop”, Fundaţiunea 
„Petru Stoina”, Fundaţiunea „Sofroniu Popa”, Fundaţiunea 
,,Andreiu Pop Liviu”, Fundaţiunea „Nicolae Braia”, Fundaţiunea 
„Nicolau Munteanu”, Fundaţiunea „Prepozitului Ştefan Moldovan”, 
Fundaţiunea „Ioan Boroş”, Fundaţiunea „Avram Maxim”. Dieceza 
Lugojului s-a bucurat de asemenea de donaţia Episcopul Frenţiu, 
căci, pe când era Episcop la Lugoj, a lăsat o fundaţie de 2 milioane 
coroane. Succesorul său, Episcopul Alexandru Nicolescu, şi-a 
cheltuit toate posibilităţile materiale pentru scopuri culturale şi 
pentru pictarea catedralei din Lugoj, care a costat 1.600.000 lei172. 
 

                                                           
172 Sionul Românesc, XVI, 1929 (15 septembrie), nr. 13, p. 78. 
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V. Învăţământul Greco-Catolic din Banat 
 

Până în ziua unirii Transilvaniei şi a Banatului, cu România, 
viaţa culturală a românilor bănăţeni crescuse sub aripile Bisericii. 
Sub îngrijirea Bisericii unite şi ortodoxe stăteau atât şcolile 
româneşti, cât şi şcolile confesionale. Sistemul acesta corespundea 
vechii tradiţii a imperiului austro-ungar, conform căreia educaţia 
era în primul rând opera Bisericii. E adevărat că în secolul al XIX-
lea, din motive în primul rând naţionaliste, au crescut alături de 
şcolile confesionale multe şcoli statale. Totuşi educaţia maselor a 
rămas încă în mâinile Bisericii173. 

În Vechiul Regat întregul învăţământ era controlat de Stat, 
care dirija educaţia după propriile principii. Statul a avut în aceasta 
succes, însă a lăsat şi Bisericii câmp larg de activitate. De fapt 
Biserica Unită a dezvoltat şi în cadrul României Mari o bogată 
activitate culturală. 

 
A) Învăţământul primar 

 
După 1 Decembrie 1918, în primii ani, au funcţionat în 

Banat şcoli primare, statale şi confesionale. Statul însă proteja în 
mod vădit pe cele statale, salarizând mai bine personalul didactic. 

Învăţătorii şcolilor confesionale, fascinaţi de avantajele 
oferite de Stat, n-au arătat aversiune faţă de ideea trecerii lor în 
rândul funcţionarilor de Stat. Mai mult chiar, în congresul lor, ţinut 
la Sibiu la 24 februarie 1919, ei au cerut statificarea întregului 
învăţământ primar. Au fost, e adevărat, din partea unor învăţători, şi 
proteste, însă acestea priveau mai mult salarizarea lor inferioară 
decât demnitatea de învăţători confesionali174. 

Problema fiind adusă în faţa Corpurilor legiuitoare, atât 
Mitropolitul ortodox Nicolae Bălan al Sibiului cât şi Episcopul unit 
al Lugojului, au vorbit în Senat în favoarea şcolilor confesionale. 

                                                           
173 Ioan Munteanu, Banatul Istoric 1867 – 1918. Ocupaţii. Economia. Vol II, 
Timişoara, Edit. Excelsior Art, 2007, p. 147. 
174 Vestitorul, VIII, 1932 (15 octombrie), nr. 21, pp. 1-2. 
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Cu toate acestea, Ministerul Instrucţiunii, bazat pe „voinţa 
poporului”, a anunţat în octombrie 1921 statificarea lor175. Toţi 
învăţătorii confesionali au devenit prin aceasta învăţători de Stat, iar 
edificiile şcolare, împreună cu terenurile şcolilor parohiale, au fost 
şi ele rechiziţionate fără indemnizare. 

Biserica Unită a tolerat statificarea, căci motivele naţionale 
nu mai pledau pentru rezervă faţă de Stat şi în acelaşi timp Legile 
Statului păreau că garantează educaţia religioasă a copiilor: art. 61 
din legea învăţământului primar declara învăţământul religios 
obligatoriu şi lăsa pe seama autorităţilor bisericeşti stabilirea 
materiei de studiu, iar art. 64 cerea ca elevii, în duminici şi 
sărbători, să fie duşi la biserică176. 

Cu trecerea anilor, noul sistem şcolar s-a dovedit în multe 
cazuri a fi în dauna educaţiei religioase. Înainte, învăţătorul era şi 
cantor al bisericii, dar noii învăţători n-au mai cultivat cântările 
bisericeşti în şcoală, fapt care a dat motiv să se vorbească de o 
decădere a cântărilor bisericeşti. Şcolarii nu mai frecventau regulat 
Biserica, ba de multe ori chiar învăţătorul, când era străin de 
confesiunea satului (ceea ce arareori se întâmpla, căci în numirea 
învăţătorilor nu se ţinea cont de confesiunea copiilor), nu participa 
la slujbele religioase. Considerându-se acest regres s-a scris în 
1937: „Ne-am avut şcolile confesionale ca să ni se ia fără să le fi 
apărat până in extremis, cum s-ar fi căzut. Cu o credulitate puerilă 
am luat de bani buni asigurările că şi în noua şcoală se va purcede 
sub raportul instrucţiei şi educaţiei creştine pe urmele celei răpite. 
Ca să ne trezim cu o sumedenie de „luminători” care sunt aşa cum 
îi vedem”177. 

Acţiunea de reînfiinţare a şcolilor confesionale a fost dusă 
concomitent şi în România. În iarna anului 1941, cu ocazia unei 
conferinţe ţinute la Casa şcolilor, reprezentanţii Bisericii Unite au 
pus problema reînfiinţării lor în Transilvania. Mitropolitul Bălan al 
Sibiului la fel a trimis un memoriu bine documentat, referitor la 

                                                           
175 Cf. Cultura Creştină,  X, 1921(ianuarie), nr. 1 -2, p.18. 
176 Ibidem. 
177 Sionul Românesc, XXIV, 1937 (15 septembrie), nr. 17, p. 78. 
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ortodocşi. Au fost acţiuni din partea sinoadelor şi consistoarelor 
episcopale. Dar şi acestea au rămas fără roade. Mitropolitul Bălan a 
susţinut teza şcolilor confesionale cu argumente de ordin naţional. 
Statul însă, tot pentru motive naţionale, susţinea statificarea. 
Mitropolitul Nicolescu a prezentat latura pedagogică în favoarea 
şcolilor confesionale178. 
 

B) Şcolile secundare  
 

Atât Biserica Unită, cât şi cea ortodoxă din Banat au intrat 
în România Mare şi cu şcolile confesionale. În dieceza Lugojului 
Episcopul Valeriu Traian Frenţiu a deschis în 1914 o Şcoală 
normală de fete (întâia şcoală normală română de fete în Austro-
Ungaria). Însă în primii ani ai României Mari a încetat să 
funcţioneze. Sub grija Episcopiei a continuat să funcţioneze la 
Lugoj un Internat de băieţi înfiinţat în 1910, care la început era 
într-o casă modestă, iar în 1919 s-a mutat într-o clădire 
corespunzătoare. Din 1926 a fost încredinţat conducerii Părinţilor 
Asumpţionişti. Episcopul Frenţiu a deschis şi un atelier de ucenici 
la Lugoj179. 

Tinerii din Episcopia Lugojului puteau continua studiile şi 
în alte centre mari cum ar fii: Liceul de băieţi Sf. Vasile, Blaj. A 
avut toate clasele duble, reprezentând un tip evoluat de astfel de 
şcoală, şi număra mereu între 500-800 elevi. Era bine înzestrat cu 
bibliotecă, muzeu de ştiinţe naturale, grădină botanică etc. Elevilor 
silitori şi săraci, li se dădeau ajutoare din fonduri diecezane sau li se 
împărţeau burse ministeriale; Liceul de fete, înfiinţat în 1919 din 
fosta şcoală de fete, creată în 1855 şi devenită în 1902 „Şcoala 
civică” cu 4 clase gimnaziale; Şcoala normală de băieţi s-a 
dezvoltat din vechea "preparandie", care pregătise tinerii destinaţi a 
fi învăţători în şcolile primare confesionale; Şcoala normală de fete, 
înfiinţată după primul război mondial de către Mitropolitul Vasile 
Suciu; Şcoala comercială de băieţi, ctitoria Mitropolitului Vasile 
                                                           
178 Cf. Unirea, Blaj, 1941 (20 octombrie), nr. 24, p. 232. 
179 Cf. Document nr. 1. 
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Suciu, în 1935 a devenit Liceu comercial; Şcoala comercială de 
fete creată de acelaşi Mitropolit; Şcoala de arte şi meserii, înfiinţată 
în 1923 de către Mitropolitul Suciu, avea 5 secţii: tâmplărie, rotărie, 
fierărie-mecanică, croitorie şi cizmărie. În 1938 - sub Mitropolitul 
Nicolescu - a devenit gimnaziu industrial; Şcoala de menaj, 
devenită mai apoi Şcoală urbană de gospodărie gr. I, întemeiată de 
Mitropolitul Suciu şi mărită de Mitropolitul Nicolescu180. 

În dieceza de Oradea funcţionau: Liceul de băieţi Samuil 
Vulcan din Beiuş. Liceul român unit de fete din Beiuş, (înainte 
fusese „Şcoală românească superioară” de fete 4 clase secundare 
întemeiată în 1896 de Episcopul Mihail Pavel), devenit liceu, cu 8 
clase, în 1919/1920, datorită Episcopului Demetriu Radu. Şcoala 
normală de băieţi din Oradea, dezvoltată la 8 clase din vechea 
şcoală normală prin grija Episcopului Valeriu Traian Frenţiu181. 
 

C) Institutele teologice  
 

Pentru formarea tinerilor candidaţi la preoţie, Episcopia 
Greco-catolică de Lugoj putea trimite tinerii la cele trei Academii 
teologice: la Blaj, Oradea şi Gherla-Cluj. Doritorii de a studia 
teologia trebuiau să prezinte, între altele, diploma de bacalaureat 
(sau, mai târziu, şi diploma de absolvire a şcolii normale). Studiile 
durau 4 ani (la Oradea, într-un timp, 5 ani)182. 

În toamna anului 1913 Episcopul Valeriu Traian Frenţiu a 
deschis la Lugoj un seminar, în frumosul edificiu pregătit pentru 
aceasta de Episcopul Vasile Hossu. Permisiunea deschiderii 
seminarului fusese obţinută tot de Episcopul Hossu. La început erau 
în acest seminar 45 clerici. Institutul a trebuit însă în 1920, din 
cauza lipsei de vocaţii pentru preoţie de la sfârşitul Primului Război 
Mondial, să-şi suspende activitatea. Clericii diecezei Lugojului au 
                                                           
180 Ioan Buzaşi, Ioan Mitrofan, Omagiu Şcolilor Blajului 1754 – 1954, Blaj, Edit. 
Jacques Maritain, 2004, pp. 37 – 45. 
181 Petru Tămâian, Istoria Seminarului şi a educaţiei clerului Diecezei Române-
Unite de Oradea, Oradea, Tipografia şi Litografia Românească S. A., 1930, p. 
67. 
182 Ibidem, p. 13. 
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fost trimişi de atunci pentru educaţie la Blaj şi la Oradea, sau în 
diferite seminarii (Roma, Viena, Lemberg, Budapesta, Strigoniu, 
Blaj, Gherla, Uzhorod, Satu-Mare, Oradea la seminarul latin). 

În cadrul României Mari s-a căutat să se creeze un centru de 
educaţie superioară pentru clerul unit, cerându-se înfiinţarea unei 
facultăţi de teologie. Nu se renunţa prin aceasta la gândul trimiterii 
unor tineri în străinătate, în vederea studiilor mai înalte, însă se 
tindea la înmulţirea clerului cu pregătire aleasă, care pe lângă 
cunoştinţele vaste în domeniul teologiei, să-şi însuşească şi o cât 
mai adecvată cunoştinţă a realităţilor societăţii româneşti. 
Facultatea aceasta, aşa cum era plănuită, ar fi trebuit să servească 
atât pentru uniţi, cât şi pentru romano-catolicii din România, 
contribuind astfel la netezirea asperităţilor dintre grupele etnice din 
ţară183. 

Înfiinţarea unei facultăţi de teologie a fost cerută de 
Congresul preoţimii române unite ţinut la Cluj în 14-16 mai 1919, 
care spune că „aderă la ideea prefacerii seminariilor diecezane într-
un seminar central... Dar cere în acelaşi timp, să se înfiinţeze o 
facultate teologică greco-catolică... Facultatea aceasta dorim să se 
înfiinţeze la universitatea din Cluj, sau la cea din Bucureşti. Unde 
va fi facultatea teologică, acolo are să fie şi seminarul central”. De 
facultatea de teologie s-a ocupat şi sinodul arhidiecezan întrunit la 
Blaj în 11-13 iunie 1919. A format obiect de discuţii şi în sinoadele 
protopopeşti din anul 1920.  

Ministerul instrucţiunii în 12 august 1932 a acordat 
Academiei de teologie din Blaj dreptul de a elibera diplome de 
licenţă în teologie, rămânând însă şi pe mai departe academie. 
Problema a fost discutată în conferinţa episcopală ţinută la Blaj în 
24-25 octombrie 1932, iar după alcătuirea regulamentului pentru 
acordarea licenţei, în 1933, s-a putut obţine de la Blaj acest titlu. 
Doctoratul în teologie însă nu a putut fi acordat184. 

                                                           
183 Cf. Sinodul Diecezei de Lugoj; vezi Document nr. 2. 
184 Vestitorul, VIII, 1932 (15 septembrie), nr. 20, p. 8; şi Vestitorul, IX, 1933 (15 
octombrie), nr. 22, p. 1. 
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Încă din secolul al XVIII-lea, la câteva decenii după Unire, 
Roma a fost educatoarea tinerilor Bisericii Unite. La început, 
studenţii trimişi acolo erau călugări din Mănăstirea Sf. Treimi din 
Blaj, dar mai apoi au fost trimişi şi clerici. 

Pentru întreţinerea acestor tineri în timpul studiilor se 
îngrijea, în secolul al XVIII-lea, mănăstirea Sf. Treimi din 
domeniul său. Mai târziu, chiar Roma şi-a luat sarcina întreţinerii 
lor. Pius al IX-lea a înfiinţat în anul 1859, 4 burse pentru clerici 
români uniţi care să fie întreţinuţi gratuit în Colegiul Sf. Atanasie. 
După primul război mondial, Benedict al XV-lea, purtând grija 
sporirii studenţilor români în Roma, a făcut o fundaţie de 1.000.000 
lire it. Pius al XI-lea a adăugat alte 3 locuri pentru clerici români. 
Astfel în Colegiul Sf. Atanasie (Colegiul grec) au studiat 76 români 
între anii 1919-1936, iar în Colegiul de Propaganda Fide au fost 41 
de tineri între anii 1909-1939185. 

Cel mai mare dar al Romei făcut Bisericii Române Unite îl 
constituie însă Colegiul român, situat pe colina Gianicolo. El e 
ctitoria Sf. Părinte Pius al XI-lea (de aici şi numele de Collegio Pio 
Romeno). 

Punerea pietrei fundamentale a Colegiului român s-a făcut 
în primăvara anului 1930. Pentru săvârşirea acestei ceremonii au 
fost invitaţi Episcopii uniţi. Solemnitatea a avut loc în 12 mai. 
Înainte de ceremonia religioasă, toţi cei 4 Arhierei uniţi de atunci 
(Mitropolitul Suciu, Episcopii Frenţiu, Hossu, Nicolescu) au fost în 
vizită la Sf. Părinte. 

Acest Colegiu, care a costat circa 50 milioane lei, a fost 
deschis în noiembrie 1935. În 17 mai 1936 a avut loc 
binecuvântarea bisericii Colegiului, iar inaugurarea lui solemnă s-a 
făcut în 9 mai 1937186. 
 

                                                           
185 Calendarul de la Bixad, anul al VIII-lea, Bixad, Ed. Ordinului Sf. Vasile, 
1940, p.43. 
186 Ibidem. 
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VI. Publicaţii sub patronajul  
Bisericii Greco-catolice din Banat între 1920 – 1948187 

 
Scrierile publicate de Biserica Greco-catolică din Banat în 

această perioadă au fost variate, extinzându-se de la cărţi de 
teologie, istorie bisericească, rugăciuni, până la literatură 
beletristică. 

Lista lucrărilor publicate nu poate fi decât incompletă, 
împrejurările din anul 1948 a făcut ca unele scrieri să se piardă. 

 
A) Lucrări 

 
1. Nicolescu, Alexandru, Predici de Advent, (Bourdaloue Loius 

S.I., traducere), Blaj, Tipografia Seminarului Teologic Greco-
Catolic, 1920. 

2. Brînzeu,Nicolae, Religia şi democraţia, Lugoj, Edit. Sionul 
Românesc, 1920. 

3. Fireza, George, Unirea de la 1700 şi cum s-au învrăjbit iarăşi 
românii?, Lugoj, Edit. „Sionul Românesc”, 1921. Ediţia a III, 
Timişoara, Edit. Solness, 2006. 

4. Fireza, George, Apologetica Religiunei creştine catolice. 
Manual pentru clasa a VIII-a a şcoalelor secundare. Lugoj, 
Tipografia Naţională, 1921. 

5. Pop, Virgil, Glasul Unirei, Lugoj, Edit. „Sionul Românesc”, 
ediţia a IV-a, 1921. 

6. Marianescu, Ioan, Neunirea cea mare cum s-a urzit între 
creştini?, Lugoj, Edit. „Sionul Românesc”, 1921. 

7. Brînzeu, Nicolae, Noţiuni de istorie liturgică şi constituţie, 
Lugoj, 1921, ediţia a II-a, 1927. 

8. Bălan, Ioan ,Viaţa lui Isus, Blaj, Tipografia Seminarului, 1922. 

                                                           
187 Cf. Arhiva Episcopiei Lugoj, Arhiva Episcopiei Romano-catolice Timişoara, 
Arhiva Mitropoliei ortodoxe a Banatului, Sionul Românesc, Vestitorul, Catalog 
Biblioteca Centrală Universitară „Lucian Blaga”, Cluj Napoca, Catalog 
Biblioteca Centrală Universitară „Eugen Todoran”, Timişoara. 
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9. Brînzeu, Nicolae, Despre misiuni. De ştiut pentru preoţi, Lugoj, 
Edit. Reuniunii pentru Misiuni din Dieceza Lugojului, 1922. 

10. Brînzeu, Nicolae, Unirea la Ticvaniul Mare, Lugoj, 1922. 
11. Fireza, George, Biserica Sobornicească. Ce mărturiseşte ea 

despre Papa?, Lugoj, Tipografia Naţională, 1922. 
12. Marianescu, Ioan, Creştini rătăciţi, Lugoj, Edit. „Sionul 

Românesc”, 1922. 
13. Nicolescu, Alexandru, Dumnezeu în natură, Lugoj, Edit. 

Librăriei Dicezane, 1923. 
14. Măgureanu, P. Petru Maior şi Unirea, Lugoj, Edit. „Sionul 

Românesc”, 1923. 
15. Pop, Augustin, Mănăstirea Prislopului un loc de închinare, 

povestea ei pentru popor, Lugoj, Edit. Reuniunii de Misiuni, 
1923. 

16. Pop, Iuliu, Credinţa mea, Lugoj, Edit. Sionul Românesc, 1924. 
17. Fireza, George, Despe Misuni. De ştiut, pentru popor. Lugoj, 

Edit. Reuniunii pentru Misiuni din Dieceza Lugojului, 1924. 
18. Nicolescu, Alexandru, Despre Rugăciune, Lugoj, Edit. 

Reuniunii pentru Misiuni din Dieceza Lugojului, 1924. 
19. Bălan, Ioan Noul Testament Oradea Tipografia Seminarului, 

1925. 
20. Nicolescu, Alexandru, Natura, Lugoj, Tipografia Husveth et 

Hoffer, 1925. 
21. Nicolescu, Alexandru, Din trecutul Bisericii Răsăritene cu 

reflexii la timpul de faţă, Lugoj, Edit. Autorului, 1925. 
22. Fireza, Gheorghe, Armele credinţei, Lugoj 1925 (ediţia a II-a 

revăzută şi completată de Brînzeu, Nicolae Lugoj, Edit. 
Reuniunea de misiuni, 1933). 

23. Fireza, George, Ţine minte, Lugoj, Edit. Sionul Românesc, 
1925. 

24. Brînzeu, Nicolae, Cultele în România, Lugoj, Edit. „Sionul 
Românesc”, 1925. 

25. Brînzeu, Nicolae, Masul, căsătoria, Sfânta Scriptură şi 
tradiţiunea, Lugoj, Edit. Sionul Românesc, 1925. 

26. Popa, Octavian Sinodul dela Nichea, Lugoj, Edit. „Sionul 
Românesc”, 1925. 
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27. Brînzeu, Nicolae, Sfintele Taine, Botezul, Mirul Pocăinţa, 
Lugoj, Edit. „Sionul Românesc”, 1926. 

28. Brînzeu, Nicolae, Unirea în Ticvanul Mare în 1852 – cu 4 
anexe – , Lugoj, Edit. „Sionul Românesc”, 1926. 

29. Nicolescu, Alexandru, Papii şi opera lor, Lugoj, Tipografia 
Husveth et Hoffer, 1926. 

30. Boroş, Ioan, Unirea românilor din Lugoj. Istoricul parohiei 
intre anii 1836-1860, Edit. „Sionul Românesc”,Tipografia 
Husvéth & Hoffer, 1926. Reeditată, Edit. Dacia Europa Nova, 
Lugoj, 2001. 

31. Bichigean, Gavril, Sărbătorile băbeşti sau Feriţi-vă de a 
prăznui sărbători nealese şi nelegate, Lugoj, Tipografia 
Husveth şi Hoffer, 1926. 

32. Boroş, Ioan. Evenimentele revoluţiei de libertate din anii 1848–
1849 desfăşurate la Lugoj, Lugoj, Tipografia Naţională, 1927. 

33. Brînzeu, Nicolae, Despre reuniunile mariane ale femeilor, 
Lugoj, Tipografia naţională, 1927. 

34. Nicolescu, Alexandru, Noi meditaţii şi practice pe toate zilele 
anului (prelucrate din nou de Ioan Baptista Lohmann), Lugoj, 
Edit. Autorului, 1927. 

35. Nicolescu, Alexandru, Dragostea dumnezeiască, Lugoj, Edit. 
pentru misiuni din Dieceza Lugojului, 1927. 

36. Boroş, Ioan, Constituţia, Lugoj, Tipografia Minerva, 1928. 
37. Boroş, Ioan, Az 1848-év eseményei Krassó vármegyében 

(Evenimentele anului 1848 în comitatul Caraş), ediţie îngrijită 
de Elemér Jakabffy, Lugoj, Tipografia Husveth et Hoffer, 1928. 

38. Fireza, George, Maria modelul fecioarelor creştine, Lugoj, 
Tipografia Naţională, 1928. 

39. Fireza, George, Viaţa Sfintei Varvara: culeasă din mai multe 
izvoare, Lugoj, Edit. Reuniunii de Misiuni, 1928. 

40. Nicolescu, Alexandru, Stropi de rouă, Poveţe sufleteşti date cu 
prilejul SS. Exerciţii Spirituale, Blaj, Edit. Societăţii „Sfânta 
Unire”, 1929. 

41. Bran, Felician, Dreptul canonic oriental, vol. I, Prolegomene, 
Lugoj, Edit. Autorului, 1929. 



112

Sergiu Soica

113

de facut la EDITURA din Banat în perioada anilor 1920 - 1948 

 

 112 

42. Pop, Ioan, Cum s-a făcut Unirea la Ohaba-Forgaci în 1899, 
Lugoj, Edit. Sionul Românesc, 1929. 

43. Nicolescu, Alexandru, Paserile, (Biblioteca pentru casa cultă 
Nr. 5), Lugoj, Tipografia Naţională. 1930. 

44. Nicolescu, Alexandru, Biserica Unită în cadrul Bisericii 
Catolice universale, (Biblioteca pentru casa cultă), Lugoj, 
Tipografia Naţională, 1930. 

