ALŢI CREDINCIOŞI ÎNCHIŞI ÎN TEMNIŢELE COMUNISTE

Cântăreţul bisericesc Ion Amăzăreanu din Bulzeşti, Vălcea, a fost închis între anii 1952 - 1955
şi 1959 - 1961, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
Calidonia Anghel, călugăriţă de la Mănăstirea Bistriţa, Vâlcea, a fost arestată în 1949 şi închisă
la Craiova.
Monahul Anghel Varlaam de la Mănăstirea Cheia a fost arestat în 1949.
Studentul teolog Ion Apostol din Orăştie era la Peninsula în toamna lui 1953.
Artenia, călugăriţă de la Văratec, alungată din mănăstire împreună cu alte maici, a fost arestată
la Miercurea-Ciuc.
Studentul teolog Mihai Bădescu din Slatina, Olt, a fost arestat la 15 iulie 1948 şi condamnat un
an corecţional.
Cântăreţul bisericesc Ion Bălăbaie (†) din Dragoslavele, Argeş, a murit la Tg. Ocna în 14
septembrie 1954, la vârsta de 45 de ani.
Monahia Florenţia Bârdan de la Mănăstirea Bistriţa, Vâlcea, a fost arestată în 1949 pentru
ajutor acordat unui grup de luptători anticomunişti.
Dumitru Bârjoveanu, student la teologie, născut în 1926 la Moldoveni, Neamţ, a fost
arestat în 1948 şi condamnat la opt ani de închisoare. A trecut pe la Iaşi, Piteşti şi Jilava.
Preotul Teodor Bej, născut la 4 mai 1921 în localitatea Ciuteni, Arad, paroh în localitatea Cil,
judeţul Arad, a fost arestat de două ori: în 1944 şi în 1948 pentru "uneltire împotriva ordinii sociale",
a fost închis în temniţele de la Aiud şi Baia Sprie. A devenit preot după ieşirea din închisoare.
Călugărul Casian Bighescu a fost închis împreună cu Corneliu Coposu, Radu Câmpeanu,
etc.
Ieromonahul Alexandru Eftimie Bijan s-a născut în data de 2 aprilie 1932, în comuna Zapodeni,
Vaslui. La vârsta de 22 de ani, pe când se afla în armată, a fost arestat pentru "uneltire contra ordinii
sociale" şi condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti, prin sentinţa nr. 1104/13. 12. 1955, la opt ani de
muncă silnică şi trei ani degradare civică. La data de 29. 01. 1963 a fost pus în libertate, fiind graţiat prin
decretul 5/1963.În momentul arestării era doar frate de mănăstire. Timp de şase luni a fost reţinut la
Bucureşti la Securitate (Uranus).
În 1968 când au fost reprimiţi în mănăstiri, părintele Eftimie Alexandru Bilan a intrat la
Mănăstirea Secu, judeţul Neamţ. După o vreme a plecat la Huşi, la Mănăstirea Sfinţii Petru şi Pavel,
unde a fost hirotonii ierodiacon de către Prea Sfinţitul Partenie Ciopron, episcopul Romanului şi
Huşilor.
După o vreme a plecat ia Mănăstirea Hodoş - Bodrog, judeţul Arad. La data de 29 august 1973 a
fost hirotonit ieromonah la Mănăstirea Timişeni, judeţul Timiş, de către Î.P.S. Nicolae Corneanu,
mitropolitul Banatului, pentru Mănăstirea Călugăra, comuna Ciclova Montană, judeţul Caraş-Severin.
De atunci este stareţul acestei mănăstiri. A fost închis la Jilava, Aiud, Gherla şi Balta Brăilei.
Monahul Victor Bilţ (†) din Leorda, Cluj, a murit la Aiud în 1960.
Studentul teolog Ion Bodu (†) a murit la Târgu Ocna în 1955.
Monahul Toader Boghean de la Mănăstirea Neamţ, născut la Dorohoi în 20 noiembrie
1900, a trecut prin închisorile comuniste.
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Arhimandritul Toader Boghian de la Mănăstirea Neamţ, născut la 20 noiembrie 1900 la
Dorohoi, a fost închis în perioada mai 1948 - august 1949.
Gheorghe Boiangiu din Craiova, absolvent al facultăţii de teologie, a trecut prin închisorile
comuniste.
Studentul teolog Cornel Bredicea nu a fost deţinut politic.
Constantin Bucescu. profesor de religie în Bucureşti, a fost închis temniţele comuniste.
Pictorul bisericesc Sandu Bucescu a fost deţinut politic.
Constantin Budei (†), licenţiat în drept şi teologie, închisoarea de la Gherla.
Lucreţia Bulancea, stareţa Mănăstirii Măgura, Târgu Ocna, a fost închisă timp de patru ani.
Monahul Ghiţă Bugariu era în închisoarea de la Gherla în 1959.
Preotul Adrian Cărăuşu, născut la Scorţeni în 1923, era student la Facultatea de Teologie din
Suceava, în 1947 când a fost arestat, acuzat de "complot pentru distrugerea unităţii statului" şi
condamnat prin sentinţa nr. 1547/08. 08. 47 a Tribunalului Militar Bucureşti. A fost deţinut timp de 17
