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CĂLUGĂRI ROMANO-CATOLICI 

Anunţiata Blaj, călugăriţă romano-catolică născută la Huşi în 1911, a fost arestată în perioada 
1950 - 1954. 

Fratele Bonifacius, călugăr din Congregaţia «Fraţii Şcolilor Creştine», a fost superiorul 
Juvenatului din Oradea. El era şi conducătorul spiritual al Societăţii şcolare « Falanga Sfintei Cruci », 
ce cuprindea majoritatea elevilor din şcoala normală şi licee, care pregăteau lunar câte o serbare 
publică cu un program religios şi cultural. Tot sub conducerea lui erau constituite grupe de elevi care 
şi-au luat sarcina de a ajuta periodic cu haine, încălţăminte şi alimente, un număr de familii sărace din 
oraş. 

În 1948, fratele Bonifacius, ca de altfel şi ceilalţi confraţi ai lui, a fost arestat, plimbat prin 
închisorile comuniste ; în ultimul timp a fost în închisoarea de la Tg. Jiu, de unde s-a întors complet 
surd şi foarte îmbătrânit, dar fericit că a putut să sufere pentru credinţa creştină. La puţin timp după 
eliberare, a trecut la cele veşnice. 

Tarsila Cernovoi, soră romano-catolică născută în 1921, a fost arestată în perioada 1950 - 1952. 

Călugărul Gheorghe N. Cicu, născut în 1910 la Ineu, a funcţionat la Şcoala «Sf. Iosif» din 
Bucureşti, până în 1958, când a fost arestat şi condamnat la 20 de ani de detenţie, pentru «uneltire 
împotriva ordinii sociale». A trecut prin închisorile de la Jilava şi Salcia. 

Clementina (�), maică superioară la «Sf. Iosif» Bucureşti, a fost condamnată şi închisă la Mislea. 
A decedat în spitalul închisorii Văcăreşti. 

Gheorghe Crăciun - fratele Leon, se afla închis la Piteşti în perioada 1954 - 1960. 

Hildegard Croitoru, soră romano-catolică născută în 1909 la Huşi, a fost arestată în perioada 
1951 - 1953. 

Sora Cristina Dewald din Reşiţa a fost condamnată în procesul contra Vaticanului în 1951. 

Fratele Nicolas Driés, călugăr din Congregaţia « Fraţii Şcolilor Creştine », a fost profesor de 
Limbă şi literatură franceză la Şcoala normală română Unită din Oradea. Manifestând o înaltă 
competenţă profesională şi o mare dragoste pentru elevi, a obţinut rezultate deosebite în predarea 
Limbii franceze. 

În 1948 a fost arestat. A trecut prin temniţele comuniste după care a fost eliberat şi expulzat în 
Franţa. 

Iuditha Maria Fenyvessi, soră catolică din Salonta, a trecut prin temniţele comuniste. 

Călugărul Ferdinand Ferdinand a fost arestat în 1958. 

Sora Clara Laslău, născută în 1912 la Lespezi, Bacău, a fost arestată în perioada 1950 - 1964. 

Tereza Leher, soră romano-catolică, a fost arestată. 

Călugărul Victor Magui din Congregaţia «Fraţii Şcolilor Creştine» a fost deţinut politic vreme 
de mai mulţi ani. Astăzi trăieşte la Oradea. 

Rozalia Müller, călugăriţă catolică, a fost arestată în procesul din 1951. 

Ioana Niculiţă (�), călugăriţă catolică, a murit în închisoare. 

Sora Hildegard Raissner a fost arestată şi condamnată în lotul Nunţiaturii. 
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Călugărul Romul Gheorghe Raţă a fost închis în temniţele comuniste. S-a eliberat în 1964. 

 Reproducem mai jos textul sentinţei nr. 1252 a Tribunalului Militar Bucureşti (Dosar nr. 
1221/58):  

Astăzi 17 decembrie 1958. 
Tribunalul Militar Bucureşti. 

S-a întrunit în şedinţă publică, în scopul de a judeca cauza privitoare la RATA V.ROMUL 
GHEORGHE zis TIBERIU, născut la 2 mai 1924, în comuna Ardusat, raionul Şoncuta Mare, 
regiunea Baia Mare, fiul lui Vasile şi Floarea, de profesie profesor călugăr, necăsătorit, nu posedă 
avere, serviciul militar satisfăcut, aparţine în prezent de CM. al raionului Gh. Gh. Dej, condamnat 
în trecut declară că nu a fost, ca pregătire şcolară este licenţiat în Filologie şi Pedagogie, de origine 
socială ţăran sărac, cu ultimul domiciliu stabil în Bucureşti, str. Al. Popov nr. 19, raionul Gh. Gh. 
Dej, în prezent arestat la U.M. 01232/E Bucureşti, învinuit pentru infracţiunea de uneltire contra 
ordinei sociale p.p. de art. 209 pct. 2 lit. a cp. corn. b cu lit. b al 2 al aceluiaşi articol. 