45. Brînzeu, Nicolae, Desenul în instrucţia catehetică, Lugoj, 1930. 
Această broşură este similară celor editate în Franţa sub titlul: 
„Catechisme en images şi Histoire sainte.” de înţeles că nu de 
proporţia acestora, dar fiind cea dintâi publicaţie de acest gen 
pentru Biserica Greco-catolică ea devine importantă188. 

46. Brînzeu, Nicolae, Acţiunea Catolică, Lugoj, Edit. Sionul 
Românesc, 1930. 

47. Brînzeu, Nicolae, Păstorul şi turma. Hodegetica, Lugoj, Edit. 
Autorului, 1930. 

48. Fireza, George, Calea Crucii, Lugoj, Editura Reuniunii pentru 
Misiuni din dieceza Lugojului, (5 ediţii, ediţia a V-a 1943, 
revizuită de Dr. Nicolae Brînzeu), 1930. 

49. Boroş, Ioan, Repertoriu istoric despre oraşul Lugoj si districtul 
Lugoj, respectiv vechiul judeţ al Caraşului din ani 1332-1800, 
Lugoj, 1931. 

50. Nicolae, Brînzeu, Catehismul primei cuminecări, (traducere), 
Bixad 1933. 

51. Fireza, George, Acatistul Preasfintei inimi a lui Isus, Edit. 
Societatea Sf. Ioan Gură de aur, Oradea, 1933. 

52. Fireza, George, Acatistul Preasfintei inimi a lui Isus, Edit. 
Chiriaşii tipografiei româneşti, Oradea, 1933. 

53. Brînzeu, Nicolae, Instrucţiuni pastorale pentru prima 
împărtăşanie a copiilor, Lugoj, Edit. Librăriei Diecezane, 1934. 

54. Sălăgian, Mihai, Preotul în şcoală, lecţii practice din Micul 
catehism, Oradea, Tipografia Românească, 1934. 

55. Nicolescu, Alexandru, Familia, Lugoj, Edit. Librăriei 
Diecezane, 1934. 

                                                           
188 Cf. Sionul Românesc, XVII, Lugoj, 1930 (15 decembrie), nr. 23 – 24, p. 96. 
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56. Nicolescu, Alexandru, Chestiunea avortului, Bucureşti, Edit. 
Monitorul Oficial şi Imprimeria Centrală, 1935. 

57. Nicolescu, Alexandru, Din natură, Lugoj, Edit. Autorului, 
1935. 

58. Nicolescu, Alexandru, Pictura Catedralei române unite din 
Lugoj, Lugoj, Tipografia Naţională, 1935. 

59. Fireza, George, Acatistul Preasfintei inimi a lui Isus, Oradea, 
Tipografia românească, 1935. 

60. Nicolescu, Alexandru, Epistolă pastorală din prilejul 
înscăunării Arhiepiscopului şi Metropolitului de Alba Iulia şi 
Făgăraş către clerul arhidiecezan, Blaj, Tipografia seminarului 
Greco-catolic, 1936. 

61. Nicolescu, Alexandru, Galinacee, Lugoj, Edit. Librărie 
Diecezane, 1936. 

62. Crişan, Ioan, Patimile Domnului evanghelii gânduri şi 
învăţături, (traducere din limba engleză Richard Clarke), Lugoj, 
Edit. Reuniunii de Misiuni, 1936. 

63. Fireza, George, Cele trei flori ale societăţii lui Isus, (Fridric 
Rouvier, traducere din limba italiană), Lugoj, Edit. Provinciei 
române, 1936. 

64. Bălan, Ioan, Un sinod diecezan de sub episcopul Rednic, Blaj, 
Tipografia Seminarului, 1936. 

65. Brînzeu, Nicolae, Semănătorul Catehetica, Lugoj, Edit. 
Autorului, 1936. 

66. Brînzeu, Nicolae, Teologie pastorală, Lugoj, Edit. autorului, 
1936. 

67. Brînzeu, Nicolae, Micul catehism cu elemente de biblie pentru 
clasele I – II ale şcolii primare, Blaj, Tipografia seminarului 
teologic, 1936. 

68. Bălan, Ioan, Enciclica Preafericitului Părinte Piu al XI-lea 
Despre Preoţia Catolică (Ad catholici sacerdotii), Blaj, 
Tipografia Seminarului Teologic, Greco-catolic, 1936. 

69. Boroş, Ioan, Registru de evidenţă a meseriaşilor si a 
negustorilor din Lugoj, Lugoj, 1937. 

70. Bălan Ioan, Spre culmile Sionului, Lugoj, Ed. Librăriei 
Diecezane, 1937. 
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71. Raţiu, Iuliu, Humorul Sfinţilor, Lugoj, Edit. Librăriei 
Diecezane, 1937. 

72. Iobagu, I. R., Cântări religioase (armonizate pe 4 voci mixte 
pentru corurile de la sate), Timişoara, 1937. 

73. Ţenchea, Ioan, Pe drumul unei credinţe, Timişoara, Edit. Cartea 
Românească, 1937. 

74. Quinet, Charles, Unitatea Bisericii cum s-au dezbinat bisericile 
orientale disidente şi Reunirea bisericilor, (traducere din limba 
franceză), Săbăoani Roman, Tipografia „Serafică”, 1937, 
(apărut cu aprobarea Episcopiei Lugojului). 

75. Bălan, Ioan, Noul Testament al Domnului Nostru Isus Christos, 
Lugoj, Edit. Institut de Arte Grafice, Tipografia Naţională – 
Const. Danciu, 1938. 

76. Nicolescu, Alexandru, Noi meditaţii şi practice pe toate zilele 
anului (prelucrate din nou de Ioan Baptista Lohmann) 
(traducere din Bruno Vercruysse), Lugoj, 1927. 

77. Vezoc, Iosif, Meditaţii euharistice, Lugoj, Edit. Librăriei 
Diecezane, 1939. 

78. Vezoc, Iosif, Unitatea bisericii, Lugoj, Edit. Librăriei 
Diecezane, 1939. 

79. Nicolescu, Alexandru, Sfinţii şi animalele, Blaj, Tipografia 
Seminarială, 1939. 

80. Brînzeu, Nicolae, Catehism pentru clasa a IV-a primară, Lugoj, 
Tipografia Naţională, 1939. 

81. Brînzeu, Nicolae, Cremaţiunea, Lugoj, Tipografia Naţională, 
1940. 

82. Marianescu, Ioan, Gema Galgani, Lugoj, Tipografia Naţională, 
1940. 

83. Fireza, Gheorghe, Sfinţii şi fericiţii din Societatea lui Isus, 
Bucureşti, Edit. Provinciei Române S.I., 1940. 

84. Brînzeu, Nicolae, Domnului să ne rugăm, Lugoj, Tipografia 
Naţională, 1942. 

85. Brânzeu, Nicolae, Capitlurile catedrale, Blaj, Tipografia 
Seminarului, 1943. 

86. Binecuvântarea euharistică, Ediţia a VII-a, Lugoj, Ed. 
Reuniunii de Misiuni din Dieceza Lugojului, 1943. 
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87. Bălan, Ioan, Statutele administraţiei capitulare a Diecezei 
Lugojului, Lugoj, Tipografia naţională – Constantin Danciu, 
1943. 

88. Tătar, Eugen, Însemnări privind Parohia română unită din 
Deva, Deva, Imprimeria judeţului Hunedoara, 1943. 

89. Brînzeu, Nicolae, Semănătorul II. Omiletica modernă, Lugoj, 
Edit. Diecezană, 1944. 

90. Brînzeu, Nicolae, Ne piere neamul... Triste poveşti din Petreşti, 
Timişoara, Edit. Arte Grafice, 1944. 

91. Ploscaru, Ioan Rugăciunile Creştinului, Lugoj, Tipografia 
naţională – Const. Danciu, 1945. 

92. Ploscaru, Ioan, Flori de In,Lugoj, Edit. Diecezană, 1945. 
93. Bălan, Ioan, Logodna Solemnă, Blaj, Tipografia Seminarului, 

1945. 
94. Bălan, Ioan, Sfatul Parohial, (Pastorală retipărită din „Sionul 

Românesc”), Lugoj, Tipografia Naţională Constantin Danciu, 
1946. 

95. Brînzeu, Nicolae, Catehism pentru clasa a III-a de liceu şi şcoli 
normale, Lugoj, Tipografia Naţională, 1946. 

96. Brînzeu, Nicolae, Catehism, (Despre darul lui Dumnezeu) cu 
Liturgica pentru clasa a IV-a, Lugoj, Tipografia Naţională, 
1947. 

97. Ploscaru, Ioan, Biblia răspunde, Lugoj, Edit. Diecezană,1947. 
98. Bălan, Ioan, Primul Sinod al Unirii cu Roma, Lugoj, Tipografia 

Naţională, 1947. 
99. Brînzeu, Nicolae, Micul Catehism clasa a II-a primară, Lugoj, 

Tipografia Matei Marianov, 1947. 
100. Fireza. Geroge, Viaţa preacuratei Fecioare Maria, Autor 

secundar: Ploscaru. Ioan, Ediţia a II-a, Timişoara, Edit. 
Helicon, 1997. 

101. Brînzeu, Nicolae. Istoria şcoalelor din Blaj, Autori secundari: 
Popa,Ioan; Buzaşi, Ioan, Blaj, Eitd. Astra, 2000. 

102. Brînzeu, Nicolae, Memoriile unui preot bătrân, Autor secundar 
Brînzeu, Pia, Timişoara, Edit. Marineasa, 2008. 

103.  Fireza, George, Pildele lui Isus (traducere), Lugoj, Edit. 
Librăriei Diecezane. 
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B) Reviste  

 
S-a discutat mult în Biserica Greco-catolică, în perioada 1920 - 

1945, problema unui cotidian. Problema cotidianului a reapărut şi 
după constituirea AGRU-lui (1929). Înfiinţarea lui s-a cerut 
aproape în toate Congresele generale ale acestei Asociaţii. 
Dificultatea cea mai mare în calea creării unei publicaţii a fost de 
natură financiară. De aceea, unii au propus într-un timp formarea 
unui fond pentru cotidian, iar alţii un apostolat al presei, pentru ca 
în cele din urmă, Corul episcopal în 1938, la propunerea AGRU-lui, 
să decidă ca, în duminica a treia din Păresimi, preoţii de pe amvon 
să arate credincioşilor în fiecare an însemnătatea presei bune, şi 
astfel să se cultive terenul pentru apariţia cotidianului189. În tot 
acest timp, publicaţiile Bisericii Greco-catolice din Banat 
identificate au fost: 
 

1. Cuvântul adevărului, revistă omiletică, tipărită în 1913 – 
1940 la Prislop, iar din 1918 la Bicsad, sub îngrijirea 
Ordinului Sfântul Vasile cel Mare. 

2. Foaia oficioasă a diecezei Lugojului, Lugoj 1914-1920. 
3. Sionul Românesc, Foaie oficială a Diecezei Lugojului, 1920 

- 1948. 
4. Misionarul organ al Operei pentru propagarea credinţei, 

Lugoj, 1936-1942  
5. Misionarul vieţii creştine, Foaie săptămânală pentru folosul 

tuturor creştinilor, 1939-1940. 

                                                           
189 Vestitorul, XIV, 1938 (15 iunie), nr. 12,  p. 117. 
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VII. Arta bisericească – arhitectură, pictură şi muzică 
 

În aceste decenii în Biserica Unită din Banat atât arhitectura, 
cât şi pictura şi muzica, au fost onorate în proporţii diferite, după 
posibilităţi. 

1. Arhitectura, Bisericii Unite se rezuma la zidirea de biserici 
parohiale. În dieceza Lugojului, sub Episcopul Nicolescu, s-au 
edificat peste 50 biserici, iar în 1936 erau în curs de edificare circa 
60. Astfel s-a căutat să se ridice şi nivelul satelor. Stilul acestor 
edificii n-a fost cu severitate prescris de arhiereu190. 

2. În domeniul picturii, cea mai de seamă lucrare a fost 
pictarea catedralei din Lugoj de către pictorul Virgil Simionescu, 
din încredinţarea Episcopului Nicolescu. Pictorul, păstrând canonul 
artei bizantine, a urmat şi sugestiile Episcopului, creând o 
capodoperă. Catedrala a fost inaugurată, după pictare, cu ocazia 
Congresului AGRU-lui de la Lugoj, în 7 octombrie 1934191. 

3. Îmbunătăţiri sensibile s-au creat în domeniul muzicii, prin 
compoziţii orale, prin fixarea pe note a melodiilor bisericeşti 
existente şi prin introducerea muzicii instrumentale în biserică. 

Fiind Biserica Unită într-o sferă aparte în Biserica catolică, 
datorită ritului său, şi în acelaşi timp păstrând şi o independenţă faţă 
de Orientul ortodox, în decursul timpului s-au creat melodii proprii 
bisericeşti în sânul ei. A păstrat melodiile orientale, însă întrucât 
erau cântate de generaţii de „cantori” fără „formaţie” muzicală, nici 
răsăriteană nici apuseană, a lăsat poarta larg deschisă pentru 
introducerea elementelor populare. Astfel muzica bisericească în 
Biserica Unită a primit o pronunţată notă românească, fiind mai 
ales îmbibată de elemente împrumutate din doine. 

Considerându-se aceste melodii elemente culturale de 
valoare şi dorindu-se a se înlătura particularităţile de puţin gust, 
prof. Celestin Cherebeţiu a cules la Blaj, sub patronajul 

                                                           
190 Sionul Românesc, XXIII, 1936 (15 septembrie), nr. 18, pp. 71 – 72. 
191 Cf. Mario – Raimondo Rupp, Catedrala Greco-catolică „Pogorârea 
Spiritului Sfânt”, Lugoj, Descoperiţi Banatul, Timişoara, Edit. Waldpress, 2009, 
p.152. 



118

Sergiu Soica

119

de facut la EDITURA din Banat în perioada anilor 1920 - 1948 

 

 118 

Mitropolitului Vasile Suciu şi sub controlul unei comisii şi a fixat 
pe note vechile melodii bisericeşti, aşa cum se cântaseră de 
cântăreţii vestiţi de mai înainte. La fel s-a procedat şi la Oradea, 
unde din îndemnul Episcopului Frenţiu şi sub controlul unui 
comitet, prof. Mihai Sălăgian a cules pe note melodiile rămase. În 
dieceza Clujului se încetăţeniseră melodiile de la Blaj. Dieceza 
Lugojului avea melodii proprii, dar nu ştim să fi fost fixate pe note.  

Pentru cultul divin, Biserica Unită a folosit şi compoziţii 
corale ale Bisericii Ortodoxe. Cu toate acestea, a dat şi ea 
compozitori de muzică bisericească: la Blaj, Celestin Cherebeţiu 
(cor bărbătesc) şi Sigismund Toduţa; la Cluj, Lucian Mureşianu 
(fiul vestitului compozitor de la Blaj, Iacob Mureşianu, mort în 
1911); iar la Oradea Francisc Hubic Vertileanu192. 

 

 
 

Corul „Lira” al Catedralei Greco-Catolice Lugoj193 
 
Episcopia Greco-catolică de Lugoj a avut în această 

perioadă corul „Lira”. Data întemeierii acestui cor este în perioada 
primul Episcop Greco-catolic de Lugoj, Alexandru Dobra. 
Activităţile corale importante în perioada 1920 – 1945 sunt: 22 mai 
1921 Corul Catedralei Lugojului primeşte denumirea de Societatea 

                                                           
192 Vestitorul,  XIII 1937 (30 noiembrie), nr. 22, pp. 198-200. 
193 Arhiva Episcopiei de Lugoj, Fond poze, Fond neordonat. 
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corală „Lira”; 18 iunie 1922 Corul „Lira” participă la consacrarea 
Episcopului Alexandru Nicolescu la Blaj. 15 octombrie 1922, corul 
participă la festivităţile încoronării Regelui Ferdinand I; 1932 corul 
participă la un concert omagial dedicat lui George Enescu194.  

 

                                                           
194 Cf. Constantin Tufan Stan, Societatea corală „Lira” din Lugoj, Timişoara, 
Edit. Marineasa, 2005. 
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VIII. Sfântul Scaun şi Biserica Greco-catolică din Banat 
 

Sfântul Scaun a avut faţă de poporul român o continuă 
atitudine de generozitate. Papa Benedict XV a dat românilor 
biserica din Piazza delle Coppelle din Roma (1919). Apoi, 
distribuind ajutoare pentru copiii din Europa, a onorat România cu 
circa 400.000 lire, din care 100.000 lire au fost încredinţate 
doamnei Cl. Averescu pentru invalizii de război. De la acelaşi Sf. 
Părinte, de Paşti, în 1921, Mitropolitul Suciu a primit 150.000 lire 
pentru orfelinat, bani din care s-a cumpărat castelul din Obreja. Tot 
atunci, acelaşi mecena a destinat 2 milioane lire italiene pentru un 
colegiu român la Roma, şi un milion lire pentru alumni români195. 

Dărniciei Papei Pius al XI-lea (1922 – 1939) i se datorează 
Şcoala normală de băieţi din Blaj. De la acelaşi binefăcător au venit 
în anul 1926 fonduri pentru Institutul Recunoştinţei din Blaj. 
Catedrala Schimbării la Faţă din Cluj, reşedinţa episcopală de acolo 
şi averea Minoriţilor (sunt tot din generozitatea acestui Papă). Tot 
de la acest Sfânt Părinte avem Colegiul român din Roma, clădit de 
dânsul (a costat circa 50 milioane lei)196. 

Aceste ctitorii - şi îndeosebi ultima - îl aşează pe Papa Pius 
al XI-lea printre marii binefăcători ai naţiunii române. Nutrind o vie 
simpatie pentru români, în 1938 a lăsat să fie executate copii de pe 
columna lui Traian, pe care le-a aşezat în grădinile Vaticanului 
spunând că, printr-o inscripţie, să se indice importanţa ce-o au 
pentru poporul român. Iar cu ocazia pelerinajului din 1936197 a 
spus: ,,Ne face bucurie ori de câte ori putem vedea români. După 
cum arată şi numele vostru: Români – Romani, între ţara voastră şi 
Roma sunt legături vechi, nepieritoare. Cetatea eternă e leagănul 
naţionalităţii şi al credinţei religioase a românilor. Când au plecat 
ostaşii lui Traian... să cucerească Dacia şi să o aducă în lumina 
istoriei, odată cu ei au plecat şi cei dintâi creştini în România de 

                                                           
195 Sionul Românesc,  XXIV, 1937 (31 noiembrie), nr. 21 – 22, p. 87. 
196 Calendarul de la Bixad, anul al IX-lea, Bixad, Edit. Ordinului Sf. Vasile, 
1941, p. 32. 
197 Pelerinajul la Roma al Episcopilor Greco-catolici români. 
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astăzi. De aceea suntem încredinţaţi că voi încă aţi venit să veneraţi 
nu numai monumentele originii voastre glorioase, ci să vă închinaţi 
şi amintirii Sfântului Petru care nu poate fi înlăturat din tradiţiile şi 
din viaţa neamului vostru. În aceste privinţe nădejdi îndreptăţite ne 
dă prezenţa unui număr din ce în ce mai frumos de tineri în 
Colegiul vostru şi al nostru”198. 
 Biserica Greco-catolică din Banat a fost vizitată de Nunţiul 
papal199 Angelo Maria Dolci, Nunţiu în România în perioada 30 
mai 1923 – 13 martie 1933. Acesta a vizitat Episcopia de Lugoj în 
calitate de Cardinal al Bisericii Catolice, chiar în 13 martie 1933 în 
drumul său spre Roma.  
 Cardinalul Angelo Maria Dolci în dimineaţa zilei de 14 
martie a fost aşteptat la gară de Episcop, Capitlul Catedral, Primarul 
Dr. Alexandru Bireescu şi alţi. Cardinalul a fost însoţit pe întreg 
drumul de la Bucureşti la Lugoj de Episcopul Augustin Pacha. De 
aici Cardinalul Dolci a fost dus la sediul Episcopiei, apoi la 
catedrală. 
 Episcopul Alexandru Nicolescu la acest eveniment a mai 
invitat: Episcopul de Timişoara Augustin Pacha, Prepozitul Ioan 
Boroş, Prefectul Dr. Titus Olariu, Primarul Oraşului Lugoj Dr. 
Alexandru Bireescu, Canonicul Dr. Nicolae Brînzeu, Vicarul 
Timişoarei Gheorghe Muntean, Protopopul Lugojului Canonicul 
Ioan Ţiucu, Dr. Vasile Lohman, Dr. Virgil Simonescu, Senatorul 
Dr. Victor Bârlea, Protopopii: Mihai Jivanca, Atanasiu Pantea. 
Preoţii Leon O. Man, Leandru Gayraud, Cornel Andrea, Cornel 
Basiu, Ladislau Teglaşiu Cornel Zasloţi Titus Todoran, Valer 
Nicola, contabilul diecezan Ioan Pantea200. 
 La acest eveniment Episcopul Alexandru Nicolescu a rostit 
următoarele: „Mergeţi numai, Eminentisime Principe, şi apropiaţi-
vă de aceea inimă de părinte ce mistuie toate inimile, – şi de acolo 
Vă rugăm să revărsaţi raze de lumină şi peste regiunile noastre, 

                                                           
198 Vestitorul, XII, 1936 (15 iunie), nr.13, p. 91. 
199 Nunţiu Apostolic este reprezentantul diplomatic permanent al Sfântului Scaun 
pe lângă un stat. 
200 Sionul Românesc, XX, 1933 (15 martie), nr. 5 – 6, p. 18. 
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niţel reci şi părăsite. Fiţi şi în Roma îngerul păzitor al Bisericii 
române, cum a-ţi fost şi în timpul petrecerii între noi! Noi nu Vă 
vom uita niciodată, – să nu ne uite nici Eminenţa Voastră!”201. 
 Nunţiul Apostolic Andrei Cassulo a vizitat Dieceza 
Lugojului în 24 – 26 iunie 1937. Prima întâlnire cu Dieceza 
Lugojului a avut loc în Şimand (judeţul Arad), în ziua de 21 iunie 
1937, deoarece Nunţiul a vizitat înainte Dieceza Oradea. La Şimand 
nunţiul a fost aşteptat de preotul greco-catolic Ioan Fântânar din 
localitate, precum şi de autorităţile locale. 
 În aceiaşi zi Nunţiul a sosit la Arad, unde a fost aşteptat de 
Episcopul Ioan Bălan. Nunţiul a sosit la Arad însoţit de Episcopul 
Iosif Fiedler episcop de Satu Mare şi Oradea. La biserica din Arad 
Nunţiul a fost întâmpinat de primarul Oraşului Dr. Romul Coţioiu, 
Dr. Iuliu Raţiu prim-notar consistorial, Dr. Nicolae Brînzeu 
prepozit capitular, Ioan Ienea canonic, şi Episcopul de Timişoara, 
Augustin Pacha. Din partea Bisericii ortodoxe de Mihail Păcăţian 
prim consilier eparhial şi Dr. Teodor Botiş, rectorul Academiei 
Teologice. I-au mai adus salutul Olga Vicaş din partea reuniunii 
diecezane de femei, Anuţa Birtolon din partea femeilor din Arad202.  
 În ziua următoare, 22 iunie, Nunţiul a vizitat cele două 
parohii greco-catolice din Timişoara, întâmpinat de Vicarul general 
Ioan Marianescu,Vicarul foraneu Gheorghe Muntean şi şapte 
preoţi. 
 În 23 iunie Nunţiul împreună cu Episcopul Augustin Pacha 
au vizitat mănăstirea Maria Radna (judeţul Arad), după aceea a 
vizitat parohia greco-catolică Zăbrani. Ziua de 24 iunie a fost ziua 
vizitării centrului episcopal de la Lugoj. Nunţiul Apostolic a fost 
aşteptat la gară de autorităţile locale în frunte cu primarul Dr. 
Alexandru Bireescu, subprefectul judeţului Octavian Daminescu, 
prepozitul capitular Dr. Nicolae Brînzeu şi canonicul Victor Deciu, 
iar de la Biserica ortodoxă de Dr. Aurel Mihăescu şi din partea 
armatei de Colonelul Alfred Brusescu. Nunţiul a sosit însoţit de 