ani la Suceava, Jilava, Piteşti, Văcăreşti şi Aiud. A decedat după eliberare, la Comăneşti, Bacău.
Ioan Cerbu (†) din Partoş, Alba, student la Facultatea de Teologie din Sibiu, a fost arestat în
1948 pentru activitate contrarevoluţionară şi închis la Piteşti, Gherla şi la Canal. Pentru că s-a numărat
printre victimele transformate în torţionari ale reeducării de la Piteşti, în 1954 a fost condamnat la
moarte de Tribunalul Militar Bucureşti şi executat.
Preotul Corneliu Chiricuţă, născut la 17 decembrie 1933 la Galaţi, a fost arestat Î&1949 pentru
"uneltire împotriva ordinii sociale" şi condamnat la trei ani şi doua luni de închisoare. A executat
pedeapsa la Galaţi, Tecuci, Jilava, Gherla, Poarta Albă, Eforie, Nazarcea şi Castelu. în momentul
arestării era elev la Seminarul Teologic din Galaţi, în ultimul an.
Ion Chitescu din Curtea de Argeş, student la teologie, a fost condamnat politic.
Maica Ecaterina Patricia Codău, stareţă la Mănăstirea Gai, judeţul Arad, a fost condamnată la
15 ani de muncă silnică, în 1956, pedeapsă din care a executat patru ani la Miercurea-Ciuc, Timişoara,
Jilava, Arad şi Oradea.
Student la teologie, Paul Cojocariu a fost arestat în 1945.
Călugărul Hariton Comănici de la Mănăstirea Neamţ, născut în 1900 la Hârja, Bacău, a fost
deţinui în închisorile comuniste.
Martinian Conuţ, călugăr la Mănăstirile Slatina şi Durau, a fost arestat în 1951 în lotul
Schitului Durau pentru că a sprijinit organizaţia "Gărzile Decebal".
Monahul Alexandru Costache de la Mănăstirea Sihastru, născut în localitatea Braniştea, judeţul
Galaţi, în anul 1927, a fost arestat si condamnat prin sentinţa 298/ 20. 06. 1958, pentru că s-a opus
evacuării din mănăstire 1955.
Monahia Gabriela Cotârlan de la Mănăstirea Tismana a fost arestată.
Nichifor Crainic (pseudonimul lui Ion Dobre), scriitor, ziarist, teolog, profesor la Chişinău şi
Bucureşti, om politic, membru al Academiei Române (1940), s-a născut în 1889 la Bulbucata,
Giurgiu.
După 23 august 1944 ziarele anunţau că Nichifor Crainic a fost arestat. In realitate însă,
era liber la Sibiu; Din noiembrie - decembrie, la sugestia unor prieteni, a obţinut un buletin de
identitate fals şi s-a adăpostit în diverse case. În iunie 1945 a fost judecat în lipsă şi condamnat la
închisoare pe viaţă. După ce, vreme de mai mulţi ani, s-a ascuns pe la preoţi din satele ardelene,
foşti studenţi de-ai săi, în mai 1947, obosit de zbuciumul celor trei ani de pribegie, s-a hotărât să se
predea autorităţilor, după încheierea păcii de la Paris; a fost arestat şi anchetat la Ministerul de
Interne, în condiţii umilitoare, până în iulie 1947, când a fost depus la închisoarea Văcăreşti.
După anularea sentinţei din 1945, a început rejudecarea lui Nichifor Crainic, dar procesul a
fost întrerupt brusc, iar directorul de la Gândirea a fost transportat la Aiud, unde a fost întemniţat,
fără nici o sentinţă, timp de 15 ani, până în 1962. A murit la Mogoşoaia într-o noapte de
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august în 1972, mărturisindu-i, în ajunul sfârşitului, lui Alexandru Cojan, ginerele său: "M-am
născut într-o căsuţă modestă, ca fiu de truditori ai pământului. Acum sunt în acest palat al lui
Brâncoveanu, după ce am dăruit talentul şi munca mea ridicării acestui neam. (...) Pe crucea mea
să nu fie scris decât numele. Cei care vor vrea să ştie cine am fost, să mă caute în revista Gândirea, în
cursurile de la Facultatea de Teologie (...) Acolo sunt eu."1
Elevul seminarist Pavel Curcuţă, născut în 1930 la Tg. Ocna, a fost condamnat în 1949 la doi ani
detenţie pentru instigare publică. A trecut pe la Galaţi şi Poarta Albă.
Monahia Nimfodora Cuştiuliţă de la Mănăstirea Bistriţa, Vâlcea, a fost arestată în 1949 pentru
ajutorul dat partizanilor din Arnota şi închisă la Craiova.
Remus Dans (†), doctor în litere şi teologie, a fost arestat în 1948 şi a murit la Aiud, în 1956.
Studentul teolog Petru Dărăscu a fost deţinut politic.
Nichifor Dimofte, monah la Mănăstirea Ciolanu, a fost condamnat la
participare la rebeliunea de la Vadu-Roşca.