RATA ROMUL GHEORGHE zis TIBERÎU a fost profesor călugăr la Liceul Sf. Iosif din 
Bucureşti în anul 1945, liceu ce era patronat de congregaţia «Fraţii Şcolilor Creştine ». 

Din 1945 şi până în 1949, după desfiinţarea şi interzicerea congregaţiei, a intrat în câmpul 
muncii şi apoi a mers de a urmat în cadrul unei şcoli cursurile de pedagogie. 

(...) intrând în câmpul muncii, inculpatul s-a retras totuşi cu ceilalţi călugări din clauzura fostei 
clădiri a arhiepiscopiei romano-catolice din str. Popov 19, unde a locuit şi unde a continuat să 
participe la activitatea zilnică desfăşurată de ceilalţi după toate regulile stabilite de congregaţia ce 
fusese interzisă şi dizolvată. Astfel, a luat şi el parte la educaţia zilnică pe care şi-o făceau prin 
ţinerea de referate cu caracter retrograd, prin comentariile pe care le făceau pe baza acestor referate 
şi a luat parte si la şedinţele de exerciţii spirituale ţinute în cadrul clădirii din Popov nr. 19. 

A luat de asemeni parte până în anul 1958 la acţiunea de catehizare ţinând şi el ore de religie cu 
tinerii elevi în catedrala Sf. Tereza de la cimitirul Belu din Bucureşti. 

În cadrul orelor de religie pe care le-a predat elevilor, ca şi ceilalţi, a făcut acestora educaţie 
mistică religioasă, a căutat să-i îndepărteze de învăţătura marxist - leninistă şi să le insufle idei 
retrograde despre viaţă şi lume. 

În cadrul discuţiilor ce le-a purtat cu ceilalţi călugări ce au făcut odinioară parte din 
congregaţia «Fraţii Şcolilor Creştine», în 1957 � 1958 pe marginea evenimentelor din Polonia şi 
Ungaria, a arătat ca se va schimba regimul democrat popular, sperând că odată cu aceasta îşi vor 
relua vechile privilegii avute. 

De asemeni a afirmat că se va permite predarea religiei în şcoli şi a ponegrit în faţa celorlalţi 
modul de pregătire al elevilor în şcolile statului democrat -popular, afirmând că în problema 
învăţământului, R. P. R. nu ştie decât să copieze metodele sovietice. 

A afirmat de asemenea că în apus este mai multă libertate, a elogiat alături de ceilalţi tehnica şi 
ştiinţa statelor capitaliste şi a transmis celorlalţi călugări ştirile auzite de el la posturile de radio 
imperialiste, ştiri pe care cu toţii le-au comentat în mod defavorabil regimului democrat - popular. 

Cu unanimitate de voturi, făcând aplicaţiunea art. 209 pct. 2 Ut. a cp. comb. cu alin. ultim de 
sub. 209 pct. 2 Ut. bc.p. art. 463 C.J.M. şi 304 C.J.M. condamnă pe RATA ROMUL GHEORGHE zis 
TIBERIU, la câte 15 (cincisprezece) ani muncă silnică câte 10 (zece) ani degradare civică fiecare. 

În baza art. 25pct. 6al. 1 cp., se dispune confiscarea totală a averii tuturor condamnaţilor. 
Îl obligă să plătească statului 400 (patru sute) lei cheltuieli de judecată. 
Compută detenţia preventivă de la data de 21 august 1958. 

Dată şi citită în şedinţă publică astăzi 17 decembrie 1958. 

BAZA: Arhiva Ministeruli Apărării Naţionale 

Eva Elisabeta Schritt, soră catolică, a fost arestată şi condamnată în lotul Nunţiaturii. 

Sora Elisabeta Wulff a trecut prin temniţele comuniste.  
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EPILOG 

Ne-am străduit să consemnăm numele acestor martiri şi mărturisitori ai credinţei în faţa 
persecuţiilor dezlănţuite de duşmanii lui Dumnezeu şi ai poporului român creştin. 

Cu siguranţă că lipsesc încă numele multora, iar cei consemnaţi au suferit mult mai mult decât a 
scris condeiul nostru, după informaţiile ce le deţinem. 

Jertfele lor sunt o dovadă că şi în sânul poporului român trăiesc oameni care ştiu să se înalţe prin 
faptele lor la treapta supremă a desăvârşirii creştine - sfinţenia - şi, la nevoie, să se jertfească pentru 
înaltele idealuri creştine şi naţionale.  
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