                                                           
201 Ibidem. 
202 Sionul Românesc, XXIV, 1935 (10 August), nr. 15, pp. 64 – 69. 
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Episcopul Augustin Pacha, de canonicul Lotar Unterweger şi Dr. 
Iuliu Raţiu din partea Episcopiei Greco-catolice de Lugoj. 
 La Lugoj Nunţiul a vizitat Catedrala şi apoi biserica 
romano-catolică din localitate. La reşedinţa Episcopiei, Nunţiul a 
vorbit despre Regele şi regatul României. În seara zilei de 24 iunie 
în faţa Episcopiei s-au adunat cele patru coruri ale oraşului Lugoj: 
„Ioan Vidu”, „German”, „Maghiar” şi „Lira” care au susţinut un 
concert în onoarea Nunţiului. 
 În dimineaţa zilei următoare, în 25 iunie, Nunţiul însoţit de 
Episcopul Ioan Bălan, secretarul episcopal Ştefan Bălan şi 
profesorul Corneliu Zasloţi au plecat în Ţara Haţegului. La intrarea 
în judeţul Hunedoara Înalţii Prelaţi au fost întâmpinaţi de 
Subprefectul judeţului Dr. Gheorghe Drăgan şi tineri călăreţi. De 
aici Nunţiul a fost condus in comuna Bouţarul de Jos. 
 În acest itinerar Nunţiu împreună cu suita a vizitat 
următoarele parohii: Bouţarul de Sus; Bucova, Sarmisegetuza (aici 
Nunţiu vizitează şi muzeul arheologic, săpăturile de la Aedes 
Augustalium şi amfiteatrul roman, însoţiţi de Dr. Octavian Floca 
Directorul Muzeului care a prezentat muzeul arheologic). De aici 
Nunţiul a continuat cu Toteşti, Peşteana, Densuş, Haţeg unde 
Nunţiul şi suita sa a rămas peste noapte203. 
 Ziua următoare 26 iunie au plecat spre Valea Jiului în 
parohiile: Băieşti (comuna a fost împodobită pe distanta de un 
kilometru cu crengi de stejar şi un arc de triumf), Galaţi, Pui, 
Livada de Câmp, Barul Mare, Petros, Merişor, Petroşani (aici 
Nunţiul a vorbit despre problemele muncitorimii amintind 
enciclicele Rerum Novarum204 şi Quadragesimo anno205). A mai 
vizitat parohiile Petrila, Lonea, Iscroni, Vulcan, Paroşeni, Lupeni, 
Bărbătenii de Sus şi Uricani. 
 După acest itinerariu Nunţiul împreună cu Episcopul în 27 
iunie 1937 trec prin defileul Surducului luând drumul spre Filiaşi, 
de unde Nunţiul a urcat în tren spre Bucureşti. Vizita Nunţiului 

                                                           
203 Ibidem. 
204 Enciclică scrisă de Papa Leon al XIII-lea, 1891. 
205 Enciclică scrisă de Papa Pius al XI.lea, 1931. 
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Apostolic Andrei Cassulo a făcut o impresie deosebită 
credincioşilor Biserici Greco-catolice din Banat. 
 O vizită cu totul deosebită pentru Eparhia de Lugoj a fost 
vizita Cardinalului Tisserant206 în septembrie 1937. Cardinalul a 
răspuns invitaţiei făcute de Corul Episcopal în anul 1936 la 
inaugurarea Colegiului Român din Roma. 
 Această vizită a avut un caracter particular, dar Guvernul 
român i-a pus la dispoziţie, din momentul intrării în ţară un tren 
(vagon salon), ce a stat tot timpul la dispoziţia Cardinalului. 
Cardinalul Tisserant a vizitat toate centrele bisericeşti: Lugoj, 
Bucureşti, Sinaia (unde a fost primit în audienţă de către Regele 
Carol al II-lea), Blaj, Cluj, Baia Mare, Satu Mare şi Oradea207. 
 Înainte să plece din ţară Cardinalul Tisserant, a mulţumit 
tuturor Episcopilor pentru primirile avute la fiecare episcopie în 
particular cât şi pentru avântul vieţii religioase de aici. Cardinalul a 
mai afirmat ca Papa Pius al XI-lea, pe lângă cele 16 burse existente 
până acum pentru studenţii teologi români de la Roma, a mai creat 
16, în total 32 de burse. Noile burse s-au repartizat: patru pentru 
Arhiepiscopia de Alba Iulia şi Făgăraş şi câte trei pentru celelalte 
patru eparhii: Lugoj, Cluj-Gherla, Oradea şi Baia-Mare. 
 După ultima conferinţă de la Oradea Cardinalul Tisserant, a 
fost însoţit la Timişoara de Secretarul Nunţiaturii Apostolice, iar de 
aici a fost condus până la Jimbolia de Episcopul Ioan Bălan al 
Lugojului şi Augustin Pacha Episcopul de Timişoara208. 
 Cardinalul Eugen Tisserant a ţinut o conferinţă la Institutul 
Oriental din Roma în 13 aprilie 1938 despre: „România şi Românii 
Uniţi”. La această conferinţă Cardinalul a vorbit despre: Numele 
României, graiul românesc, începuturile creştinismului la români, 
schisma, calvinismul, unirea cu Roma, Blajul mica Romă, 
renaşterea culturală, situaţia actuală a bisericii şi perspective209. 
                                                           
206 Eugène-Gabriel-Gervais-Laurent Tisserant, Cardinal şi Secretarul Congregaţiei 
pentru Biserica Orientală, 1938 – 1946. 
207 Vestitorul, Organ al Eparhiei Române Unite de Oradea şi Revistă de Cultură 
Religioasă, XIII, 1937 (1 octombrie), nr. 19, p. 13 – 16. 
208 Ibidem. 
209 Sionul Românesc, XXV, Lugoj, 1938 (31 mai), nr. 10, p. 45. 
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 Concluziile acestei conferinţe au fost că Românii Greco-
catolici până acum au făcut multe, dar mai au de făcut mai multe: 
„Trebuie să înfiinţeze şcoli, să zidească multe biserici, fiindcă în 
multe părţi nu sunt decât biete bisericuţe de lemn, foarte mici şi 
absolut nepotrivite nevoilor populaţiei; trebuie să intensifice 
Acţiunea Catolică şi să dezvolte operele specializate, ca de pildă 
asistenţa studenţilor universitari, operă de mare însemnătate într-o 
ţară unde ştiinţa e atât de preţuită. Toate vor fi, dacă clerul, 
reţinându-se scrupulos de orice acţiune politică, cu o conştiinţă tot 
mai vie a răspunsurilor sale, se va dedica cu totul muncii apostolice; 
şi, pentru a atinge acest scop, Sfântul Părinte care cârmuieşte cu 
slavă a întemeiat şi înzestrat Seminarul românesc din Roma”210. 
 

                                                           
210 Ibidem. 
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Anexe Documente 
 
Document nr. 1: 

Statutul Personal al diecezei Greco-catolice de Lugoj la 
începutul anului 1919. 
 
Document Nr. 2: 

Al IV-lea Sinod al Diecezei Lugojului, 17 – 18 mai 1921 
Cuvântarea I.P.S.D. Episcop, Dr. Valeriu Traian Frenţiu, 
prin care a deschis IV. Sinod al Diecezei Lugojului. 

 
PROCES – VERBAL 

Deciziunile Sinodului diecezan IV. Din Lugoj 
Decretul de semnare 

 
Document Nr. 3: 

Episcopul Valeriu Traian Frenţiu, anunţă preluarea Diecezei 
de Oradea. 
 
Document Nr. 4: 

Episcopul Valeriu Traian Frenţiu, alege înlocuitor la Lugoj 
pe Episcopul Ioan Boroş. 
 
Document Nr. 5: 

Proces verbal, Predare bunurilor Episcopale între Episcopii: 
Valeriu Traina Frenţiu – Alexandru Nicolescu. 

 
Document nr. 6: 

Telegrame de felicitare la numirea lui Alexandru Nicolescu 
Episcop de Lugoj. 
 
Document nr. 7: 

Convocarea Congresului General AGRU 5- 7 octombrie 
1934 la Lugoj. 
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Document nr. 8: 
Invitaţie la Congresul General AGRU Lugoj 5 – 7 

octombrie 1934. 
 
Document nr. 9: 

Comunicat, Participarea Regelui Carol al II-lea la Congresul 
General AGRU Lugoj. 
 
Document nr. 10: 

Răspunsul Episcopului Augustin Pacha la Invitaţia de a 
participa la Congresul General AGRU. 
 
Document Nr. 11: 

Programul instalării Episcopului Ioan Bălan la Lugoj, 31 
octombrie 1936. 
 
Document Nr. 12: 

Anunţ pelerinaj la Mănăstirea Prislop. 
 
Document Nr. 13: 

Articolele Concordatului. 
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Document nr. 1 
 

Statutul Personal al diecezei Greco-catolice de Lugoj la începutul 
anului 1919211 

 
Episcopul diecezan: 

Ilustritatea Sa P.S.S. D. Dr. Valeriu Traian Frenţiu 

Capitlul Catedral: 

1. II. Sa Ioan Boroş, Canonic Prepozit capitular, Prelat 
domestic al S. S. Pontificelui Roman, Preşedinte al 
tribunalului matrimonial diocezan, Asesor al S. Scaun 
episcopesc, Preşedintele Esactoratului Diecezan. 

2. Rss. Ioan Madincea, Canonic lector, Decan al bisericii 
catedrale, Defensor al tribunalului matrimonial, Asesor al S. 
Scaun episcopesc şi al tribunalului matrimonial, Asesor al S. 
Scaun episcopesc şi al tribunalului matrimonial diocezan. 
Directorul oficiului statistic diocezan. 

3. Rss. Nicolae Nestor, Canonic custode, Decan al Timişoarei, 
Asesor al S. Scaun episcopesc Fisc. diocezan. Preşedinte al 
Reuniunii de misiuni şi de înmormântare. 

4. Rss. Dr. Danil Fireza, Canonic cancelar, Decan al 
Haţegului, Notar capitular, Asesor al S Scaun episcopesc şi 
al tribunalului matrimonial. Directorul cancelariei 
diecezane, Inspector şcolar diocezan, Director seminarial. 
 

Sfântul Scaun Episcopesc 
Preşedinte: 

                                                           
211 Arhiva Episcopiei Greco-Catolice Lugoj, Fond Episcopia Lugoj 1920 
Diverse, Foia Oficioasă a Diecesei Lugojului, Lugoj, 1 Mai 1919. 
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Episcopul diecezan. 
Asesori Consistoriali: 

Membri Veneratului Capitul Vicarul Foraneu al Haţegului, 
Protopopii actuali şi următori: 

 
Ioan Dreghici paroh Cugir, Aurel Iechim, paroh pensionar. 

George Murariu, paroh Izgar. Dr. Iosif Siegescu, prelat papal. 
Atanasiu Bologa, paroh Sibişel. P. Leo I. Man, egumenul mănăstirii 
Prislop. Iacob Nicolescu protopop onorar, Directorul Institutului 
,,Poporul”. Dr. Felician Bran, Arhidiacon profesor de teologie. 
 

Din alte dieceze: 
 
Alesandru Gera, canonic onorar protopop emerit Domenial în 
Beiuş. 
 

Notar consistorial provincial: 
 

Dr. Felician Bran, Profesor teologie. 
Fisc consistorial: 

Nicolae Nestor, canonic. 
 

Advocat diecezan: 
Dr. Augustin Giurgiu. 
 

Casa Centrală Diecezană: 
Director: 

Ioan Boroş, canonic prepozit. 
Casier: 

Nicolae Nestor, canonic. 
Contabil: 
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Augustin Radu 
Cancelaria diecezană: 
Directorul Cancelariei: 

Dr. Danil Fireza, canonic. 
Practicant: 

Traian Vuia. 
Cursor diocezan: 

Iosif Zinvel. 
Tribunalul Matrimonial: 

Preşedinte: 
Prepozitul Capitular. 

Asesori: 
Membrii veneratului Capitul, precum şi Ioan Ţiucu şi Valeriu 
Giurgiu 
Secretar şi referent: 
Dr. Ioan Magyar. 
 

Examinatorul prosinodal: 
Preşedinte: 

Dr. Felician Bran. 
Membrii: 

Dr. Felician Bran, Atanasiu Roşca, Dr. Ioan Magyar, Dr. George 
Fireza. 
 

Esactorul diecezan: 
Preşedinte: 

Prepozitul Capitular. 
Asesori: 

Membrii Veneratului Capitul, precum şi Valeriu Giurgiu 
Esactor: 

Augustin Radu, contabil. 
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Seminarul teologic: 

Rector: 
Dr. Danil Fiereza. 

Prefect Economic: 
Vacant. 

Spiritual: 
Dr. Ioan Magyar. 

Prefect: 
Atanasiu Roşca. 
 

Facultatea Teologică: 
Director: 

Dr. Danil Fireza 
Profesori: 

Dr. Felician Bran, Atanasiu Roşca, Dr. Ioan Magyar, Dr. George 
Fireza. 
 

Institutul pedagogic de fete: 
Director: 

Elisabeta Betean. 
Profesori: 

Ştefania Pop (căsătorită Baciu), Dr. Victor Bîrlea, Irina 
Perinde, Ioan Bodocan, Ioan Băgău, Vilma Szanto, Friciu Maria, 
Fassy Gizella, Dr. Aron Mihăiescu. 

Şcoala de praxă: 
Aurelia Dobrin. 

I. Decanatul Catedral. 
Decan:Ioan Madincea. 

 
1.Districtul Protopopesc al Lugojului: 



132

Sergiu Soica

133

de facut la EDITURA din Banat în perioada anilor 1920 - 1948 

 

 132 

 
1. Balinţ, postă în localitate, Paroh Demetriu Pop. 
2. Părul, poşta Szapáryfalva. Paroh Alesandru Cozma, 

învăţător Ioan Jurca. 
3. Valea Lungă, poşta Klicsó. Paroh Tit Domisia, învăţător 

Victoria Petrişor. 
4. Dobreşti, poşta Bálinc. Paroh Iulian Suciu, învăţător Aurel 

Kocsis. 
5. Lugoj poşta în localitate, Paroh Ioan Ţiucu, capelan Ioan 

Bodocan. Învăţător Valeriu Sas. 
6. Coşteiul Mare poşta Szapáryfalva. Administrator parochial 

Mihail Morariu, învăţător Ofelia Lungu. 
7. Nevrincea, poşta Klicsó, Paroh vacant, învăţătoare Lucreţia 

Riţiu. 
8. Sâlha. poşta Szapáryfalva. Administrator parohial Andreiu 

Ionaş, Învăţător Iustin Vaidean. 
9. Ohabaforgaci, poşta Szinérszeg. Administrator parohial 

Ioan Pantea, Învăţător Ioan Copăcian. 
 

2.Districtul protopopesc al Buziaşului. 
Protopop, George Muntean. 
 
1. Budinţi, poşta Ujjózseffalva. Paroh Emil Degan, 

învăţător Demian Rădoi. 
2. Hissiaş, poşta Sziklás. Paroh Ioan Văcărescu. 
3. Hittiaş, poşta Buziásfürdö. Paroh Petru Ivan, învăţător 

George Poenariu. 
4. Silaş poşta Buziásfürdö. Paroh George Muntean. 

Capelan Nicolae Barbuş, învăţător Nicolae Lugojan. 
5. Racoviţa, poşta Buziásfürdö, Paroh administrator 

Atanasiu Pantea. 
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6. Siclaş, poşta în localitate. Paroh Traian Mihaiu. 

3.Districtul protopopesc al Vermeşului 
Administrator Protopopesc, Iosif Petean. 
 

1. Zorlenţu-Mare poşta în localitate. Paroh Cornel Başiu. 
2. Scăiuş, poşta Furluk. Administrator parohial Iuliu Miclea, 

învăţător Ioan Petrasevich. 
3. Furluc, poşta în localitate. Paroh Petru Catone, învăţător 

vacant. 
4. Izgar, poşta Krassóvermes. Paroh George Morariu, învăţător 

Demetriu Lugojan. 
5. Zgribeşti, poşta în localitate. Paroh administrator Romul 

Poşiar, învăţător George Tiapu. 
6. Vermeş poşta în localitate. Paroh Iosif Petean, învăţător 

Ioan Seplacan. 
7. Visag, poşta Vecseháya. Paroh Romul Stoica, învăţător 

George Neamţu. 
 

II.Decanatul Timişoarei 
Decan: Nicolae Nestor, Canonic custode. 
 

1.Districtul protopopesc al Timişoarei 
Protopop, Dr. Laurean Luca. 
 
1. Arad, poşta în localitate. Paroh Dr. Laurean Luca. 
2. Bătania, poşta în localitate. Administrator parohial George 

Pap. 
3. Belotinţ, poşta Konop. Administrator parohial Nicolae 

Stoica, învăţător Simeon Bogdan. 
4. Chizdia, poşta Temesaga. Administrator parohial Virgil 

Iorga, învăţător Ioan Ignăţel, învăţătoare Lucreţia Ignăţel. 
5. Crivobara posta Temesszékás. Administrator parohial 

George Miloş. 
6. Izvin poşta Temesszékás. Paroh Dr. Ştefan Pop. 
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7. Parţa, poşta în localitate. Paroh Petru Muntean, învăţător 
Ioan Tudor. 

8. Timişoara, poşta în localitate. Paroh Nicolae Fabain. 
9. Zăbrani, poşta Temeshidekut, Paroh Liviu Iancu. 

2. Districtul protopopesc al Ciacovei 
Protopop, Mihail Jivanca. 
 

1. Folia, poşta în localitate. Paroh Simeon Ardelean, învăţător 
Ioan Musteţiu. 

2. Ghilad, poşta în localitate. Administrator parohial Dr. Ioan 
Roşu. 

3. Icloda, poşta Törökszákos. Administrator parohial Ioan 
Rahaian, învăţător Simeon Idvorean. 

4. Petroman, poşta Csák. Paroh Mihail Jivanca, învăţător Iosif 
Pârjol. 

5. Jebel, poşta în localitate. Administrator parohial Silviu 
Pascu. 

6. Dragşina, poşta Nagykövéres. Paroh Iuliu Suciu. 
7. Lighet, poşta Széphely. Administrator parohial Aurel 

Petean, învăţător Andreiu Mureşan. 
 

3.Districtul protopopesc al Torontalului 
Administrator protopop: Dr. Nicolae Brînzeu. 

 
1. Igriş, poşta în localitate. Administrator parohial Alexandru 

Sigarteu, învăţător vacant. 
2. Iancahida, poşta Bégafö. Administrator parohial George 

Medoia. 
3. Cenadul Mare, poşta Öscsanád. Paroh Victor Deciu, 

învăţător Romul Luţai. 
4. Comloşul Mare, Poşta în localitate. Paroh Dr. Nicolae 

Brînzeu, învăţător Valeriu Besu. 
5. Sânicolaul Mare. Poşta în localitate. Parohie vacantă, 

învăţător Petru Engis. 
6. Beba-Veche. poşta în localitate. Administrator parohial Ioan 

Târziu. 
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III.Decanatul Oraviţei. 

 
1.Districtul protopopesc al Oraviţei 

Administrator protopopesc: Silviu Poşiar. 
 

1. Jitin, poşta Kákofalva. Administrator parohial Victor Ionaş, 
învăţător Vasile Peta. 

2. Greovaţ, poşta Kákofalva. Paroh Vasile Pascu, învăţător 
Avram Dure. 

3. Iladia,poşta Rakasd. Administrator parohial Ioan Covrig, 
învăţător Lazăr Biro. 

4. Ticvaniul-Mic, poşta Kákofalva Administrator parohial Ioan 
Cismaş, învăţător Nicolae Jurca. 

5. Marcovăţ, poşta Temeskutas. Paroh Ioachim Giuca. 
6. Ticvaniul-Mare, poşta Kákofalva. Paroh I. Avel Pop. Paroh 

II. vacant, învăţător I George Caiman, învăţător II Toma 
Stanca. 

7. Oraviţa, poşta în localitate. Paroh Silviu Poişar, învăţător 
Ioan Bogdan. 

8. Ciuchici, poşta Rakasd. Paroh George Balota. 
 

2.Districtul protopopesc al Bocşei 
Administrator protopopesc, Iosif Popa. 
 

1. Bocşa Montană, poşta în localitate. Paroh Iosif Popa. 
2. Gherman, poşta Nagyzsám. Paroh Avram Socaciu, învăţător 

vacant. 
3. Gerlişte, poşta Krassovar. Administrator parohial Septimiu 

Câmpian, învăţător vacant. 
4. Secaş, poşta Dognácska. Administrator parohial Valer 

Paveloniu, învăţător Mihael Magurean. 
5. Ramna, poşta în localitate. Administrator parohial Emil Sas, 

învăţător Iuliu Moldovan. 
6. Târnova, poşta Resiczabánya. Administrator parohial 

vacant. învăţător Iuliu Pop. 
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3.Districtul protopopesc al Vărădiei 

Protopop: Victor Poruţ. 
 

1. Chernecea, poşta Kákofalva. Paroh romul Barbu, învăţător 
Pavel Sarmeş. 

2. Clopodia, poşta în localitate. Administrator parohial Virgil 
Pop. 

3. Comorişte, poşta Kákofalva. Paroh vacant, învăţător Achim 
Margaria. 

4. Lăţunaş, poşta Nagyzsam. Paroh Andrei Ionaş, învăţător 
Laurean Popa. 

5. Mercina, poşta Alsovarány. Administrator parohial Ioan 
Mioc, învăţător Ilie Tarna. 

6. Surducul Mare, poşta Királzkegye. Administrator parohial 
Andreiu Moisă. 

7. Vărădia, poşta în localitate. Paroh I. V. Poruţiu. Paroh II 
vacant. 

 
IV.Decanatul Hunedoarei 

 
Decan, Dr. Daniel Fireza,Canonic-cancelar. 
 

1.Districtul protopopesc al Hunedoarei 
Protopop: Ioan Pop. 

 
1. Băcia, poşta în localitate. Paroh vacant. 
2. Boş, poşta Vajdahunyad. Paroh Teodor Chira. 
3. Ghelar, poşta în localitate. Paroh Axente Tăran. 
4. Vâlcele-Bune, poşta Oláhbrettye Paroh Teodor Ionescu. 
5. Măceu. poşta Russ. Paroh vacant. 
6. Mintia, poşta Deva. Administrator Parohial şi catihet în 

Deva Ioan Bejan. 
7. Bârcea-Mare, Poşta Csernakeresztur. Administrator Parohial 

Antoniu Farcaş. 
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8. Ploşcabia. poşta Vajdahunyad. Administrator Parohial 
vacant. 

9. Vâlcelele-Rele, poşta în localitate Paroh Ioan Dreghicu. 
10. Hunedoara, poşta în localitate. Paroh Ioan Pop. 
11. Veţăl, poşta Branycska. Administrator Parohial Valer 

Muntean. 
 

2.Districtul protopopesc al Bobâlnei 
Protopop, Iosif Stupinean. 
 

1. Geogiu, poşta în localitate. Paroh Iosif Stupinean. 
2. Bobâlna, poşta Szászváros. Administrator Parohial vacant. 
3. Cib, poşta Zlatna. Paroh vacant. 
4. Cigmău, poşta Algyógy. Paroh Vasile Boca. 
5. Homorod, poşta Algyógy. Administrator Parohial Anhidim 

Drăgan. 
6. Săcărâmb, poşta în localitate. Paroh Octavian Lupean. 
7. Poiana, poşta Zlatna. Administrator Parohial Victor Boca. 
8. Renghet, poşta Algyógy. Paroh vacant. 
9. Sărăscsau, poşta Alkenyér. Administrator Parohial 

Beniamin Pop. 
 

3.Districtul protopopesc al Cugirului 
Administrator protopopesc: Ioan Ienea. 
 

1. Şipot, poşta în localitate. Paroh Nicolau Muntean. 
2. Balomir, poşta Alkenyér. Administrator Parohial Nicolau 

Todoran. 
3. Beriu, poşta Szászváros. Paroh Ioan Ciumaşiu. 
4. Castău, poşta Szászváros. Paroh Samoilă Ciumaş. 
5. Cugir, poşta în localitate, Administrator Parohial I Artion 

Migea, paroh II Romul Crişan. 
6. Mărtineşti poşta Lozsád. Paroh Ioan Şandor. 
7. Sibişelul–Vechi, poşta Szászváros. Paroh Atanasiu Bologa. 
8. Spini, poşta Lozsád. Paroh Ioan Avram. 
9. Pricaz, poşta Szászváros. Paroh Solomon Armean. 
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10. Romoş, poşta Szászváros. Administrator Parohial Victor 
Şerban, învăţător Ioan Drăgan. 

11. Romoşel, poşta Szászváros. Paroh Izidor Sodor. 
12. Orăştie, poşta în localitate. Paroh Ioan Ienea. 
13. Turdaş, poşta Szászváros. Paroh Adam Lupşor. 
14. Vaidei, poşta Szászváros. Administrator parohial Valer 

Bora. 
 

4.Districtul protopopesc al Halmagiului. 
Protopop, Nicolae Bolboca. 
 

1. Bucureşti, poşta Hunyad-Kristyor. Paroh vacant. 
2. Baia-de-Criş, poşta în localitate. Paroh Nicolae Boloca. 
3. Curechiu, poşta Hunyad-Kristor. Paroh vacant. 
4. Hălmaj, poşta în localitate. Paroh vacant. 
5. Rudabaia, poşta în Brad. Administrator vacant. 
6. Zdrapţi, poşta Hunyad-Kristor. Paroh Ioan Guga. 

 
V. Decanatul Haţegului 

Decan; Dr. Daniel Fireza, canonic cancelar. 
 

1.Vicariatul Haţegului. 
Vicar foraneu: Teofil Crişan. 
 

1. Fărcadinul-Inferior, poşta Haţeg. Administrator Parohial 
Iulian Man. 

2. Lunca-Cernii-Inferior, poşta Haţeg. Administrator Parohial 
Ioan Buşiţa învăţător Ioan Moldovan. 

3. Sălaşul Inferior, poşta Sălaşul-Superior. Administrator 
Parohial Nicolae Raţiu. 

4. Silvaşul-Inferior, poşta Haţeg. Administrator Parohial Aurel 
Mărilă. 

5. Băieşti, poşta Fehérviz. Administrator Parohial vacant. 
6. Densuş, poşta Haţeg. Paroh Petru Cheţag, învăţător Ştefan 

Gligor. 
7. Rîu-Alb, poşta în localitate, Paroh George Nicola. 
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8. Fărcadinul-Superior, poşta Haţeg. Paroh Leon Man. 
9. Lunca-Cernii-superior, poşta Haţeg, Paroh Aron Mihăiescu, 

învăţător Iuliu Tătar. 
10. Sălaşul-Superior, poşta în localitate. Paroh Emil Vladislav. 
11. Silvaşul-Superior, poşta Haţeg, Administrator parohial 

vacant. 
12. Haţeg poşta în localitate. Paroh Teofil Crişan, vicar foraneu 

episcopesc. 
13. Hăţegel, poşta Haţeg, Paroh Ioan Pepenar. 
14. Cârneşti, poşta în localitate, Administrator parohial Silviu 

Popa, învăţător Ioan Costea. 
15. Coroeşti, poşta Fehérviz. Paroh Vasile Bora. 
16. Mâţeşti, poşta Felsöszállás-patak. Paroh Ioan Dănescu. 
17. Ciula-Mare, poşta Haţeg. Paroh Aurel Jubaş. 
18. Sfântă-Maria-Orlea, poşta Haţeg. Paroh Aurel Dionisiu 

Dobrean. 
19. Paroş-Peştera, poşta Felsöszálláspatak. Paroh Sigismund 

Vladislav. 
20. Pâclişa, poşta Kernyesd. Paroh vacant. 
21. Rechitova, poşta Haţeg. Administrator parohial Alexandru 

Ghelner, învăţător Pompeiu Dariu. 
22. Şerel, poşta Borbátviz. Administrator parohial Vasile 

Comes, învăţător Elena Comes. 
23. Şteiu, poşta Haţeg. Paroh Iustin Ţarina, învăţător Sig. 

Nandra. 
24. Toteşti, poşta Kernzesd. Paroh Septimiu Ionaş. 
25. Tuştea, poşta Haţeg, Paroh Iacob Niculescu, învăţător 

vacant. 
26. Vălioara, poşta Haţeg. Paroh Silviu Simoneti. 
27. Subcetate, poşta Haţeg. Paroh Vasile Cetăţean, învăţător 

vacant. 
 

2.Districtul protopopesc al Jiului 
Protopop Nicolau Zugrav. 
 

1. Iscroni, poşta Livezeni. Paroh Alimpiu Suciu. 
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2. Rîubărbat, poşta Pui. Paroh Alic Drăghici. 
3. Valealupului,poşta Pui. Paroh vacant, învăţător Ioan Părău. 
4. Bărbătenii-Superior, poşta Lupeni. Paroh Ioan Butnariu. 
5. Galaţi, poşta Pui. Paroh Ioan Suciu. 
6. Hob-Uricani, poşta Lupeni. Administrator parohial Ioan 

Muntean, învăţător I Petru Turcu, învăţător II vacant. 
7. Câmpu-lui-Neag, poşta Lupeni. Paroh Ştefan Berinde, 

învăţător vacant. 
8. Lupeni poşta în localitate. Paroh Nicolau Zugrav. 
9. Merişor, poşta Petroşani. Paroh Izidor Saturn, învăţător Ioan 

David. 
10. Livadia-de-Câmp, poşta Pui. Administrator parohial Ioan 

Traian. 
11. Barul-Mare, poşta Krivadia. Administrator parohial Nicolau 

Gârbea. 
12. Petros, poşta Pui. Paroh Ioan Bora, învăţător Atanasiu 

Botezan. 
13. Petroşani, poşta în localitate. Administrator parohial Dr. 

Romul Mioc. 
14. Ponor, poşta Pui. Paroh vacant. 
15. Pui, poşta în localitate. Paroh Ioan Bocaniciu. 

 
3.Districtul protopopesc al Ulpiei-Traiana 

Protopop, Nicolau Muntean. 
 

1. Bouţarul-Inferior, poşta în localitate. Paroh vacant. învăţător 
I, II vacant. 

2. Bucova, poşta în localitate. Paroh Iustin Bora, învăţător I 
George Bota, învăţător II Candin Gliga. 

3. Bouţarul-Superior, poşta Várhely. Administrator parohial 
Ioan Petean, învăţător Ana Lupan. 

4. Hobiţa-Grădiştei, poşta Várhely. Administrator parohial 
vacant. 

5. Peşteniţa, poşta Kernyesd. Paroh Liviu Varvoniu, învăţător 
vacant. 
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6. Clopotiva, poşta H.-Várhely. Paroh Ioan Măceriu, învăţător 
Florian Gliga. 

7. Râu-de-Mori, poşta Kernyesd. Paroh vacant, învăţător 
vacant. 

8. Ostorvul Mare şi Mic poşta Kernyesd. Paroh Petru Ciachi, 
învăţător Aron Olărescu. 

9. Peşteana, poşta Várhely. Paroh Ioan Pop. 
10. Ostrovel, Gureni, poşta Haţeg. Paroh Mihail Lubaş. 
11. Paucineşti, poşta Várhely. Paroh Petru Conda, învăţător 

Octavian Muntean. 
12. Valea-Dâlşi, poşta Kernyesd. Paroh Mihail Pop, învăţător 

Alexandru David. 
13. Grădişte, poşta în localitate. Paroh Nicolau Muntean, 

învăţător I. Anadreiu Grecu, învăţător II Cornelia Modorcea. 
14. Zăicani, poşta în localitate. Paroh Carol Pasca. 

 

Document Nr. 2 

Al IV-lea Sinod al Diecezei Lugojului, 17 – 18 mai 1921212. 
 
Cuvântarea I.P.S.D. Episcop, Dr. Valeriu Traian Frenţiu, prin care a 

deschis  

IV. Sinod al Diecezei Lugojului. 

Hristos a înviat! 

Venerat Sinod, 

 Mântuitorul nostru Isus Hristos, după ce a petrecut trei ani 
cu sfinţii Apostoli şi i-a învăţat, înainte de a-şi începe ss. Patimi, şi-
a luat rămas bun de la dânşii, zicându-le între altele: ,,Amin, Amin 

                                                           
212 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Episcopia Lugoj 1921, nr. 
1020 – 2028. 
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grăiesc vouă, că voi veţi plânge şi vă veţi tângui, iar lumea se va 
bucura şi voi vă veţi întrista, ci întristarea voastră întru bucurie se 
va întoarce. Femeia când naşte întristare are, căci a sosit ceasul ei; 
iar dacă naşte copilul, nu-şi mai aduce aminte de scârbă, pentru 
bucuria căci s-au născut om în lume. Deci şi voi, întristare acum 
aveţi, ci iarăşi vă voi vedea pe voi şi se va bucura inima voastră şi 
bucuria voastră nimeni nu o va lua de la voi. Şi într-acea zi pe mine 
nu mă veţi întreba nimic. Amin, Amin grăiesc vouă: ori ce veţi cere 
de la Tatăl meu întru numele meu, va da vouă.” (Ioan XVI. 20 – 
23). 
 Şi noi iubiţilor Fraţi, deşi bunul Dumnezeu ne-a ajutat, ca să 
ne adunăm toţi cei de un sânge într-o ţară mare sub înţeleapta 
cârmuire a Maiestăţii Sale Regelui nostru iubit Ferdinand I, suntem 
azi întristaţi nu numai pentru-că pentru credinţa noastră suntem 
desconsideraţi. Batjocoriţi şi chiar persecutaţi şi pentru-că cei mai 
mulţi dintre fraţii noştri de acelaşi sânge nobil Român sunt departe 
de credinţa adevărată, ci şi pentru-că ,,lumea” se bucură întru 
fărădelegi şi nedreptate. 
 Trebuie însă să trecem peste durerile naşterii şi atunci 
întristarea noastră iarăşi se va întoarce întru bucurie. Pentru-că e 
imposibil, iubiţilor Fraţi, ca bunul Dumnezeu, care de azi pe mâine 
a prăbuşit împărăţiile duşmane, care ne ţineau subjugaţi şi ne-a 
împreunat pe toţi Românii într-o singură împărăţie liberă şi 
independentă, să nu ne dea şi darul credinţei adevărate că cât mai 
curând să ne unim cu toţii în credinţă cu Capul văzut al s. Biserici 
cu urmaşul adevărat, al Sfântului Petru. Iarăşi ne va vedea pe noi 
Isus şi cu darul său ne va conduce pe noi, cei care suntem de viţă şi 
sânge Români, înapoi la Roma eternă, de care duşmanii noştri 
seculari ne-au despărţit. Şi cu atât mai uşor va fi aceasta, pentru-că 
Bizanţul, când s-a rupt de Roma, spre a-şi motiva ruperea, ce e 
drept, a stabilit câteva puncte de despărţire, dar credinţa poporului 
nu a cutezat să o schimbe şi i-a lăsat să mai departe să se roage şi să 
aducă jertfe pentru cei morţi şi să preamărească în cântări de 
rugăciune pe S. Petru ca cap văzut al Bisericii şi mai marele 
Apostolilor şi pe următorii săi în Scaunul Romei, ca pe nişte sfinţi 
şi urmaşi legitimi. 
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 Dar ca să ajungem la această bucurie cu o oră mai înainte, e 
de lipsă Fraţilor, să ne punem cu adinsul pe lucru, să ne apărăm din 
toate puterile s. Biserică şi credinţa noastră adevărată, să ne silim a 
propaga această credinţă cu toate mijloacele legale şi cinstite şi să 
ne silim a deveni din zi în zi mai perfecţi, unindu-ne tot mai strâns 
cu Domnul Nostru Isus Hristos. 
 Dreptatea conform cu prescrisele ss. Canoane şi îndemnaţi 
de necesitatea zilelor cu autoritatea Noastră Arhierească convocat-
am acest sinod diecezan, al IV-lea în ordine, ca să dezbatem 
chestiunile de mare însemnătate, ce se vor pertracta în Conciliul 
provincial care, a măsurat hotărârii luate în Conferinţa 
Episcopească din 1 Martie a. c. se va ţinea în vara anului acestuia. 
Apoi să aducem hotărâri salutare pentru reforma noastră spirituală 
şi pentru propagarea eficace a credinţei noastre adevărate. 
 Şi în special va trebui să ne ocupăm cu chestia şcolară, ca 
din Conciliul provincial să putem da un răspuns hotărât la 
provocarea Guvernului trimisă prin Directorul General al şcolilor 
din Ministerul Instrucţiunii, de-a ceda toate şcolile cu toată averea 
şi fondurile şcolare, statului şi a ne da consimţământul, că de la 
începutul anului şcolar viitor să nu mai existe în România, decât 
şcoli de stat. 
 Din raportul, ce vi-se va prezenta, veţi vedea, că din 73 şcoli 
primare ce avem, în anul acesta şcolar funcţionează 63 şi pentru 
dotarea învăţătorilor de la aceste 63 şcoli, ne trebuie an 350.400 lei, 
ia dacă ar primi şi învăţătorii noştri sporul de salar ce l-au primit 
învăţătorii de la şcolile de stat, de la mijlocul acestui an şcolar 
începând, avem lipsă pentru susţinerea şcolilor noastre existente de 
o sumă de 800.000 lei anual. 
 Ne lipsesc datele statistice precise dar aproximativ în 
dieceza noastră avem aproximativ 15.000 copii obligaţi la şcoală; 
ca să fie toţi instruiţi, avem lipsă de 300 învăţători şi pentru 
susţinerea acestor şcoli şi plătirea învăţătorilor, am avea lipsă 
3.000.000 lei. 
 În provincia noastră bisericească de Alba-Iulia şi Făgăraş 
avem aproximativ 200 – 250 mii copii obligaţi la şcoală şi am avea 
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lipsă de circa 4 – 5 mii de învăţători şi pentru susţinerea lor am avea 
lipsă de 40 – 50 milioane anual. 
 În România întreagă sunt cel puţin 2 milioane copii obligaţi 
la şcoală, pentru instruirea lor se re-cer cel puţin 40.000 învăţători, 
iar pentru salarizarea acestora cel puţin jumate de miliard de lei; 
acum dacă mai adăugăm cheltuielile statului cu zidirea şcolilor, cu 
reparaţiile, cu susţinerea şcolilor secundare, de specialitate şi 
superioare, control, etc. vedem că întreg bugetul statului nu ar fi de 
ajuns pentru instrucţiune. 
 Trebuie deci să ajungem la concluzie, că în forma de azi nici 
statul, nici noi nu putem rezolva în mod satisfăcător instrucţia. Va 
trebui deci să aflăm o altă formă şi după părerea Noastră, mai uşor 
s-ar rezolva, dacă în satele mai mici, unde preoţii au mai puţin de 
lucru, ar prelua dânşii instrucţia; iar la oraşe, în comune mai mari şi 
unde se pot înfiinţa şcoli centrale sau cu mai multe puteri didactice, 
înfiinţând ordinul ,,Fraţilor Şcolari”, am preda instrucţia acestora. 
 Prin înfiinţarea ordinului ,,Fraţilor şcolari” am primi puteri 
didactice de primă forţă, cari şi-ar dedica toată viaţa şi toată puterea 
numai pentru creşterea şi instruirea copiilor noştri, şi îndestulându-
se numai cu hrana şi îmbrăcămintea modestă spesele s-ar reduce cu 
cel puţin 80 – 90 la sută. Dar atunci statul ar trebui să se 
îndestulească numai cu controlul învăţământului şi să abzică de 
statificarea şcolilor. 
 În legătură cu chestia şcolară, să ne ocupăm şi cu chestia 
cântăreţilor bisericeşti, chiar dacă nu se statifică şcolile noastre, 
fiindcă azi între cei 63 învăţători abia avem 10, care au voce 
corespunzătoare de a face pe cantorul în biserică. 
 Această chestiune ni se pare mai uşor de rezolvat dacă vom 
intervenii la înaltul Guvern, ca să înfiinţeze lângă şcolile inferioare 
de meserii şi de agricultură câte o catedră de cânt bisericesc şi tipic, 
ca în decursul celor 2 – 3 ani, cât ţine cursul la aceste şcoli, tinerii, 
care au voce bună, să fie bine instruiţi în cântări, iar la finea 
cursului să poată face un examen înaintea comisiei delegate de 
Episcopia, pe a cărui teritoriu să află şcoala. Aceştia primind 
diploma de cântăreţi, vor putea fi admişi în strană şi dintre ei se vor 
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putea alege cantori plătiţi pe câte 3 – 5 ani aşa, ca să mai poartă fi 
perindaţi şi să emuleze în mărirea lui Dumnezeu. 
 Aceste chestiuni grele şi de mare însemnătate pentru s. 
noastră biserică ne fac a cunoaşte că avem mare lipsă să cerem 
intervenirea sfinţiilor lui Dumnezeu, ca să ne câştige pentru 
lucrările noastre ajutorul dumnezeiesc, ca cât mai curând să putem 
cânta din tot sufletul: ,,Aceasta este ziua, care a făcut-o Domnul să 
ne bucurăm şi să ne veselim întrânsa”. A cărei zori ni se arată deja 
prin darul împărătesc primit de la urmaşul legiuit al Sfântului Petru, 
de la Preafericitul Părinte nostru Benedict XV. Pontificele Roman, 
care s-a îndurat a ne da 2 milioane Lire italiene spre a ne zidi şi 
susţinea un seminar la Roma pentru creşterea preoţimii noastre. 
 Cu sfinţii împreună să ne rugăm şi noi Preasfintei Treimi: 
Tatălui, ca să ne dea darul înţelepciunii Fiului, ca să ne trimită 
ajutorul său şi Spiritului Sfânt, ca să ne împărtăşească lumina 
cunoştinţei, ca să putem aduce cele mai salutare hotărâri pentru 
înflorirea s. noastre Biserici ca să fie stâlp neclintit al iubitei noastre 
patrie România-mare. 
 Cu acestea pregătindu-ne la rezolvarea problemelor măreţe, 
ce ne aşteaptă activitatea, să păşim la lucru, spre care scop şi 
declarăm de deschis Sinodul nostru diecezan al IV-lea: în numele 
Tatălui şi Fiului şi al Spiritului Sfânt Amin. 
 

(EXTRACT) 
PROCES – VERBAL 

 
Redactat în IV. Sinod al diecezei Lugojului ţinut la 17 – 18 

mai 1921 sub prezidiul I. P. S. Sale Dr. Valeriu Traian Frenţiu, 
Episcop diecezan, Conte Roman. 

Marţi 17 mai la ora 8 dimineaţa în catedrală I.P.S.D. 
Episcop celebrează Liturghie pontificală, asistat de membrii 
Veneratului Capitlu, de protopopii Ioan Ţiucu, Nicolae Zugrav. 
Victor Poruţiu, parohul Avel Pop, având ca diaconi pe Onoratul 
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Aurel Cosma şi Dr. Ion Marianescu. Răspunsurile le-au dat preoţii 
sub conducerea părintelui Mihai Jivanca. 

Terminându-se sf. Liturghie, se cântă ,,Împărate ceresc”, 
după case se începe: 

I. Congregaţiunea premergătoare. 
 

1. I.P.S.D. Episcop prin o frumoasă cuvântare ascultată cu 
multă atenţiune, deschide şedinţa 
Cuvântarea I.P.S. Sale de deschidere. 

2. I.P.S. Sa procedează la numirile ce urmează: 
a. Comisia pentru verificarea mandatelor. 

Preşedinte: Nicolae Nestor, membrii: Gheorghe 
Munteanu şi Nicolae Fabian. 

b. Judecătorii acuzaţiunilor şi căinţelor. 
Preşedinte Ioan Boroş, membrii Nicolae Zugrav şi Ioan 
Răhăian. 

c. Promotori ai sinodului 
Dr. Daniel Fireza şi Ioan Ienea. 

d. Secretari ai sinodului 
Nicolae Bolboca şi Iosif Popa. 

e. Ceremonier al sinodului 
Dr. Ioan Marianescu. 

3. I.P.S. Sa invită sinodul, să-şi aleagă trei notari 
Se aleg: Dr. Nicolae Brînzeu, Petru Muntean şi Dr. Romul 
Miocu. 

4. I.P.S. Sa invită sinodul, să-şi aleagă un procurator (advocat 
al clerului). 
Se alege Ioan Maxer. 

5. I.P.S. Sa invită membrii sinodului, să ţină secretul. Decretul 
se anexează sub B 
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6. Promotorul Dr. Daniel Fireza roagă pe I.P.S. Sa să 
binevoiască a ordona citirea regulamentului. 

7. Comisia verificatoare prezintă raptul 
 

Cu aceasta congregaţiunea premergătoare se închide şi 
urmează imediat: 
 

II. Prima şedinţă publică: 
 

Preşedinte: I.P.S.S. Dl. Episcop. Notar Dr. Nicolae Brînzeu 

De faţă: toţi membrii sinodului 

1. Citirea decretului de deschidere 
2. Mărturisirea credinţei 
3. Decretul de-a nu se depărta, de-a nu prejudeca şi despre 

traiul sub durata sinodului 
4. I.P.S. Sa Dl. Episcop cu bucurie anunţă, că preafericitul 

Părinte PP. Benedict XV. dragostea cea mare, ce o are 
pentru Biserica Română Unită, a ţinut să o arate printr-o 
nouă faptă generoasă, care cu litere de aur va străluci pe 
paginile istoriei: a binevoit a dona două milioane lire 
italiene pentru un seminar român la Roma, în care să fie 
crescuţi în viitor luceferii neamului. 

I.P.S. Sa dă citire la acest obiect, în traducere 
scrisorii Nr. 5513/1921 a Congresului pentru Bisericile 
Orientale primită prin I.P.S.D. Mitropolit, şi propune 
spedarea unei scrisori omagiale şi de mulţumire către 
Preafericitul Părinte Papa Benedict. 
Ştirea e primită şi scrisoarea e ascultată cu nespusă 
însufleţire din partea membrilor sinodului, aprobându-se 
trimiterea către Preafericitul Părinte, a scrisorii. 
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5. I.P.S. Sa propune spedarea unei telegrame omagiale către 
Majestatea Sa Ferdinand I. Regele tuturor Românilor. Se 
trimite telegrama. 

6. Se propune formarea unei singure comisiuni, constatatoare 
din toţi membrii sinodului, pentru toate cauzele la ordinea 
zilei. 
Propunerea se primeşte, alegându-se preşedinte al 
comisiunii Il. Sa Ioan Boroş. 

7. I.P.S. Sa invitând părinţii sinodului, să treacă în comisiune 
şi anunţând proxima şedinţă publică pe azi d. a. ora 5 în sala 
festivă a seminarului. 
Şedinţa publică se închide. 
 

III. A doua şedinţă publică. 
 

Marţi 17 Mai 1921 la ora 5 d.a. în sala festivă a Seminarului. 
Preşedinte: I.P.S. Episcop diecezan. – Notar: Petru Muntean. 
Invitat prin o delegaţiune, I.P.S.D. Episcop între uralele membrilor 
ocupă scaunul prezidenţial şi deschide şedinţa. 

1. Înainte de-a se intra în ordinea zilei, I.P.S. Sa ţine să facă 
unele comunicări relativ la situaţia în care se află aranjarea 
unor chestiuni de drept ale bisericii noastre. 

2. Urmează raportul comisiei în chestia egalei îndreptăţiri, a 
autonomiei bisericii noastre, a concordatului şi fondului 
religionar. 
a. Referentul comisiei, Onoratul Valeriu Paveloiu, expune 

cum, în temeiul unui raport al Il. Ioan Boroş, aceste 
obiecte au fost dezbătute cu amănuntul în comisie şi 
prezintă moţiunea, acceptată de comisie. 
Asupra moţiunii I.P.S.D. pune întrebarea: ,,place?” la 
care părinţii sinodali într-un glas răspund: ,,place!” 
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b. Mon. Nicolae Zugrav propune un memoriu, în care se 
lămuresc chestiuni de istorie şi drept a bisericii noastre, 
memoriu discutat în comisie şi acceptat spre a fi dat 
publicităţii. 
Asupra moţiunii I.P.S.D. pune întrebarea: ,,place?” la 
care părinţii sinodali într-un glas răspund: ,,place!” 

3. Urmează raportul comisiei în chestiunea şcolară. 
a. Referentul comisiei On. Romul Stoica expune, cum 

comisiunea în temeiul raportului Rvssm. Dr. Daniel 
Fireza a discutat chestia statificării şcolilor în această 
chestie. 
I.P.S.D. Episcop pune întrebarea: ,,place?” la care 
părinţii sinodali răspund: ,,place!” 

b. Referentul Romul Stoica prezintă raportul Rvssm. Dr. 
Daniel Fireza, primit de comisie, asupra situaţiei actuale 
a şcolilor noastre, prin care se arată, care şcoli în ce 
condiţiuni funcţionează, cum e retribuit personalul 
acelora şi se propune urgitarea ajutorului de salar 
învăţătorilor noştri la fel cu cei de la stat. 

Raportul aprobat prin sinod. 

4. Urmează raportul comisiei în chestii liturgice şi pastorale. 
a. Referentul Romul Stoica prezintă raportul, în care, în 

temeiul referatului Rvssm. Dr. Daniel Fireza şi a 
propunerii Mon. Dr. Nicolae Brînzeu, se cere viitorului 
Consiliu Provincial luarea măsurilor, pentru unificarea 
riturilor, îndreptarea cărţilor liturgice şi codificare 
dreptului bisericii noastre. 
Asupra moţiunii prezentate I.P.S. Preşedinte întreabă: 
„place”? Se răspunde unanim: „place”! 
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b. Referentul comisiei expune raportul şi proiectul de 
deciziuni, prezentate de Dr. Nicolae Brînzeu şi discutate 
în comisiune, asupra pastoraţiei individuale, presei bune 
şi reuniunilor parohiale. 
Asupra moţiunii prezentate I.P.S. Preşedinte întreabă: 
„place”? Se răspunde unanim: „place”! 

I.P.S.D. Episcop, prin o cuvântare adânc simţită insistă 
asupra importanţei reuniunilor parohiale, punând la inima păstorilor 
sufleteşti înfiinţarea acelora, dând sfaturi practice în această direcţie 
şi arătând, cum va şti preoţimea să utilizeze acest mijloc pastoral, 
depinde în mare parte succesul activităţii sale în viitor. 

Cuvintele I.P.S.D. Episcop sunt primite cu atenţie din partea 
părinţilor sinodali, în numele cărora Dr. Nicolae Brînzeu 
mulţumeşte pentru binevoitoarele sfaturi.  

Ne fiind alte obiecte şedinţa se închide. 

 

IV. A treia, ultima şedinţă publică. 

 
Încheierea sinodului. – Semnarea deciziilor. 
Miercuri 18 Mai la ora 10 a.m. în catedrală 

Preşedinte: I.P.S.D. Episcop. – Notar: Dr. Nicolae Brînzeu. 
Invitat de la reşedinţă prin o delegaţiune, I.P.S.D. Episcop sosind la 

Catedrală, deschide şedinţa. 
 

1. La ordinea zilei raportul comisiunii în chestia sectelor 
religioase. 
a. Raportul Romul R. Stoica din partea comisiunii expune, 

cum chestia sectelor religioase, în temeiul referatului 
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Rvssm. Nicolae Nestor a fost discutată şi au fost 
aprobate a se decide punctele, ce se prezintă spre 
aprobare. 
Asupra moţiunii prezentate I.P.S. Preşedinte întreabă: 
„place”? Se răspunde unanim: „place”! 

b. Rvssm. Nicolae Nestor cu provocare la ştirile apărute în 
ziare, cere luarea unor măsuri concrete în chestiunea 
răspândirii sectelor. Întrucât ar fi vorba de răspândirea 
sectelor şi între credincioşii noştri, afacerea, ca fiind de 
ordin administrativ, se transpune Ven. Ordinariat. 

2. Urmează raportul Comisiei în chestia ,,despre viaţa 
clerului”. 

Referentul Romul Stoica expune, cum comisiunea a 
ascultat şi a primit în această chestiune raportul Mon. Dr. 
Ioan Marianescu, şi moţiunea, prin care se insista asupra 
perfecţiunii vieţii preoţeşti. 

Asupra moţiunii prezentate I.P.S. Preşedinte întreabă: 
„place”? Se răspunde unanim: „place”! 

3. Urmează: propuneri, prezentate în regulă. 

Referentul Mon. Valer Giurgiu prezintă 2 propuneri, 
sosite către sinod: una în chestia unor bani de locuinţă, ce ar 
trebui să se dea văduvelor de preoţi; alta în chestia 
ameliorării pensiei preoţilor. Ambele propuneri, socotite ca 
legitime, se trec la Veneratul Ordinariat. 

 În chestiunea primirii în mod mai regulat a salariilor 
din partea preoţimii, I.P.S. Dl. Episcop comunică, cum vom 
ştii întru-cât va fi suma, ce conform noii regulări, revine 
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lunar preoţilor, se va îngriji, ca preoţii prin poştă lunar, prin 
anticipaţie de la Dieceză, să-şi primească retribuţiile. 

Comunicarea cu mulţumire se ia la cunoştinţă. 

Ne mai fiind alte propuneri dezbaterile se declară închise. 

4. Se dă citire proceselor verbale ale şedinţelor şi deciziilor 
sinodului. Neridicându-se nici o obiecţiune din partea 
membrilor sinodali, procesele verbale ale şedinţelor se 
declară autentice şi deciziile se publică ca obligatorii pentru 
dieceză. 

5. Înainte de încheiere, I.P.S. D. Episcop prin o scurtă 
cuvântare mulţumeşte celor de faţă pentru osteneală şi 
înţelepciunea depusă în acest sinod. Insistă asupra misiunii 
preoţeşti, care are cel mai bogat teren mai ales la creşterea 
tinerimii. Pentru promovarea intereselor acestei cauze 
anunţă deschiderea, pe anul şcolar viitor, a convictului 
diecezan, cu ajutoare pentru elevii săraci. Dându-şi 
binecuvântarea părintească asupra preoţimii închide şedinţa.  
În numele clerului, Vicarul Haţegului P. On. Teofil Crişan 
mulţumeşte I.P.S. Sale pentru osteneala şi bunăvoinţa 
părintească şi jertfele depuse în acest sinod. 

6. Promotorul Ioan Ienea relevând marea însemnătate a acestui 
sinod diecezan şi urând I.P.S.D. Episcop să-şi poată avea 
încă de multe ori mângâierea, de-aşi vedea pe fii adunaţi în 
jurul său, roagă ordonarea citirii decretului de închidere a 
sinodului IV. 

7. I.P.S. D. Episcop dă citire decretului de subscriere a 
decretelor sinodale. 
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Secretarul Iosif Popa citeşte decretul de subscriere a decretelor 
sinodale, după care membrii sinodului, în ordinea cuvenită se 
aproprie pentru a semna. 

 
Deciziunile 

Sinodului diecezan IV. Din Lugoj. 
 

I. Egala îndreptăţire a bisericii române unite, autonomia şi 
concordatul. 

 
Moţiune. 

 
Sinodul eparhial al diecezei române unite a Lugojului în 

şedinţă publică de Marţi 17 Mai 1921 în conformitate cu 
rezoluţiunile emise de adunările parohiale şi protopopeşti ale 
diecezei, cu unanimitate decide următoarele : 

 
1. Constată cu multă mângâiere, că de la ultimul sinod diecezan 

ţinut acum 2 ani, idealul naţional, a cărui lumină prin 
biserica unită cu Roma a Românilor, şi-a primit întruparea 
prin închegarea definitivă a acelei Românii-mari, pentru a 
cărei înfăptuire au suferit marii mucenici ai acestei biserici ! 
Îşi esprimă totuşi durerea, că frontierele ţării nu pot 
cuprinde în sine pe toţi fiii neamului, ci o parte din fraţii 
noştri au rămas sub stăpânire străină. Constată apoi, că 
conform experienţelor celor 2 ani, consolidarea internă a 
ţării nu se poate face fără asigurarea deplină a acelor 
temelii, pe cari porţile iadului au le vor birui; fără adevărată 
credinţă şi moralitate ! 

2. În loc de a se merge spre această consolidare, mai necesară ţării, 
decât orice, cu durere constată, cum, contrar principiilor 
izvorâte dintr-un înalt idealism naţional şi dispune în actul 
Unirii dela A.-Iulia despre „egala îndreptăţire şi deplină 
libertate autonomă confesională pentru toate confesiunile 
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din stat”, contrar democraţiei, care nu permite privilegii, 
unii dintre fii neamului, lipsiţi de adevărata credinţă, prin 
tendinţa lor de a asigura dominaţiunea unei biserici în stat, 
provoacă dezbinarea neamului, lupta între fraţi, menită a da 
larg teren pescuitorilor în turbe, şi – spre marea bucurie a 
vrăjmaşilor neamului – a împiedica consolidarea 
democratică a ţării, ba a provoca şi eventuale interveniri 
externe! 

Protestează cu toată tăria împotriva acestor porniri şi 
declină dela sine toată răspunderea pentru lupta 
confesională, mai ales aici în Banat, unde biruinţa 
românismului asupra ortodoxiei slavo-bizantine numai 
bisericii române unite se poate mulţumi ! 

3. Sinodul declară, că ţine cu tărie în dreptul bisericii noastre de a fi 
considerată în perfectă egalitate cu ori care biserică din ţară. 
Protestează deci împotriva tuturor încercărilor de a se 
desconsidera această biserică, fie prin autorităţile civile, fie 
prin armat română, care cu atâta dor şi drag am aşteptat-o ! 

4. Protestează împotriva ideii şi încercării nesocotite de a se 
ademenii fii acestei biserici la întoarcere în sânul bisericii 
„ortodoxe”. Românii uniţi, dela vlădică până la opincă, nu 
numai că nu pot uita trecutul de glorie naţională al acestei 
biserici, nu numai că nu vor rupe iarăşi legătura religioasă şi 
culturală, întreruptă printr-un fatal destin, acum 900 de ani 
şi reluată acum 2 veacuri cu fraţii noştri întru latinitate, ci 
dimpotrivă : sunt convinşi, că neamului nostru nu i se 
rezervă o mai mare primejdie, decât tradiţia religioasă a 
pravoslavnicei tuturor duşmanilor săi şi viitorul numai aşa 
va îi va fi asigurat, dacă întreg se va pune în cea mai strânsă 
legătură cu apusul latin, care are legătură presupune 
comunitatea celui mai nobil sentiment, care e religiunea ! 

5. Ia act cu multă mâhnire sufletească de campania nejustificată, 
pornită contra realizării unui elementar drept al bisericii 
noastre, de a-şi aranja situaţia în cadrele unui concordat 
între sf. Scaun şi regele României întregite ! Protestează mai 
ales împotriva încercărilor, de a prezenta proiectul de 
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concordat ca un atentat al Vaticanului la fiinţa noastră 
naţională, întunecându-se adevărul istoric, că în cadrele 
legăturii cu Roma creştină şi latină biserica unită a putut să 
poarte steagul naţionalismului român mai strălucitor, mai 
neplecat, decât biserica Românilor ; şi nu ea a fost, care 
asemenea trestie, s-a plecat la toate vânturile, fie în cauza 
şcolilor, fie în altă cauză, unde se cerea demnitate naţională 
! 

Cere factorilor hotărâtori ai ţării, ca în interesul 
neamului şi în conştiinţa răspunderii faţă de ţară, să ia toate 
măsurile, pentru asigurarea drepturilor bisericii noastre, prin 
încheierea cât mai grabnică a Concordatului cu S. Scaun. În 
cadrele acestui concordat cere înfiinţarea acelor instituţiuni, 
a căror fiinţă între împrejurările schimbate constituie o 
condiţie primordială pentru existenţa şi validitatea bisericii 
noastre ! Astfel : înfiinţarea unei mitropolii la Bucureşti şi a 
unei episcopii la Baia-mare, nu ca un favor nou făcut 
bisericii catolice, ci în locul celor 2 episcopii de rit latin, 
care se suprimă ; facultate teologică la universitatea din 
Bucureşti, organizaţia autonomică a bisericii noastre prin 
clerici şi mireni, retrocedarea fondului religionar catolic în 
folosinţa bisericii catolice ; regularea patronatelor şi a 
tuturor chestiilor de drept public bisericesc. 

6. Sinodul roagă pe Î. P. S. Dr. Episcop diecezan, ca moţiunea de 
faţă să binevoiască a o prezenta guvernului român, 
Corpurilor legiuitoare şi să binevoiască a interveni până la 
treptele Tronului ! Roagă înaltul Cor episcopesc, ca să facă 
toţi paşii necesari pentru asigurarea drepturilor, pe cari 
biserica noastră şi le reclamă nu în temeiu unor tratate 
internaţionale, ci în temeiul frăţietăţii, a dreptăţii şi a 
viitorului acestui neam, în dreapta lor luptă, Arhiereilor 
noştri, cler şi popor le va sta ca o falangă puternică, căci 
veche vorbă a românului zice : „ patria şi dreptul meu” ; şi 
Românul din dreptul său nu lasă, „cerul de ar cădea asupra 
lui!” ...    
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II. Şcolile confesionale 
 

1.În cauza statificării şcolilor. 
Având în vedere, că chestiunea susţinerii şcoalelor 

aparţine competenţei Conciliului Prov. având în vedere, că 
această chestiune precum şi diferite altele de vitală 
importanţă, este luată în cadrul proiectului de Concordat, 
care are să se încheie întri Sfântul Scaun şi Statul român 
;având în vedere, că pertractările pentru încheierea 
concordatului sunt în curgere, dar încă nu sunt terminate : 

  Sinodul protestând solemn contra încercărilor de 
statificare a şcolilor române unite fie primare fie secundare, 
pretinde cu insistenţă, ca statul şi guvernul român să 
respecte hotărârea Naţiunii Române din părţile dezrobite, 
luată la Alba-Iulia în 1 Decembrie 1918, să se de-a sprijinul 
puternic susţinerii şcolilor române unite, în consecinţă să 
pună capăt oricărei tendinţe contrare, menite a tulbura 
numai pacea dintre biserică şi stat: tendinţe diametral opuse 
Tratatului de pace dela Trianon art. 67 şi 68 şi cari servesc 
numai la scăderea autorităţii statului atât înlăuntru cât şi 
înafară. 

  Sinodul cere guvernului, ca în conformitate cu cele 
de mai sus, să îndrume strict învăţătorii şi revizorii şcolari, 
ca pe viitor să abstee dela agitări similare contra bisericii şi 
a creştinismului, care e principiul fundamental al Statului 
român, codificat în Conştiinţa ţării, prin istoria şi tradiţiunea 
faptelor ! 

2. Ajutorul de stat datorit şcolilor 
  Având în vedere, că comunele bisericeşti române 

unite au hotărât susţinerea pe mai departe a şcolilor sale, în 
forma de până acum, adecă cu întregirea salarului 
învăţătoresc prin ajutorul dela stat : Sinodul cu insistenţă 
roagă guvernul român fără amânare să binevoiască a semna 
adausele de salar învăţătorilor confesionali la suma, de care 
se bucură învăţătorii dela şcolile de stat. Aceasta cu atât mai 
vârtos, că încrederea poporului român acum dezrobit 



156 157

Biserica greco-catolică din Banat în perioada anilor 1920 - 1948de facut la EDITURA din Banat în perioada anilor 1920 - 1948 

 

 157 

pofteşte, că în statul său naţional să se bucure de acelaşi 
tratament de care s-a bucurat  sub apărarea străină şi prin 
tratament escepţional, ce în timpul din urmă în România 
mare s-a introdus faţă de învăţătorii confesionali români, nu 
numai aceştia, dar întreg poporul a fost neliniştit. 

3. În chestia educaţiei cantorilor 
  Sinodul cere, ca pe lângă şcolile inferioare, de 

meserii şi agricultură, statul să înfiinţeze şi câte o catedră de 
cânt bisericesc şi tipic, prin care tinerii să fie instruişi în ale 
cantului şi ceremoniilor noastre bisericeşti. Din acest studiu, 
în finea cursului, tinerii vor face examen înaintea unei 
comisiuni, care va fi delegată din partea episcopiei, pe a 
cărei teritoriu se află şcoala. Cei care cu succes au trecut 
examenul, vor primi diplomă, şi vor putea ocupa posturi de 
cantori la bisericile noastre. 

 
III. Probleme liturgice. 

 
Chestia uniformităţii ritului şi a cărţilor se şine de 

competenţa Sinodului Provincial. 
Să cere ca conciliul provincial proxim să emită o comisiune 

permanentă compusă din câte doi reprezentanţi din arhidieceză şi în 
fiecare dieceză, cari luând în mână chestiunea această vastă : 

1. Să redacteze chestionarul întrebărilor oportune ; 
2. Să constate punctele divergente inpracsă; 
3. Să decidă asupra chestiei, an innovetur aliquid; 
4. Să statorească precis, ce e a se cânta în dumineci şi sărbători 

şi ce este a se omite; 
5. Să facă o nouă redactare a cărţilor noastre liturgice; 

Tot viitorul sinod provincial să aleagă o comisie pentru 
codificarea dreptului nostru bisericesc. 

Sinodul cere cu insistenţă editarea din nou a Bibliei de la 
Blaj. 
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IV. Probleme pastorale. 
 
a). Pastoraţia individuală. 
 

1. Sinodul recomandă preoţilor din păstorirea sufletelor o 
pastoraţie individuală cât mai intensivă. 

2. Spre acest scop preoţii îşi vor cerceta credincioşii, afară de 
ocaziunile oficiale, în aşa măsură, ca contactul dintre păstor 
şi singuraticii credincioşi să fie permanent. 

3. Toţi preoţii din păstorirea sufletelor sunt datori a purta exact 
„Conscripţiunea parohială”, după formularul şi îndrumările, 
ce se vor da de la Ordinariat. 
În legătură cu acesta se decide, a nu e folosi imprimate 
oficiale, decât cele redactate la Veneratul Ordinariat, care se 
va îngriji şi de vânzarea şi de vânzarea acelora cu preţuri 
convenabile. 

4. Protopopii cu ocaziunile  date vor controla cu 
constienţiozitate conscripţiile parohiale şi raportul dintre 
preot şi parohieni, având a face menţiune în rapoartele către 
Ordinariat. 
 

b). Presa Bună 
 

1. Sinodul roagă Veneratul Ordinariat, ca în co-înţelegere cu 
celelalte Venerate Ordinariate şi cu alţi factori competenţi, 
să binevoiască a lua măsurile necesare, ca problema presei 
noastre române unite cât de grabă să primească soluţionarea 
mulţumitoare. 

2. Sinodul şi până atunci cu mulţumire ia act de începutul făcut 
deja la noi prin publicarea unor broşuri pentru popor şi un 
calendar creştin. 

3. Sinodul obligă  pe toţii preoţii la sprijinirea presei bune. 
Toţi preoţii se obligă la abonarea ziarelor, care apără 
interesele bisericii noastre, cum sunt în timpul de faţă 
ziarele ,,Unirea”, ,,Unirea poporului”, ,,Cultura Creştină” 
din Blaj, la care sunt a se plăti şi restanţele de abonamente. 
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În legătură cu relaţiile periodice anuale va fi a se raporta din 
parohii şi acea: în câte un exemplar s-au desfăcut în anul 
respectiv ziarele, broşurile şi calendarul nostru. 

 
c). Reuniunile Parohiale 
 

1. Sinodul anunţă necesitatea înfiinţării reuniunilor religioase, 
culturale şi economice, în parohiile noastre. 

2. Până la finele anului 1921 sunt a se înfiinţa în toate 
parohiile reuniunile de femei, decretate în Consistoriul 
plenar din 1912. 

3. Pentru a-se uşura munca preoţimii la înfiinţarea celorlalte 
reuniuni, e rugat Veneratul Ordinariat a se îngrijii de 
editarea unui manual, care să servească preoţimii de călăuză 
la înfiinţarea reuniunilor şi să asigure uniformitatea. 

4. Şi până atunci, reuniunile de cor şi ale tinerimii se vor 
înfiinţa după modalitatea de până aici. 

5. Se enunţă necesitatea punerii în funcţiune a reuniunii de 
misiuni. 

 
V. Sectele Religioase 

 
1. Dacă într-o parohie a noastră s-ar ivi o sectă religioasă – 

preotul, ori în caz de neglijenţă din partea acestuia, 
protopopul, va face raport urgent la Veneratul Ordinariat. 

2. Abstrăgând de la măsurile speciale, ce se vor lua de la 
Veneratul Ordinariat, preoţii – sub supravegherea 
protopopilor – se vor îngrijii de aplicarea tuturor mijloacelor 
pentru combaterea sectelor. 

3. Pentru toate neglijenţele pe acest teren sunt răspunzători în 
primul rând preoţii, şi în al doilea rând protopopii – care nu 
au purtat controlul recerut asupra preoţilor săi. 

4. Veneratul Ordinariat e rugat a dispune să se ţină catehizarea 
regulată din partea preoţilor şi sub controlul cel mai sever al 
protopopilor – apoi în cadrele unei acţiuni literare a Bisericii 
noastre, să binevoiască a se îngriji ca să se editeze broşuri, 
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care pe scurt şi la înţelesul poporului, să trateze câte un 
adevăr de credinţă – combinând direct aserţiunile sectarilor. 

5. Se pot lua din partea superiorităţii bisericeşti, şi alte măsuri 
speciale, care după timp şi împrejurări se vor găsi a fi mai 
potrivite şi ducătoare la scop. 

 
VI. Viaţa Clerului. 

 
 Având în vedere, că misiunea preotului este continuarea 
misiunii lui Isus Hristos şi a apostolilor pe pământ şi că în urma 
acestei misiuni preotul s-a sfinţit întru onoarea lui Dumnezeu, ca să 
fie deoparte reprezentantul lui Isus Hristos între oameni, iar de altă 
pare întreprinzătorul poporului către Dumnezeu; având în vedere 
neorientarea veacului nostru în celea religioase şi decadenţa morală 
a vremilor acestora: 
 

1. Sinodul Diecezan aduce aminte întregului cler diecezan, că 
demnitatea preotului este prima şi cea mai însemnată 
datorinţă ce trebuie susţinută şi cultivată. 

2. Impune tuturor preoţilor ca aducându-şi aminte de 
promisiunile făcute la hirotonire, să-şi împlinească 
datorinţele împreunate cu oficiul preoţesc. 

3. Viaţa lor să fie model de viaţă creştinească, urmând 
exemplul Domnului Nostru Isus Hristos în toate virtuţile. 

4. Apoi ştiind că au puteri unite se pot învinge mai uşor 
greutăţile, ce se întâmpină sinodul diecezan hotărăşte 
reînvierea reuniunii preoţilor adoratori. 

 
Nr. 983 – 1921 

Decretul de semnare 
 

În numele Preasfintei şi nedespărţitei Treimi, a Tatălui şi a Fiului şi 
a Spiritului Sfânt. 
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 Noi Valeriu Traian Frenţiu, Conte Roman, Episcop român 
unit de Lugoj, Asistent al Tronului Pontifical, Doctor în Sfânta 
Teologie etc. 
 Fiindu-se pertractările sinodale, provocăm pe toţi Părinţii 
acestui Sinod, ca să se prezinte în persoană proprie, şi apropiindu-se 
de sfântul alta, după subscrierea Noastră, unul fiecare să subscrie la 
locul său şi în ordine, decretele aduse în acest Sinod diecezan IV-
lea în ordine acum terminat. 

 
Întărind am subscris: 

 
Valeriu Traian Frenţiu m.p. 

Episcop român unit de Lugoj, 
 

Ioan Boroş m.p. 
Prepozit capitular, am subscris. 

 
Ioan Madincea m.p. 

Canonic custode, am subscris. 
 

Nicolae Nestor m.p. 
Canonic custode, am subscris. 

 
Dr. Daniel Fireza m.p. 

Canonic cancelar am subscris. 
 

Teofil Crişan m.p. 
Vicar foraneu al Haţegului, am 

subscris. 
 

Victor Poruţiu m.p. 
Protopop gr. cat. al Varadiei, am 

subscris. 
 

Dr. Felician Bran m.p. 
Arhidiacon, am subscris. 

 
George Munteanu m.p. 

Protopopul Buziaşului, am 
subscris. 

 
Iosif Stupinianu m.p. 

Protopopul Bobâlnei, am subscris. 
 

Petru Munteanu, m.p. 
Protopopul Ciacovei, ca notar, am 

subscris. 
 

Mihai Jivanca m.p. 
Protopop emerit asesor 

consistorial, cântăreţ, am subscris. 
 

Ioan I. Ienea m.p. 
Protopopul districtului Cugir, am 

subscris. 
 

Ioan Bodocan m.p. 
Protopopul Torontalului, am 

subscris. 
 

Valer Paveloniu m.p. 
Parohul Bouţariului de jos, not. 

dist. al protopop. Ulp-Traiane, am 
subscris. 

 
Artion Migia m. p. 

Parohul Cugirului, delegatul 
districtului Cugirului, am subscris. 
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Alexandru Cosma m. p. 
Delegatul Lugojului, parohul 

Părului, am subscris. 
 

Dr. George Fireza m. p. 
Prof. de religie, am subscris. 

 
Ioan Mâxer m. p. 

Parohul Petroşenilor, delegatul 
Jiului, am subscris. 

 
Nicolae Bolboca m. p. 

Protopop gr. cat., am subscris. 
 

Ioan Ţiucu m. p. 
Protopop gr. cat., am subscris. 

 
Iosif Petean m. p. 

Protopopul Vermeşului, am 
subscris. 

 
Nicolae Zugrav m. p. 

Protopop al Jiului, am subscris. 
 

Valeriu Giurgiu m. p. 
Asesor consistorial referent, am 

subscris. 
 

Georgiu Morariu m. p. 
Delegatul districtului Vermeş, am 

subscris. 
 

Iosif Popa 
Protopopul Bocşei, am subscris. 

 
Avel Pop m. p. 

Paroh delegatul Oraviţei, am 
subscris. 

 
Septimiu S. Ionaş m. p. 

Parohul Toteştiului, delegatul 
vicariatului, am subscris. 

 
Ioan Răhăian m. p. 

Paroh Sânnicolaul Mare delegatul 
districtului Torontal, am subscris. 

 
Romulus R. Stoica m. p. 

Parohul Vărădiei delegatul 
districtului Vărădia. 

 
Nicolae Fabian m. p. 

Paroh, delegatul districtului 
Timişoara, am subscris. 

 
Iuliu Pop m. p. 

Delegat al districtului Bocşei, am 
subscris. 

 
Vasile Boca 

Delegatul Bobâlnei, am subscris. 
 

Emiliu Degan m. p. 
Delegatul Buziaşului, am subscris. 

 
Valer Muntean m. p. 

Delegatul Hunedoarei, am 
subscris. 

 
Dr. Ioan Marianescu m. p. 

Secretar episcopal, ceremoniarul 
sinodului, am subscris. 

 
Petru Ivan m. p. 

Delegatul Ciacovei, am subscris. 
 

Dr. Nicolae Brînzeu 
Primnotar consistorial, notar şi 

referent, al sinodului, am subscris.
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Document Nr. 3 
 
Episcopul Valeriu Traian Frenţiu, anunţă preluarea Diecezei de 
Oradea213. 
 
Nr. 930 din 1922 
 

Veneratului Ordinariat Greco-catolic Lugoj 
 
 Prin aceste am onoare a Vă face cunoscut, că prin preaînaltul 
Decret al Sfinţiei Sale Pontificelui Roman Papa Piu XI, din 25 
februarie numit fiind Episcop al Diecezei greco-catolice române de 
Oradea Mare, în 3 mai anul curent am preluat în mod canonic Sfântul 
Scaun episcopal al Orăzii-Mari şi guvernarea acestei Dieceze. 
 Vă rog deci, ca în greaua muncă ce-mi incombă în cârmuirea 
acestei Dieceze atât de binemeritate ţi înaintea istoriei să binevoiţi a-
mi da preţiosul Dumneavoastră concurs. 
Oradea-Mare, la 8 mai 1922. 
 

Dr. Valeriu Traina Frenţiu 
Episcop român numit la Oradea Mare. 

. 
Document Nr. 4 
 
Episcopul Valeriu Traian Frenţiu, alege înlocuitor la Lugoj pe 
Episcopul Ioan Boroş214. 
Nr. 702 din 1922 
 
 În ziua de 18 aprilie anul curent Preasfinţia Sa Episcop al 
Lugojului Dr. Valeriu Traian Frenţiu fiind deja în posesiunea Bulei de 
transferare la dieceza Orăzii-mari, a renunţat la conducerea diecezei 
                                                           
213 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Episcopia Lugoj nr. 801 – 1100, 
1922, Fond neordonat. 
214 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Episcopia Lugoj nr. 1 – 800, 1922, 
Fond neordonat. 
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Lugojului resignând dreptului bisericesc a purces în aceeaşi zi la 
alegerea Vicarului Capitular care să conducă dieceza până la instalarea 
noului Episcop. Alegerea a căzut pe subscrisul ceea ce cu onoare Vă 
aduc la cunoştinţă cerându-vă totodată sprijinul Dumneavoastră întru 
împlinirea sarcinii ce mi-sa încredinţat. 
 

Mulţumindu-vă înainte pentru bunăvoinţă semnez. 
 

Lugoj la 18 aprilie 1922. 
Cu distinsă stimă 

Ioan Boroş 
Vicar Capitular 
 

Document Nr. 5 

Proces verbal, Predare bunurilor Episcopale între Episcopii: Valeriu 
Traina Frenţiu – Alexandru Nicolescu215.  
 
 

PROCES VERBAL 
 
 Dresat în reşedinţa episcopească gr. Cat. Din Lugoj la 18 April 
1922 în obiectul preluărei reşedinţei episcopeşti cu toate cele 
aparţinătoare, a fondului instruct episcopesc gr. Cat. din Lugoj de la 
În. P. S. S. Dr. Valeriu Traian Frenţiu nou denumit Episcop gr. Cat. Ed 
Oradea-mare, fiind: 

Prezenţi subscrişii. 
 

 În reşedinţa capitulară ţinută azi sub presidiul În. P. S. S. Dr. 
Valeriu Traian Frenţiu, În. P. S. S. Aduce la cunoştinţa Capitulului 
Bisericei Catedrale denumirea sa graţioasă ca Episcop de Oradea-mare 
iar după cetirea bulelor de denumire, resignând la demnitatea de 
Episcop gr. Cat. Al Eparhiei Lugojului şi esprimă dorinţa de a preda de 
                                                           
215 Idem, Fond Episcopia Lugoj nr. 1 – 800, Fond neordonat. 
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urgenţă reşedinţa episcopească cu tot cei aparţine a fondului instruct, 
roagă Capitul ca să aleagă din sânul seu un delegat pentru a lua parte la 
actul de predare-preluare. În urmarea acestora după ce Capitulul pe 
timpul sedis vacanţei, conform sf. Canoane se constituie alegând din 
sânul seu ca Vicar Capitular pre Il. Sa Joan Boroş prepozit, ca delegat 
la actul de preluare alege pre Rds. Dr. Daniel Fireza canonic şcolastic. 
Ca delegat al Il. Sale Dr. Alexandru Nicolescu nou denumitul Episcop 
al Lugojului ia parte Rvds. Nicolae Munteanu canonic cancelar fiind 
denumit prin Il. Sa ca econom pe timpul vacanţei. In. P. S. Sa Dr. 
Valeriu Traian Frenţiu cu resignante e în persoană prezent la preluare. 
 
Constituită comisiunea se preia : 
 

I. 
Obiectele cuprinse în inventarul susceput în 2 Septembrie 1913 

pre cari In. P. S. S. Episcopul Dr. Valeriu Traian Frenţiu le-a preluat 
de la comisiunea de predare constituită atunci în mod legal şi anume : 

 
A. Bijuterii spre scopuri bisericeşti. 

 
1. 1 cruce pectorală mare de argint cu 12 pietre roşii false în preţ 

efectiv de 4 lei – fazonul 100 lei. 
2. 1 cruce de argint aurită cu icoana lui Christos în email, crucea e 

ruptă, auritura ştearsă, preţul efectiv al materialului 5 lei. 
3. 1 cruce de bronz aurită cu lac verde. 
4. 1 lanţ duplu aurit în foc de bronz 50 lei. 
5. 1 lanţ simplu de bronz aurit în foc 10 lei. 
6. 1 cruce decorativă cu moaşte cu 22 pietri aquamarine şi 116 
briliante în valoare internă 780 lei 
7. 1 inel de aur ţinător de cruce cu piatră aquamarin, cu 16 briliante, 

valoare internă 68 Lei – fason 62 lei fasonul 160 lei. 
8. 1 lanţ de aur aparţinător celor de mai înainte valoare internă 68 lei – 
fason 70 lei total 138 lei. 
9. 1 cruce de argint aurită cu pietrii roşii de sticlă (o sticlă lipseşte) 10 
lei. 
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10. 1 inel de argint aurit cu 1 ametist şi 10 diamante 30 lei. 
11. 1 inel de argint cu piatră de almatin falsă fără valoare. 
12. 1 inel de argint cu piatră de safir fără valoare. 
13. 1 inel de aur de crisclit şi 14 diamante valoare internă 50 lei 
fasonul 40 lei. 
14. 1 cruce pontificală de argint cu 7 pietrii verzi şi cu imitaţii de 

diamant valoare internă 4 lei fason 180 lei total 184 lei. 
15. 1 aparţinător acesteia un inel de aur cu pietrii în valoare internă de 
15 lei fason 30 lei; 45 lei. 
16. 1 cruce pectorală de argint cu icoana lui Christos în email cu lanţ 

de bronz fals în valoare de 4 lei 
 

B. Mobilier 
 

17. 3 candelabre de lemn aurite cu şinoare 30 lei. 
18. 2 dulapuri de cărţi negre lustruite cu 7 despărţimente cu uşi de 
sticlă 30 lei. 
19. 9 tablouri în eleu cu ramuri de aurite, icoanele Episcopilor 

Darabanţ, Vulcan, Bob,Suluţ, Dobra, Oltean, Mihail şi Hossu 900 
lei. 

20. 1 icoană a Episcopului Radu în eleu 30 lei. 
21. 2 icoane a părechei regale imprimate în eleu – cadre aurite 40 lei. 
22. 2 Busturile părechei regale cu ţinătoare 30 lei. 
23. 3 corfe pentru lemne din tinichea văpsite 10 lei. 
24. 1 garnitură recvizite de foc 4 bucăţi 8 lei. 
25. 1 garnitură lavator de porcelan 10 lei. 
26. 1 ladă mare pentru deosebite folosinţe 4 lei. 
27. 3 rude pentru steaguri 6 lei. 
28. 2 laviţe cu construcţie de fer în grădină 5 lei. 
29. 2 dulapuri lustruite 60 lei. 
30. 1 grup de fotografii cu cadru de 1 cm 5 lei. 
31. 1 cuier de pălării strungit 3 lei. 
32. 1 Pat lustruit vechiu 5 lei. 
33. 1 masă ovală de prânzitor trasă cu postav verde cu adaus 4 
scânduri 20 lei. 
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II. Capela 

34. 1 masă de altar. 
35. 1 masă laterală. 
36. 1chivot. 
37. 2 candelabre de lemn aurite. 
38. 1 luster electric. 
39. 4 feţe de masă, 1 acoperitoare de postav, 1 apărătoare de tapet. 
40. 1 Icoană a Mariei 50 lei. 
41. 2 scaune episcopale şi îngenunchietor 100 lei. 
42. 1 tapet înaintea altarului 50 lei. 
43. 2 perdele şi ţinătoare 50 lei. 
44. 2 podoabe de gips ( fără valoare). 

 
III. Obiectele fondului instruct 

 
Nesuscepute la preluarea din 2 Septemvrie 1913. 
 

45. 1 Cassa Wertheimana de la M. Adlersflugel – Viena cu un tresor şi 
4 chei. 
46. 1 Candelabru electric cu 3 braţe de metal în salonul mic. 
47. Lampa electrică portativă pe masa de scris cu 2 braţe. 
48. 7 fotolii de cireş lustruit cu trestie. 
49. Candelabru electric cu 3 braţe de metal în salonnul mic. 
50. 2 lămpi de petrol cu stativ de bronz. 
51. 1 masă de scris din cireş lustruit în formă de credenţ. 
52. ...(biblio) tecă numismatică de nuc. 
53. 10 scaune cu spate înalt din cireş lustruit împielite cu trestie. 
54. 1 candelabru cu 5 braţe electric, în sala de primire. 
55. 1 candelabru electric cu 5 braţe. 
56. 1 lampă în coridor. 
57. 1 lampă electrică cu decor margelat în camera de mijloc. 
58. 1 lustru electric cu 3 braţe în camera din colţ spre stradă. 
59. 3 scaune de fag cu trestie. 
60. 1 candelabru electric în sala de aşteptare cu 3 braţe. 
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61. Lampă din sticlă cu bec electric în dormitor. 
62. Candelabru în chilia de oaspeţi spre curte cu 3 braţe. 
63. Candelabru jos în chilia Nr. 1 spre stradă. 
64. 1 candelabru cu 3 braţe în chilia Nr. 2 jos spre stradă. 
65. Masă de scris neagră cu pult reparat. 
66. 1 dulap cu minerale şi petrefacte (la preparandie). 
 

IV. Obiete donate fondului instruct prin 
În. P. S.Sa Dr. Valeriu Traian Frenţiu. 

 
67. 1 masă de scris din cireş lustruită 1.80 lungă 0.79 înaltă 0.90 lată. 
68. 1 teclă pentru bibliotecă din cireş lustruit cu 3 uşi de sticlă 2.45 

înaltă 1.80 lată partea inferioară cu 3 despărţăminte. 
69. 1 stativ din cireş lustruit cu postav verde 1.80 înaltă 1.20 lungă. 
70. 1 măsuţă rotundă de cireş lustruită. 
71. 1 masă pentru telefon cu corfă pentru maculatură. 
72. Icoana Papei Benedict XV. În culori. 
73. Tablou fotografic primele eleve a Şcoalei normale Lugoj. 
74. Calindar de lemn din cireş cu 4 sticle. 
75. 4 fotografii în pluş roşu bordeaux. 
76. 1 Canapea la fel roşu bordeaux. 
77. 1 masă rotundă roşu bordeaux. 
78. 1 Covor roşu în salonul mare. 
79. 2 palmiere imitaţiune decorative fără stativ. 
80. 1 Canapea din stofă cu flori în mătasă sură verzie. 
81. 4 scaune la fel. 
82. 1 masă la fel. 
83. 4 lămpi electrice în capelă. 
84. 1 dulap pentru ornate în capelă cu orologiu 5 metri lung 2 metri 
înalt. 
85. 1 Stativ de sccris. 
86. 1 proscomedier. 
87. 24 scaune Thomet în capelă. 
88. 1 divan imitaţiune de piele roşie. 
89. 2 fotolii imitaţiune de piele roşie. 
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90. Stativ – cuier pentru ploiere şi haine în anticameră cu oglindă. 
91. 1 Masă fag lustruit pentru prânzitor. 
 
Lugoj la 14 aprilie 1922 

Am predat Valeriu Traian Frenţiu  
fost episcop al Lugojului 
Episcop de Oradea mare 

Am primit 
Nicolae Muntean canonic econom 

ca delegat al Il. Sale 
Dr Alisandru Nicolescu Episcopul Lugojului 

am fost de faţă 
Daniel Fireza  

Canonic Şcolastic 
 
Document nr. 6 
 
Telegrame de felicitare la numirea lui Alexandru Nicolescu Episcop de 
Lugoj216 
 
Telegrama Iuliu Maniu  

Domnului Episcop Niculescu Lugoj 
 

Regret nespus că absentând din Ardeal nu am putut lua parte la 
instalare. Doresc binecuvântată păstorire. Întru mulţi ani. Iuliu Maniu. 

 

                                                           
216 Arhiva Episcopiei Greco-catolice Lugoj, Fond Act răspuns la felicitări cu ocazia 
instalării Episcopului Alexandru Nicolescu, Fond neordonat, 1922. 
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Telegramă Iuliu Maniu217 
 

Răspunsul Episcopului Alexandru Nicolescu: 
Domniei Sale 
Dr. Iuliu Maniu 
Afectuoasa felicitare prin care îmi doriţi binecuvântată şi 

îndelungată păstorire în Dieceza Lugojului am primit-o cu vii 
sentimente de mulţumită. La rândul meu Vă doresc de la preaînduratul 
Dumnezeu să vă de-a înaltă înţelepciune pentru a putea reprezenta cu 
onoare interesele bisericii şi patriei noastre iubite. 
                                                           
217 Ibidem. 
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Lugoj, la 18 Iulie 1922218. 

 
Răspunsul Episcopului Alexandru Nicolescu219 

 
Telegrama Episcopului Iuliu Hossu Gherla 
 
Ilustrităţii sale Dr. Alexandru Nicolescu episcopul Lugojului. 
 

                                                           
218 Idem, Fond Act răspuns la felicitări cu ocazia instalării Episcopului Alexandru 
Nicolescu, Act 1459 din 1922. 
219 Ibidem. 
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Din prilejul urcării scaunului episcopesc de Lugoj îşi aduc cele 
mai călduroase urări de bine de rodnică şi lungă păstorire pentru 
înflorirea bisericii şi fericirea neamului iubit. Cu toată dragostea 
frăţească. 

Episcop Iuliu. 
 

 
 

Telegrama Episcopului Iuliu Hossu220 
 

Răspunsul Episcopului Alexandru Nicolescu: 
 
Preasfinţiei Sale Domnului Dr. Iuliu Hossu Episcop diecezan în Gherla 
 

Frăţeasca felicitare cu care ai binevoit a mă onora cu prilejul 
instalării mele în Scaunul episcopal al Lugojului îmi este deosebit de 
scumpă căci văd într-însa strălucirea adevăratei iubiri cu care mă 
                                                           
220 Ibidem. 
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întâmpini, Îţi sunt pururi mulţumitor pentru aceasta. Înflorirea bisericii 
şi fericirea neamului nostru iubit îmi este desigur idealul vieţii şi îmi 
este măgulitor  să gândesc că în drumul spre ideal mergem împreună. 

Lugoj, la 18 Iulie 1922221. 
 

 
 

Răspunsul Episcopului Dr. Alexandru Nicolescu222 

                                                           
221 Ibidem, Act 1458 din 1922. 
222 Ibidem. 
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Document nr. 7 
 
Convocarea Congresului General AGRU 5- 7 octombrie 1934 la 
Lugoj223. 
 

ASOCIAŢIA GENERALĂ A ROMÂNILOR UNIŢI 

No. 134 – 1934 

În conformitate cu art. 13 din statute, convocăm 

Congresul General 

al Asociaţiunei Generale a Românilor uniţi („Agru”), pentru zilele de 
5, 6 şi 7 octombrie 1934, la Lugoj, cu următorul: 

Program: 

Vineri, 5 octombrie 1934: 

Ora 15.57 Sosirea şi primirea Comitetului Central. 
Ora 16.30 Şedinţa Comitetului Central. 
Ora 19 –   Vecernie.  
Ora 20.30 Cina. 
 

Sâmbătă, 6 octombrie 1934: 
 
Ora 8 –   Liturghie, cu predică. 
Ora 9.30 Şedinţa de deschidere a congresului. 
Ora 13.30 Masa. 
Ora 15.57 Primirea Înalţilor Arhierei. 
Ora 16.30 Şedinţa a II-a Congresului. 

                                                           
223 Archivum Dioecesanum Timisoarensis, Fond „De Unione” (Unionsbestrelungen), 
Fond neordonat. 
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Ora 19 –   Vecernie cu predică. 
Ora 20 –   Cina. 
Ora 21 –   Concert festiv la teatru: Corurile din Lugoj, Cluj şi Oradea. 
 

Duminică, 7 octombrie 1934: 
 
Ora 8 –   Liturghie pontificală arhierească (Binecuvântarea biserici 

Catedrale, Cuminicare în masă, procesiune euharistică). 
Ora 11.30 Şedinţa festivă a Congresului. Paralel două cuvântări către 

popor în liber sau în două săli. 
Ora 13.30 Masa comună. 
Ora 14 –   Întrecere de Coruri rurale şi o conferinţă. 
Ora 16.30 Şedinţa a III- Congresului. 
Ora 20.30 Cina. 
Ora 21 –   Concert.  
 
 La această manifestaţie înălţătoare cu caracter naţional-religios, 
invităm, cu drag, pe lângă cei în drept, pe toţi membrii Asociaţiunei 
Generale a Românilor Uniţi, precum şi întreg Clerul şi pe credincioşii 
Provinciei Mitropolitane de la Alba-Iulia şi Făgăraş. 
 
Cluj, la 3 septembrie 1934. 
 

Secretar General:      
 Preşedinte: 
         ss. Dr. Augustin Popa.             
ss. Dr. Valeriu Pop. 
 

N. N. 1. de încartiruire se îngrijeşte Comitetul local 
organizator, căruia i-se vor anunţa participanţii cel târziu până la 30 
septembrie 1934, la adresa: Corneliu Zasloţi, secretar episcopal, Lugoj, 
(Episcopia). Participanţii vor binevoi a menţiona dacă doresc să ia 
parte la masa comună din 7 octombrie la amiază, şi dacă doresc să fie 
găzduiţi cu masa la internat. 
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2. Participanţii la Congres vor beneficia de reducere pe C.F.R.; 
în acest scop îşi vor păstra biletele de tren. 
 

Document nr. 8 
 
Invitaţie la Congresul General AGRU Lugoj 5 – 7 octombrie 1934224. 
 

INVITARE 
 
 M. S. Regele Carol II va binevoi a onora  cu Înalta Sa prezenţă 
serbările religioase ce se vor celebra cu ocaziunea binecuvântării 
Catedralei din Lugoj cu hramul „Pogorârea Spiritului Sfânt” în ziua de 
7 octombrie 1934. 
 

Programul este după cum urmează: 
 
Ora 10    – Primirea M. S. Regelui Carol II în gara Lugoj. 
Ora 10½ – Sfânta Liturghie pontificală şi binecuvântarea Catedralei. 
Ora 12    – Procesiune Euharistică. 
Ora 12½ – Recepţie. 
Ora 13½ – Banchet. 
Ora 16    – 17 Concurs Coruri. 
 
ŢINUTA: frac, decoraţiuni, mari cruci, cordoane. 
 
 Avem onoarea a Vă invita la această înălţătoare sărbătoare 
naţională şi bisericească. 
 
Lugoj, la 25 septembrie 1934. 
 

                                                           
224 Ibidem. 
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Dr. 
Alexandru 
Nicolescu 
         Episcop 
român unit de 
Lugoj. 

 
Document nr. 9 
 
Comunicat, Participarea Regelui Carol al II-lea la Congresul General 

AGRU Lugoj225. 
 

COMUNICARE 
 
 M. S. Regele Carol II binevoieşte a onora cu Înalta Sa prezenţă 
sărbătoarea binecuvântării Catedralei din Lugoj, cu hramul „Pogorârea 
Spiritului Sfânt” în ziua de 7 octombrie 1934. 
 În urma înaltei vizite programul congresului general al 
Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi (A.G.R.U.) se modifică după 
cum urmează: 

1. Şedinţa festivă din 7 octombrie 1934 va avea loc la orele 18, 
care va fi urmată de Te Deum. 

2. Duminică 7 octombrie 1934 orele 21 va avea loc al doilea 
concert dat de corurile din Cluj, Oradea şi filarmonica din 
Lugoj. 
 
Cluj, la 25 septembrie 1934. 
 
Augustin Popa       
 Valeriu Pop 
Secretar General      
 Preşedinte. 
 

                                                           
225 Ibidem. 
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Comunicat, Participarea Regelui Carol al II-lea la  
Congresul General AGRU Lugoj226 

 
 
Document nr. 10 

                                                           
226 Ibidem. 
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Invitaţia Episcopului Augustin Pacha la Congresul AGRU 
 

 

 
 

Invitaţia Episcopului Augustin Pacha la Congresul AGRU227 
 
Răspunsul Episcopului Augustin Pacha la Invitaţia de a 

participa la Congresul General AGRU228. 
 

 
 

                                                           
227 Archivum Dioecesanum Timisoarensis, Fond „De Unione” (Unionsbestrelungen), 
Fond neordonat. 
228 Ibidem 
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Episcopia Romano Catolică de Timişoara 
 
Nr. 3919/1934. 
 

Domnule Ministru, 
Domnule Preşedinte, 

 
Cu mulţumire am primit stimata adresă a Excelenţei Voastre, 

prin care m-aţi binevoit a invita la Congresul General anual al AGRU-
lui, care se va ţine la Lugoj în zilele de 5, 6 şi 7 octombrie a.c. 
 Cu plăcere accept invitaţia cordială a Excelenţei Voastre şi 
după posibilitate voi participa la acest congres, care adevărat va fi o 
înălţătoare sărbătoare a catolicismului. Dumnezeu să binecuvânteze 
congresul şi participanţii. 
 Primiţi, Vă rog, Domnule Ministru, asigurarea deosebitei mele 
consideraţiuni. 
Timişoara, La 1 Octombrie 1934. 
 

Epi
scop. 

Episcop Augustin Pacha 
Excelenţei Sale Domnului 

Dr. Valeriu Pop 
f.Ministru şi preşedintele AGRU-lui  

C 
 
 
 

Document Nr. 11 
 
Programul instalării Episcopului Ioan Bălan la Lugoj, 31 octombrie 
1936229. 

                                                           
229 Fond, Episcopia Greco-catolică Lugoj, Acte Intrări – ieşiri nr. 3001 – 3200, 
1936, nr. 3153 din 1936. 
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PROGRAMUL 
 

Instalării Episcopului Dr. Ioan Bălan în Scaunul arhieresc din 
Lugoj: 

 
Sâmbătă, 31 octombrie 1936 orele 14.05 Sosire în gara Lugoj, 

Salutul autorităţilor. 
Plecare la catedrală, 
unde Excelenţa Sa va fi 
primit de clerul gremial 
în frunte cu vicarul 
capitular. 

        orele 15 – Vecernie solemnă cu 
litie. 

         orele 17 – Şedinţă capitulară 
solemnă la reşedinţa 
episcopală. 

orele 19 – Seară de cunoştinţă în 
localurile corului 
,,Lira”. 

Duminică, 1 noiembrie            orele  9  – Sf. Liturghie solemnă în 
catedrală, în cadrul   

căreia va avea loc 
instalarea Excelenţei Sale    
Episcopului. 

        orele 12 – Recepţie la reşedinţa 
episcopală. 

orele 14  – Banchet la restaurantul 
,,Dacia”. 

orele 17 – Reprezentaţie teatrală cu 
opereta „Baba hârca” în 
 sala teatrului 
„Traian Grozăvescu”. 
Preţuri populare. 
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 Comunicând acest program, invităm pe fraţii preoţi şi iubitul 
nostru popor credincios, ca în număr cât mai mare să participe la 
solemnitatea instalării. Pentru a se evita aglomeraţia pe linia Ilia – 
Lugoj, unde călătoria se face cu un automotor, invităm pe fraţii preoţi 
din districtele Haţeg, Jiu şi Sarmisegetuza, să vină pe cât se poate, pe 
linia Subcetate – Caransebeş, iar cei ce vin cu trenul cu care vine 
Excelenţa Sa, afară de protopopi, să-şi ia bilet de cl. III. Toţi cei ce au 
nevoie de încartiruire, se vor anunţa P. On. oficiu protopopesc Lugoj. 
Cei ce doresc să ia parte la banchet, se vor anunţa P.-lui Dr. Iuliu 
Raţiu, cel mai târziu până sâmbătă, 31 octombrie seara. 
 Preoţii fiind obligaţi a celebra pentru popor în ziua de 1 
noiembrie şi la liturghia solemnă neputând celebra decât membrii 
Ven. Capitlu şi PP. On. DD. Protopopi, ceilalţi fraţi preoţi vor putea 
celebra fie la liturghia de dimineaţă din catedrală, fie în aceeaşi vreme 
la capelele de la Şcoala normală şi la internatul de băieţi. În acest 
scop, vor aduce cu sine odăjdii de culoare potrivită. 
Lugoj 23 octombrie 1936. 

Vicar Capitular 
Dr. Nicolae Brînzeu 

 

Document Nr. 12 
 
Anunţ pelerinaj la Mănăstirea Prislop230. 
 
Nr. 1430 – 1940 

Pelerinaj la Prislop 
 
 Cu ajutorul lui Dumnezeu, Sâmbătă 11 mai a.c. [1940] vom 
sosi la sfânta Mănăstire a Prislopului, ca, în Duminica a II-a după 
Sfintele Paşti, în ziua de 12 Mai a.c., împreună cu Fraţii Preoţi şi cu 
Iubiţii Noştri credincioşi să prăznuim hramul bisericii de acolo. 

                                                           
230 Fond, Episcopia Greco-catolică Lugoj, Acte Intrări – ieşiri nr. 1000 – 1499, 
1940, nr. 1430 – 1940. 
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 Fraţii Preoţi, de multă vreme aleargă la Mănăstirea Maicii 
Domnului de la Prislop, şă-şi aduc în frumoasele procesiuni 
credincioşii. Anul acesta, avem toată nădejdea, că numărul Fraţilor 
Preoţi şi al Iubiţilor Noştri credincioşi, care aleargă la acest izvor sfânt 
al darului din ţara Haţegului, de pe valea Jiului şi a Mureşului va fi şi 
mai mare. Zilele sunt mult mai grele şi cu toţii avem mai mare lipsă de 
ajutorul Preacuratei. 
 Invit la această mare sărbătoare pe toţi cinstirii Preacuratei. 
Lugoj, la 16 Aprilie 1940. 
Episcopul Ioan. 
 
Document Nr. 13 
Articolele Concordatului231 

Articolele Concordatului: 
1. Religia catolică va avea libertatea exerciţiului în România.  
2. Se înşiră organizaţia eparhială a Bisericii catolice în 

România.  
3. Nici o parte din teritoriul României nu va depinde de un 
Episcop de peste graniţele ţării.  
4. Catolicii vor fi liberi să comunice cu Sf. Scaun.  
5. Episcopii trebuie să fie cetăţeni români; Sf. Scaun va notifica 
guvernului român persoana pe care va numi-o.  
6. Episcopii sunt obligaţi să depună jurământ de fidelitate faţă 
de Stat, înainte de a lua în primire dieceza.  
8. Ei vor avea deplină libertate în exerciţiul funcţiunii lor 
bisericeşti pe teritoriul diecezei lor.  
9. Statul recunoaşte persoanele juridice şi morale ale Bisericii, 
ca: parohii, protopopiate etc.  
10. Biserica catolică şi membrii ei va fi tratată ca şi celelalte 

religii din Regatul Român.  

                                                           
231 Arhiva Episcopiei de Lugoj, Fond Acte Diverse 1930. 
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11. Episcopul diecezan poate înfiinţa noi parohii; dacă doreşte 
contribuţia Statului, va cere consimţământul guvernului, care 
se va da când se tratează de 400 familii la oraşe şi 200 la sate.  
12. Numirea preotului se face de Episcop, dintre cetăţenii 
români. Când preotul nu e cetăţean român, se recere 
consimţământul guvernului.  
13. Patrimoniul Bisericii va fi administrat de consiliul 
episcopal, după statutele aprobate de Sf. Scaun şi de guvern.  
14. Proprietatea şcolilor va fi administrată de autorităţile 
diecezane, după modalităţile prevăzute de Stat.  
15. Dreptul patronatului se aboleşte fără nici o indemnitate.  
16. În fiecare dieceză va fi un seminar diecezan; profesorii vor 
fi cetăţeni români, în afară de excepţiile admise de un acord 
special între Sf. Scaun şi guvernul român; în seminarii 
învăţământul limbii şi istoriei naţionale va fi obligatoriu.  
17. Ordinele religioase.  
18. Biserica catolică are dreptul şi puterea asistenţei religioase 

de orice fel.  
19. Are dreptul de a înfiinţa şcoli.  
20. Are dreptul de a da instrucţie religioasă elevilor catolici din 

întreagă România.  
21. Bunurile bisericeşti aparţinătoare congregaţiilor religioase, 
care au sediul în afara României, vor fi obiectul unei convenţii 
speciale.  
22. Toate modificările Concordatului se vor face de comun 
acord între Sf. Scaun şi Statul român.  
23. Concordatul poate fi denunţat de una din părţi, după un 

preaviz de şase luni.  
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Postfaţă 
 
Pe “firmamentul” istoriei Bisericii greco-catolice din România, 

numele lui Sergiu Soica are deja o „rezonanţă” destul de bună, mai 
ales în ceea ce priveşte preocuparea domniei sale asupra istoriei 
Eparhiei greco-catolice de Lugoj, al cărui fiu spiritual este prin naştere 
şi apartenenţă. 
 Cu acest volum, autorul readuce în discuţie viaţa Bisericii 
greco-catolice româneşti din perioada anilor interbelici, şi nu numai, 
care, în perioada de timp menţionată, a traversat schimbări rapide şi 
accelerate, pregătind oarecum perioada de catacombe, în care Biserica 
greco-catolică din România a intrat în fatidicul an 1948. 

Cartea de faţă scoate la lumină oameni, fapte şi locuri dintr-o 
istorie nu demult întâmplată cu un titlu rezervat spaţiului bănăţean: 
Biserica greco-catolică din Banat în perioada anilor 1920-1948. 

Între personalităţile de seamă ale Episcopiei greco-catolice de 
Lugoj, autorul îi aminteşte pe arhiereii Demetriu Radu, Valeriu Traian 
Frenţiu, Alexandru Nicolescu şi Ioan Bălan a căror activitate pastorală 
a imprimat în sufletele credincioşilor urme adânci, a căror roade se văd 
şi astăzi. Între aceştia, figura arhiereului Ioan Boroş, prea puţin 
mediatizată, îşi face loc tocmai prin prezentarea aproape detaliată a 
operei sale teologice şi istorice. Deosebit de frumos este descrisă 
inaugurarea picturii Catedralei din Lugoj cu prezenţa Regelui Carol al 
II-lea şi a momentelor importante din viaţa comunităţii greco-catolice 
din Bucureşti, păstorită de viitorul Episcop de Lugoj, Ioan Bălan, a 
cărui operă teologică a culminat cu tipărirea, în anul 1925, a primei 
ediţii a Noului Testament.  

Referirile la structura organizatorică a Eparhiei de Lugoj şi 
detaliile despre sinodul diecezan din 1921 ne prezintă cum funcţiona, 
la acea vreme, cea mai sudică eparhie greco-catolică şi care erau 
problemele cu care se confrunta, imediat după anii grei ai Primului 
Război Mondial. Temele de discuţie din cadrul sinoadelor 
protopopeşti, asupra cărora preoţii trebuiau să se informeze şi să dea 
seamă, au fost ţinta predilectă a episcopilor de Lugoj, tocmai ca 
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necesitate imediată de adaptare la cerinţele unei societăţi în plină 
transformare.  

Un sprijin puternic pentru întreaga Biserica greco-catolică 
românească a venit din partea Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi, 
asociaţie constituită pe modelul Acţiunii Catolice din Italia, şi care, în 
Eparhia de Lugoj a avut o activitate deosebit de prodigioasă. În 
sprijinul unei pastoraţii mai intense, episcopatul greco-catolic a 
implementat practica exerciţiilor spirituale pentru preoţi, tocmai ca 
aceştia să conştientizeze vocaţia sacerdotală într-o trăire exemplară a 
vieţii creştine, iar în ceea ce priveşte pastoraţia credincioşilor, a cerut 
ajutor ordinelor şi congregaţiilor călugăreşti (basilitani, asumpţionişti 
şi iezuiţi).  

Pelerinajele din perioada anilor interbelici, au fost un mijloc 
destul de eficient pentru revigorarea credinţei credincioşilor, mai ales 
că, în această privinţă, Episcopul Ioan Bălan a îmbinat practica 
pelerinajului cu vizitaţiile canonice ale parohiilor din vicariatul 
Haţegului, unde prezenţa ierarhului a creat – după cum spune autorul  
–  în rândul credincioşilor multă bucurie şi entuziasm, precum şi 
edificare sufletească. Fie că şi-au îndreptat paşii spre mănăstiri 
călugăreşti greco-catolice din eparhie (Prislop, Plosca, Toteşti) sau 
romano-catolice (Radna), fie că au fost alese simple biserici parohiale 
(Scăiuş şi Racoviţa), fie că s-a ales drumul Cetăţii Eterne-Roma, 
credincioşii Eparhiei de Lugoj au primit din partea Bisericii, prin 
aceste pelerinaje, posibilitatea de a a-şi orienta trăirea propriei credinţe 
în acord cu principiile evanghelice.  

Un capitol special a fost acordat învăţământului elementar, 
mediu şi superior din această perioadă, asupra căreia, Unirea cu 
România şi-a pus amprenta: de la etatizarea şcolilor elementare 
confesionale, transformarea „Preparandiilor” în Şcoli „normale”, până 
la schimbările de fond ale instituţiilor de teologie (deschiderea pentru 
o scurtă perioadă a unui seminar la Lugoj, transformarea seminariilor 
de la Oradea, Blaj şi Cluj în Academii de teologie, şi ideea înfiinţării 
unei Facultăţi de Teologie cu Seminar central, pentru greco-catolici şi 
romano-catolici).  
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Amănunte interesante despre arhitectura şi cultura muzicală 
sunt expuse în capitolul Arta bisericească, unde un loc important i-a 
revenit celebrului cor al Catedralei din Lugoj, Societatea corală „Lira”.  

Ca o încoronare a demersului său ştiinţific, Sergiu Soica 
introduce în lucrare crâmpeie despre vizitele Nunţiilor Apostolici şi a 
Cardinalului Prefect al Congregaţiei Orientale, Eugen Tisserant, în 
Eparhia greco-catolică de Lugoj, descriere făcută cu lux de amănunte 
asupra itinerariilor făcute de aceştia în spaţiul geografic al Banatului şi 
al Ţării Haţegului. 
 Şi pentru că avem în faţă o carte dedicată istoriei Bisericii, ea 
nu poate fi credibilă fără anexele documentare, asupra cărora Sergiu 
Soica s-a aplecat cu mult grijă, ordonându-le după criteriul cronologic 
şi tematic. 
 Fără a fi un volum exhaustiv, credem că prin calităţile sale 
intelectuale autorul îşi va perfecţiona stilul, va continua să 
îmbunătăţească studiul asupra acestei perioade importante din istoria 
Bisericii greco-catolice. Pentru eforturile sale intelectuale şi spirituale 
îl felicităm pentru contribuţia adusă culturii româneşti. 
  
 
 

Oradea, 26 aprilie 2011 
 

 
Silviu-Iulian Sana 
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Zusammenfassung 
 

In den fast zwei Jahrhunderten, die seit ihrer Gründung 
vergangen sind, kannte die Rumänische, mit Rom Unierte, Griechisch-
Katholische Kirche eine fast permanent aufgehende Evolution. Sie 
hatte als Oberhaupt im Moment ihrer Vereinigung mit Rom (1700) 
einen gerade von der Dependenz, zum kalvinistischen Superintendent 
gegenüber, losgekommenen Bischof. Zu Beginn des 20. Jahrhunderts 
aber, war diese Kirche schon in einer eigenen Metropolitanprovinz, 
mit einem Metropoliten an ihrer Spitze, dem vier Suffraganbischöfe 
unterstanden, organisiert. 

Die Unierte Kirche versuchte ständig ihre eigene kirchliche 
Organisierung zu verbessern, aber auch adaptieren, dies besonders 
nach der Vereinigung aller von Rumänern bewohnten Provinzen, mit 
Rumänien, im Jahre 1918. Man wollte damals den Sitz der Metropolie 
von Blaj (dt. Blasendorf) nach Bukarest verlegen und den griechisch-
katholischen Gläubigen aus den nördlichen Teilen Siebenbürgens eine 
eigene Diözese, für eine eigene, bessere Pastoration geben. 

Als zentrale Figur dieser Kirche während der 
Zwischenkriegszeit, steht zweifelsohne der Metropolit Vasile Suciu. 
Nach dem Tod des Metropoliten Victor Mihaly von Apşa, wurde von 
den drei Kandidaten, die an die Elektoralsynode vom 9. Mai 1918, in 
Blasendorf teilnahmen, der Kapitelsvikar Vasile Suciu gewählt. Seine 
Wahl wurde durch die Ernennung aus Rom konkretisiert, aber auch 
durch die Bestätigung durch König Ferdinand I. von Rumänien. Zum 
Bischof wurde er jedoch erst am 1. Januar 1920 konsekriert. 

Im neuen, grossen rumänischen Königreich regierte Metropolit 
Suciu seine Rumänisch Unierte, Griechisch-Katholische Kirche 
fünfzehn Jahre lang mit Weisheit, Takt und Ausdauer. Er verstand früh 
schon, dass nun der symbolreichen Stadt Blasendorf eine neue Mission 
in der rumänischen Welt zukommt. Darum gründete er eine ganze 
Reihe von Schulen, so dass er vor den Nachkommen den 
wohlverdienten Titel eines „zweiten Stifter Blasendorfs” tragen darf. 
Metropolit Suciu wurde auch zum Ehrenmitglied der Rumänischen 
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Akademie ernannt und für seine nationalen und kulturellen Verdienste 
wurde er mehrmals ausgezeichnet. 

Den Metropoliten Vasile Suciu folgte der bis dahin amtierende 
Bischof von Lugoj (dt. Lugosch) Alexandru Nicolescu (1936-1941). 
Er wurde in der Elektoralsynode vom 7. Mai 1935 zum Oberhaupt der 
Metropolie von Alba Iulia und Făgăraş (mit Sitz in Blasendorf) 
gewählt und da am 19. September 1936 inthronisiert. 

Die Griechisch-Katholische Kirche im Banat hatte in der 
Zwischenkriegszeit ihren Bischofsstuhl in Lugosch. Nebst Bischof 
verfügte die Diözese über einen Domkapitel, eine Zentrale 
Diözesankassa mit drei Mitglieder, eine Diözesankanzlei mit weitere 
drei Mitglieder, ein Kirchengericht für Ehesachen, ebenfalls mit drei 
Mitglieder plus die Mitglieder des Domkapitels, das Amt des 
Prosyondalen Examinators mit vier Mitglieder und nicht zuletzt das 
Amt des Diözesanexaktorats welches weitere drei Mitglieder hatte und 
wo sich auch die Domkapitulare in der Tätigkeit aktiv mitimplizierten. 

Während dieser ganzen Zeitspanne lebten und arbeiteten in der 
Lugoscher Diözese folgende Hyerarchen: Valeriu Traian Frenţiu 
(1913-1922, danach als Bischof von Groß-Wardein der Byzantiner 
transferiert), Dr. Alexandru Nicolescu (1922-1935, danach Metropolit 
der Rumänisch Unierten Kirche) und Bischof Ioan Bălan (1935 – 
1959). 

Die Lugoscher Diözese erstreckte sich teritoriell über die 
Kreise: Timiş (dt. Temesch), Caraş-Severin (dt. Karasch-Sewerin), 
Arad (dt. Arad), Hunedoara und einen Teil von Alba. Während der 
hier studierten Zeitspanne war sie in fünf Erzdekanate eingeteilt, denen 
weiter fünfzehn Dekanate unterstanden. Diese zählten 14 Dekane, 161 
Pfarreien, 92 Pfarrer, 49 Pfarradministratore (insgesammt 141 
Priester), 5 Kapläne, 61 Lehrer und 3 Kathecheten. 

Das Griechisch-Katholische Lehrwesen zählte nebst den 
konfessionellen Schulen auch: ein Theologisches Priesterseminar mit 
Rektor, ökonomischer Präfekt, Spiritual und Studienpräfekt, die 
Theologische Hochuschule mit Direktor und fünf Professoren, den 
Pädagogischen Institut für Mädchen mit 10 Professoren und eine 
Handwerksschule. 
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Die Tätigkeit der Griechisch-Katholischen Kirche im Banat 
war in der Zwischenkriegszeit sehr mannigfalltig. Man kann die 
Aufzählung all Ihrer Existenzaspekte mit der Sorge für das spirituelle 
Leben der Laien und der Priester beginnen, und fortsetzen mit dem 
konfessionellen Lehrwesen, mit den Wallfahrten, mit den spirituellen 
Exerzizien für Priester. Man darf auch die zahlreichen Publikationen 
die unter der Obhut dieser Kirche erschienen sind nicht vergessen. Sie 
bedecken eine breite Band von Themen und Spezifika, von Werke mit 
theologischem Charakter, Kirchengeschichte, Gebetsbücher, bis zur 
Belletristik. Die Höhe der bisher identifizierten Veröffentlichungen 
erhebt sich auf hundert. Man kann aber diese nur schätzen, denn die 
tatsächliche Zahl dieser Werke ist nicht mehr identifizierbar, da die 
schrecklichen Ereignissen des Jahres 1948 zur Verbrennung und zum 
Verschwinden zahlreichen Schriften führten. 
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Summary 
 

In more than two centuries of life in the territories of the 
Habsburgic and Austro-Hungarian Empire, one can be said, that the 
Greek Catholic (with Rome united) Church has followed a continuous 
upward line. At the moment of the Union with Rome (1700), it was 
headed by a bishop who was barely out of the addiction of the 
Calvinist superintendent of Transylvania, reaching the twentieth 
century to be organised in a metropolitan province run by a 
Metropolitan Archbishop with four suffraganeous Bishops. 

The Greek-Catholic, with Rome United Church has sought to 
improve the organization of the Church by adapting to the situation 
created by the union of Transylvania with Romania in 1918. It was 
wanted that the future Metropolitan headquarters of this Church be in 
Bucharest and that the Greek-Catholics in northern part of 
Transylvania, to the best of their pastoration, to have their own new 
diocese. 

In the centre of the Greek-Catholic Church, between the two 
world wars, can be distinguished the great figure of Metropolitan 
Archbishop Vasile Suciu. After the death of Metropolitan Archbishop 
Victor Mihaly Apşa, the first place among the three candidates for the 
council of election on May 9th, 1918 was obtained by the Capitulary 
Vicar, Vasile Suciu, who was appointed by Rome into the seat of 
Archbishop and Mitropolit of Alba Iulia and Făgăraş, after King 
Ferdinand consented also to it. He was consecrated as bishop on the 1 
of January 1920. 

The new bishop led with wisdom for 15 years the Romanian, 
with Rome United Church in “Great” Romania Kingdom (called this 
way after 1918). He understood that Blaj, in the contemporary 
Romanian context, has a new mission and therefore he tried to raise a 
lot of schools which conferred him the title of „the second founder of 
Blaj.” He was elected honorary member of the Romanian Academy, 
and his merits were recognized by numerous national and cultural 
decorations. 
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Metropolitan Archbishop Vasile Suciu was followed by 
Alexandru Nicolescu (1936-1941), till than bishop of Lugoj, who was 
elected in May 7, 1935’s electoral synod, and installed on September 
19, 1936.  

The Greek-Catholic Church in Banat, between 1920-1945, was 
located with the bishops seat in Lugoj. Besides the Bishop, the diocese 
consisted of the Cathedral Chapter, Diocesan Central Payment Office, 
the Matrimonial Court with three members, with participation of the 
whole Chapter of the Cathedral, the Pro-Synodal Examiner with four 
members, the Diocesan Esactorate formed by the same Chapter of the 
Cathedral plus 3 members. 

During this period the leading hierarchs of the Diocese of 
Lugoj were the following bishops: Valeriu Traian Frenţiu (1913 – 
1922, transferred to the Diocese of Oradea), Ph. Dr. Alexandru 
Nicolescu (1922 – 1935, who became later Metropolitan of the Greek-
Catholic Romanian Church) and bishop dr. Ioan Bălan (1935 – 1959). 

The Greek-Catholic Diocese of Lugoj included the following 
counties: Timiş, Caraş-Severin, Arad, Hunedoara and some parts of 
Alba-Iulia. During the period between the two world wars the diocese 
was divided into five Archdeaneries which, in turn, were subordinate 
Deaneries. The five Archdeaneries of the 15 Deaneries included 14 
heads of Deaneries, 161 parishes, 92 parish priests, 49 parish 
administrators (total of 141 priests), five chaplains, 61 teachers and 3 
catechist. 

The Greek-Catholic education in Banat in addition to religious 
schools also holds: Theological Seminary with one Rector, one 
Economical Prefect, one Spiritual and one Prefect of Studies, the 
Theological Faculty Director and five teachers, Pedagogical Institute 
Girls School with 10 teachers and one vocational School. 

The entire activity of the Romanian Greek-Catholic Church 
from Banat Romanian in the interwar period was very varied, from the 
care of the spiritual life of the laity, priests, religious education, 
pilgrimages or retreats for priests. We should mention that the 
published writings of the Greek Catholic Church of this region, during 
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mentioned period, were also varied, extending from the books of 
theology, church history, prayers, until fiction literature.  

The numbers of the published works that have been identified 
are over one hundred books, but this number can only be incomplete, 
because the circumstances of 1948 caused the loss of many writings. 
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Riassunto 
 

Negli oltre due secoli di vita sotto l’Impero habsburgico e 
dupo, austro-ungerese, si può dire che la Chiesa Romena Unita con 
Roma, Greco-Cattolica, ha seguito una continua linea ascendente. Nel 
momento dell'Unione (1700) era guidata da un vescovo, che era 
appena uscito dalla dipendenza del sovrintendente calvino, arrivandosi 
nel ventesimo secolo ad essere organizzata in una provincia 
metropolitana, guidata da un metropolita con quattro vescovi 
suffraganei. 

La Chiesa Unita Romena ha cercato di perfezionare 
l’organizzazione ecclesiale adattandola alla situazione creata con 
l’unione statale della Transilvania con Romania, nel 1918. Ha voluto 
che la sede della Metropolia sia a Bucarest, ed i greco-cattolici del 
nord della Transilvania, per facilitare la loro pastorale, abbiano un 
vescovado proprio. 

Nel centro della Chiesa Greco-Cattolica, tra le due guerre 
mondiali, è stato appunto la figura del Metropolita Vasile Suciu. Con 
la mancanza del Metropolita Victor Mihaly di Apşa il primo posto tra i 
candidati, al sinodo elettorale del 9 maggio 1918, è stato occupato dal 
vicario capitulare Vasile Suciu che poi è stato nominato da Roma 
Arcivescovo e Metropolita, dopo però il consenso del re Ferdinando. 
La consecrazione episcopale è stata il 1 gennaio 1920. 

Nella Grande Romania (dopo 1918), per 15 anni, il nuovo 
Metropolita ha guidato la Chiesa Romena Unita con tanta saggezza. 
Ha capito che la città di Blaj, per il mondo romeno abbia una nuova 
missione, perciò s’impegnò a costruire delle scuole e con questo gli si 
è conferito il titolo di “il secondo fondatore di Blaj”. E’ stato eletto 
membro onorario dell'Accademia di Romania riconoscendosi i suoi 
meriti nazionali e culturali. 

Dopo il Metropolita Vasile Suciu è stato eletto il Vescovo 
Alexandru Nicolescu, di Lugoj (1936-1941), nel sinodo elettorale del 7 
Maggio 1935, ed intronizzato il 19 settembre 1936. 

La Chiesa Greco-Cattolica di Banat, nel periodo 1920 – 1945 a 
avuto la sede vescovile a Lugoj. Oltre il vescovo, era formata di: il 
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Capitolo Cattedrale, la Casa Centrale Diocesana - 3 membri, la 
Cancelleria Diocesana – 3 membri, il Tribunale Matrimoniale – 3 
membri, più l’intero Capitolo, l’Esaminatore pro sinodale – 4 membri, 
e l’Esaminatore Diocesano più l’intero Capitolo Cattedrale con altri 3 
membri. 

In questo periodo, i vescovi della Diocesi di Lugoj erano: 
Valeriu Traian Frenţiu (1913 – 1922), - trasferito poi a Oradea, 
Alexandru Nicolescu (1922 – 1935), che è diventato poi Metropolita 
della Chiesa Romena Unita con Roma, Greco-Cattolica e Ioan Bălan 
(1935 – 1959). 

La Diocesi di Lugoj copriva le regioni: Timiş, Caraş-Severin, 
Arad, Hunedoara e una parte di Alba-Iulia. Nel periodo interbellico era 
divisa in 5 arcidecanati, che avevano in subordine degli districti. I 5 
arcidecanati con i 15 districti decanali avevano 15 decani, 161 
parrocchie, 92 parroci, 49 amministratori parrocchiali, (tutto sommato 
141 sacerdoti) 5 cappellani, 61 insegnanti e 3 catechisti.  

L’insegnamento greco-cattolico di Banat, oltre le scuole 
confessionali, aveva ancora: Il Seminario Teologico col Rettore, 
Prefetto economico, Spirituale e Prefetto; la Facoltà Teologica col 
Direttore e 5 professori; l’Istituto Pedagogico di ragazze con 10 
professori; e la Scuola di Prassi. 

L’intera attività della Chiesa Romena Unita di Banat nel 
periodo interbellico è stata molto diversificata: cura della vita 
spirituale dei laici e sacerdoti, l’insegnamento confessionale, 
pellegrinaggi, esercizi spirituali per i sacerdoti. Notiamo che le 
pubblicazioni della Chiesa Greco-Cattolica di Banat in questo periodo 
erano sempre diversificati. Dai libri di teologia, storia ecclesiale, 
preghiere, fino alla letteratura ballettistica. Il numero dei lavori 
pubblicati identificati supera 100 ma siccome nell’anno 1948 tanti 
scritti sono stati persi e distrutti, non si sa il numero reale degli scritti 
esistenti in quel periodo. 
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4. Fond Personale, Ioan Boroş. 
5. Fond Episcopul Ioan Boroş, Nr. 1 – 40. 

 
d). Arhiva familiei Episcopului Ioan Bălan. 

1. Autobiografia Manuscris Episcopului Ioan Bălan. 
 
 

2. Lucrări generale 
 



198

Sergiu Soica

199

de facut la EDITURA din Banat în perioada anilor 1920 - 1948 

 

 198 

1. Bota, Ioan, Istoria Bisericii universale şi a Bisericii 
Româneşti de la origini până astăzi, Cluj-Napoca, Edit. 
Viaţa creştină, 2003. 

2. Bota, Ioan; Ioniţoiu, Cicerone, Martiri şi Mărturisitori ai 
Bisericii din România, Biserica română Unită cu Roma, 
Greco-Catolică; Biserica Romano Catolică, Cluj-Napoca, 
Edit. Patmos,1998. 

3. Bocşan, Nicolae, Contribuţii la istoria iluminismului românesc, 
Timişoara, Edit. Facla, 1986. 

4. Buzaşi, Ioan; Mitrofan, Ioan, Omagiu Şcolilor Blajului 
1754 – 1954, Blaj, 2004. 

5. Durandin, Chaterine, Istoria Românilor, Bucureşti, Edit. 
Institutului European, 1998. 

6. Luchescu,Gheorghe; Lăzărescu, Victor, Spiritualitate 
Lugojană, Timişoara, Edit. Mitropoliei Banatului, 1993. 

7. Munteanu, Ioan, Banatul Istoric 1867 – 1918. Ocupaţii. 
Economia. Vol II, Timişoara, Edit. Excelsior Art, 2007. 

8. Muntean, V. Vasile, Contribuţii la Istoria Banatului, Timişoara, 
Edit. Mitropoliei Banatului 1990. 

9. Muntean, V. Vasile, Artă şi cultură, Timişoara, Edit. Învierea 
a Arhiepiscopiei Ortodoxe Române a Timişoarei, 1996. 

10. Păiuşan, Radu, Mişcarea Naţională din Banat şi marea 
Unire, Timişoara, Edit. de Vest, 1993. 

11. Prunduş, Augustin, Silvestru; Plaianu, Clemente, Cei 12 
Episcopi Martiri ai bisericii Române Unite cu Roma, Cluj-
Napoca, Edit. Viaţa Creştină, 1998. 

 
3. Lucrări de specialitate 

 
1. A.G.R.U. Asociaţia Generală a Românilor Uniţi, 

Regulamentul General, Cluj, Tipografia Ardealul, 1932. 
2. Bălan, Ioan, Noul Testament, Oradea, Tipografia 

Seminarului, 1925. 
3. Bălan, Ioan, Discursul de instalare 1 noiembrie 1936, Spre 

culmile Sionul, Lugoj, Edit. Librăriei Diecezane, 1937.  
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26. Fond Episcopia de Lugoj Diverse, 1937. 
27. Fond Sinod de primăvară, 1938. 
28. Fond Buget Lucrări Catehetice, 1938. 
29. Fond Sinoade protopopiale, 1939. 
30. Fond Sinod de primăvară, 1940. 
31. Fond Teme Sinod de toamnă, 1940. 
32. Fond, Episcopia Greco-catolică Lugoj, Acte Intrări – 

ieşiri nr. 1000 – 1499, 1940. 
33. Fond Sinoade protopopiale, 1942. 
34. Fond Sinod de primăvară, 1943. 
35. Fond, Episcopia Greco-catolică Lugoj, Intrări Ieşiri 

4001 – 4500, 1943, Act 4400 din 1943. 
36. Fond Sinod de toamnă, 1943. 
37. Fond Sinoade protopopiale, 1944. 
38. Fond Poze Arhiva Episcopiei de Lugoj. 

 
b). Archivum Dioecesanum Timisoarensis. 

1. Fond „De Unione” (Unionsbestrelungen). 
 
c).Arhiva Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română 
Timişoara,  

1. Fond Episcopul Ioan Boroş, Nr. 41 – 52, Dosar nr. 46, 
Ioan Bălan, Curs teologie  pastorală. 

2. Fond Episcopul Ioan Boroş, Nr. 40 – 52. 
3. Fond Episcopia Lugoj, Diplome, Pap Gabor, Ioan 
Boroş. 
4. Fond Personale, Ioan Boroş. 
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4. Bălan, Ioan Viaţa lui Isus pe înţelesul tuturor, Lugoj, Edit. 
Librăriei Diecezane, 1945. 

5. Bălan, Ioan, Sfatul Parohial, Lugoj , Tipografia Naţională 
Constantin Danciu, 1946. 

6. Bălan, Ioan, Primul Sinod al Unirii cu Roma, Lugoj, 
Tipografia Naţională, 1947. 

7. Bărbulescu, Wallner, Luminiţa, Zorile modernităţii 
Episcopia greco-catolică de Lugoj în perioada ierarhului 
Victor Mihaly de Apşa, Cluj-Napoca, Edit. Presa 
Universitară Clujeană, 2007. 

8. Birtz, Remus, Mircea; Kierein-Kuenring, Manfred, Dr. 
Ioan Bălan Sfaturi pentru urmaşii în Hristos, Cluj-Napoca, 
Edit. Napoca Star, 2009. 

9. Boroş, Ioan, Unirea românilor din Lugoj. Istoria parohiei în 
anii 1836 –1860, Lugoj, Edit. Dacia Nova, 2001, ediţie îngrijită 
de Rodica Banu şi Marius Şchiopotă. 

10. Brînzeu, Nicolae, Cultele în România, Lugoj, Edit. „Sionul 
Românesc”, 1925. 

11. Brînzeu, Nicolae, Memoriile unui preot bătrân. Timişoara, 
Edit. Marinesa, 2008. 

12. Cosma, Daniela, Clujenii şi Marea Unire, Cluj-Napoca, 
Bibliotheca musei Napocensis XVII, 1998. 

13. Catone, Ştefan; Şerbănescu, Neculae; Dumitraşcu, 
Bedivan, România - Decoraţii 1859-1991, Bucureşti, Edit. 
Cover, 1992. 

14. Marcu, Vasile, Episcopul Demetriu Radu Viaţa şi Opera, 
Cluj-Napoca, Edit. Eikon, 2005. 

15. Mesian, Alexandru, Pictura Catedralei Române Unite din 
Lugoj, Ediţia a II-a, Edit. Dacia Europa Nova, Lugoj, 2001. 

16. Ploscaru, Ioan, Lanţuri şi Teroare, Edit. Signata, 
Timişoara, 1994. 

17. Ploscaru, Ioan, Icoana Maicii Sfinte de la Scăiuş, 
Timişoara, Edit. Helicon, 1998. 

18. Potoran, Eugeniu, ,,Bunul Păstor” Înalt Presfinţia Sa Dr. 
Valeriu Traian Frenţiu, Edit. Don-Star, Galaţi.  
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26. Fond Episcopia de Lugoj Diverse, 1937. 
27. Fond Sinod de primăvară, 1938. 
28. Fond Buget Lucrări Catehetice, 1938. 
29. Fond Sinoade protopopiale, 1939. 
30. Fond Sinod de primăvară, 1940. 
31. Fond Teme Sinod de toamnă, 1940. 
32. Fond, Episcopia Greco-catolică Lugoj, Acte Intrări – 

ieşiri nr. 1000 – 1499, 1940. 
33. Fond Sinoade protopopiale, 1942. 
34. Fond Sinod de primăvară, 1943. 
35. Fond, Episcopia Greco-catolică Lugoj, Intrări Ieşiri 

4001 – 4500, 1943, Act 4400 din 1943. 
36. Fond Sinod de toamnă, 1943. 
37. Fond Sinoade protopopiale, 1944. 
38. Fond Poze Arhiva Episcopiei de Lugoj. 

 
b). Archivum Dioecesanum Timisoarensis. 

1. Fond „De Unione” (Unionsbestrelungen). 
 
c).Arhiva Mitropoliei Banatului, Arhiepiscopia Ortodoxă Română 
Timişoara,  

1. Fond Episcopul Ioan Boroş, Nr. 41 – 52, Dosar nr. 46, 
Ioan Bălan, Curs teologie  pastorală. 

2. Fond Episcopul Ioan Boroş, Nr. 40 – 52. 
3. Fond Episcopia Lugoj, Diplome, Pap Gabor, Ioan 
Boroş. 
4. Fond Personale, Ioan Boroş. 
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19. Soica, Sergiu, Eparhia Greco-catolică de Lugoj în anul 
1948,Oradea, Edit. Primus, 2009. 

20. Tămâian, Petru, Istoria Seminarului şi a educaţiei clerului 
Diecezei Române-Unite de Oradea, Oradea, Tipografia şi 
Litografia Românească S. A. 1930. 

21. Tufan, Constantin, Stan, Societatea corală „Lira” din 
Lugoj, Timişoara Edit. Marineasa, 2005. 

 

4. Periodice 
 

1. Cultura Creştină, Blaj. 
2. Foia Oficioasă a Diecesei Lugojului. 
3. Perspective. 
4. Sionul Românesc, Foaia oficială a Diecezei Lugojului. 
5. Vestitorul, Organ al Eparhiei Române Unite de Oradea şi 

Revistă de Cultură Religioasă. 
6. Calendarul Mănăstirii de la Bixad. 
 

5. Studii şi articole în reviste de specialitate sau în volume 
colective 
 
1. Rupp, Mario-Raimondo, Catedrala Greco-catolică 

„Pogorârea Spiritului Sfânt”, Lugoj, Descoperiţi Banatul, 
Timişoara, ed. Waldpress, 2009. 

 
6. Dicţionare, enciclopedii 

1. Dicţionarul explicativ al limbii române, Bucureşti, Edit. 
Univers Enciclopedic, 2009. 
 

7. Surse Electronice 
http://www.caransebes.ro/tibiscum/index.htm,(27.02.2010). 
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Indici de Nume

A 

Albert Apponyi, (Ministru al Învăţământului în Ungaria): 24. 
Alexandru Bireescu, (Primul Episcop al Diecezei Lugojului): 48, 58, 

118, 121, 122. 
Alexandru Nicolescu, (Episcop al Diecezei Lugojului): 5, 11, 12, 21, 

31, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 73, 77, 78, 
84, 90, 93, 94, 96, 98, 99, 101, 102, 119, 121, 126, 164, 165, 169, 
170, 171, 172, 173, 177, 193. 

Alexandru Rusu, (Episcop al Diecezei Maramureşului): 10, 52, 58, 
61, 77. 

Alexandru Vaida, (Ministru de Stat pentru Transilvania):  15, 44. 
Aloisie Tăutu, (Canonic al Episcopiei Greco-catolice Oradea): 65, 74, 

81, 83. 
Angelo Maria Dolci, (Nunţiu în România în perioada 30 mai 1923 – 

13 martie 1933): 121. 
Augustin Pacha, (Episcop Romano Catolic al Diecezei din 

Timişoara): 48, 59, 121, 122, 124, 127, 179, 180. 
Aurel Cosma, (Ministru al Lucrărilor Publice):  44, 146. 
Alexandru Averescu, (General):  15, 17, 120. 

C 

Caius Brediceanu, (Ministru de Stat pentru Ardeal şi Banat): 17, 44. 
Corneliu Zasloţi, (Secretarul Episcopului Alexandru Nicolescu): 96, 

98, 123, 175. 
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D 

Demetriu Radu, (Episcop Greco-Catolic): 11, 15, 17, 22, 28, 31, 35, 
106, 196. 

E 

Elemér Jakabffy, (Istoric): 34, 35, 111. 

F 

Francisco Monay, (Ministru provincial O.S.F.M.): 44. 

G 

Gaspari Petru, (Cardinal): 17, 56. 
George Muntean, (Vicar foraneu Timişoara):  33, 58, 121, 122, 132. 
Gheorghe Medoia, (Protopop Comloşu Mare): 72. 

I 

Ioan Ienea, (Canonic Episcopia de Lugoj): 33, 58, 122, 137, 138, 146, 
152, 161. 

Ioan Bălan, (Episcop Greco-Catolic de Lugoj):  5, 12, 21, 33, 54, 55, 
56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 79, 91, 96, 97, 99, 122, 
123, 124, 127, 180, 181, 194, 196. 

Ioan Boroş, (Episcop titular, cu numele de Tesbia): 21, 28, 29, 30, 31, 
32, 33, 34, 36, 39, 40, 59, 61, 64, 102, 121, 126, 128, 129, 146, 148, 
161, 163, 164, 194. 

Ioan Coltor, (Canonic Mitropolia Blaj): 14. 
Ioan Micu Moldovan, (Canonic Mitropolia Blaj): 55. 
Ioan Nicolescu, (Tatăl Episcopului Alexandru Nicolescu): 41. 
Ioan Ploscaru, (Episcop Greco-Catolic de Lugoj): 27, 60, 67, 90, 100 
Ioan Ţiucu, (Canonic şi protopop al Lugojului): 121, 130, 132, 145, 

162. 
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Ioan Vancea, (Mitropolit al Bisericii Greco-Catolice): 99. 
Ionel Brătianu, (Președinte al Consiliului de Miniștri): 14, 17. 
Iosif T. Bodea, (Episcop al Episcopiei Ortodoxe a Caransebeşului): 

44. 
Iuliu Hossu, (Episcop Greco-catolic de Cluj-Gherla): 44, 52, 53, 58, 

77, 93, 171, 172. 
Iuliu Maniu, (Preşedinte al Partidului Naţional Ţărănesc): 17, 44, 54, 

169, 170. 
Iuliu Raţiu, (Vicar Foraneu Timişoara): 23, 33, 58, 83, 92, 97, 98, 

122, 123, 182. 

L. 

Leon Ioan Man, (Egumenul mănăstirii Prislop): 71. 
Ludovic Vida, (Preot Greco-catolic):  44. 

M 

Marianescu Ioan, (Vicar General Episcopia de Lugoj):  33, 109, 110, 
114, 122, 146, 151, 162. 

N 

Nicolae Brînzeu, (Prepozit Capitular al Episcopiei de Lugoj):  14, 27, 
29, 33, 48, 53, 54, 56, 58, 83, 92, 97, 98, 99, 112, 121, 122, 134, 
146, 147, 149, 150, 162, 182. 

Nicolae Muntean, (Canonic Episcopia de Lugoj):  33, 56, 58, 98, 169. 
Nicolae Sintescu, (Preot ortodox Lugoj):  59. 
Nicolae Zugrav, (Protopop Lupeni): 33, 145, 146, 149, 162. 

P 

Papa Pius al IX-lea: 67, 108. 
Papa Pius al X-lea: 55, 66, 80. 
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Papa Pius al XI-lea: 11, 31, 66, 73, 81, 108, 120, 124. 
 

R 

Raimund Netzhammer, (Arhiepiscop Romano-Catolic de Bucureşti):  
54. 

Regele Carol: 47, 48, 49, 59, 89, 124, 176, 177. 

S 

Septimiu Ionaş, (Vicar foraneu al Haţegului): 96, 139. 
Ştefan Moldovan, (Prepozit al Episcopiei de Lugoj): 34. 

T 

Teofan Crişan, (Canonic al Episcopiei de Lugoj): 33. 
Tisserant Eugen, (Cardinal şi Secretarul Congregaţiei pentru Biserica 

Orientală): 124. 

V 

Valer Branişte, (Publicist şi om politic): 44. 
Valer Pop, (Ministrul minorităţilor şi Preşedintele Agru-lui):   48, 49, 

59. 
Valeriu Sasu, (Preot, reprezentantul Reuniunii învăţătorilor din 

Banat):  33. 
Valeriu Traian Frenţiu, (Episcop Greco-Catolic): 11, 12, 16, 21, 22, 

23, 24, 25, 26, 27, 28, 49, 52, 63, 69, 77, 80, 81, 90, 91, 92, 93, 95, 
105, 106, 126, 128, 141, 145, 161, 163, 164, 165, 168, 169, 196. 

Vasile Aftenie, (Episcop Greco-Catolic):  11, 12. 
Vasile Goldiş, (Deputat):  17. 
Vasile Hossu, (Episcop Greco-Catolic de Lugoj):  23, 27, 106. 
Vasile Pleşiug, (Stareţul Mănăstirii Plosca, Hunedoara): 99. 
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Vasile Suciu, (Mitropolit al Bisericii Greco-Catolice): 11, 12, 13, 42, 
53, 77, 81, 91, 93, 105, 118. 

Victor Bujor, (Canonic Cluj-Gherla): 44. 
Victor Curuţiu, (Prefectul jueţului Severin): 48, 59. 
Victor Mihaly de Apşa, (Mitropolit al Bisericii Greco-Catolice): 12, 

41, 196. 
Virgil Simionescu, (Pictor): 46, 117. 

Z 

Zenovie Pâclişanu, (Vicar general Bucureşti): 17, 31. 
 

 
 

 