cinci ani, pentru

Monahul Dimitrie (†) de la Mănăstirea Ciolanu, Buzău, a decedat la Salcia,în urma bătăilor.
Traian Dorz, membru marcant al mişcării Oastea Domnului, originar din Mizieş, Bihor, a
suferit mai multe condamnări în vremea regimului comunist.
Preotul Gheorghe Drăgulin, născut la 14 aprilie 1929 în satul Scutelnici, judeţul Buzău,
paroh în localitatea Hagiu, a fost condamnat de Tribunalul Militar Bucureşti în 1952, pe când era
student la teologie, la doi ani închisoare. A trecut prin zece temniţe comuniste.
Cântăreţul bisericesc Gheorghe Dubit, născut la 24 decembrie 1923 în localitatea Mileanca,
judeţul Botoşani, a fost arestat în 1959 şi condamnat la şapte ani de închisoare pentru uneltire şi
propagandă anticomunistă. A fost închis la Aiud.
Cântăreţul bisericesc Dumitrescu Bănică de la biserica Capra din Bucureşti a fost arestat în 1948.
Călugărul Constantin Dumitru de la Mănăstirea Slatina, Prahova, s-a născut în 1910, la
Hătcărău, Prahova. A fost arestat în 1939, 1943, 1954, 1958 şi condamnat la 20 de ani, pentru "acţiune
duşmănoasă faţă de comunism". A fost închis la Aiud, Gherla, Jilava, Văcăreşti şi Chişinău.
Monahul Adrian Făgeţeanu de la Mănăstirea Antim a fost ondamnat cu lotul "Rugul Aprins". În
1959 era la Aiud.
Ioan Filip, student la Facultatea de Teologie Ortodoxă din Sibiu, a fost închis din motive
politice.
Teodor Filipaşcu (†), licenţiat în teologie, a murit la Canal.
Mihail Formaţiu (†), student la teologie, a murit în timpul reeducării la Aiud.
Studentul teolog Atanasie Fotu conducea grupul de rezistenţă din comuna Mihai Viteazu,
Constanţa, când a fost arestat şi condamnat în 1948.
Monahul Nichifor Frânculescu de la Mănăstirea Cernica a fost reţinut de Securitate în
perioada 1960 - 1964.
Monahul Nicolae Gaiţă (†) din Vlădaia, Mehedinţi, arestat în 1959 şi condamnat la nouă ani de
temniţă grea, a murit la Periprava.

1

Nichifor Crainic, Zile albe -zile negre, Gândirea, 1991, Bucureşti

3

Damian I. Galon, născut în 1909 la Brăieşti, Botoşani, absolvent al facultăţii de teologie, a fost
arestat în 1959 şi condamnat la opt ani de închisoare. A trecut prin închisorile de la Iaşi şi Jilava.
Profesorul I. V. Georgescu, născut la 13 ianuarie 1909 în Bascov, Argeş, doctor în teologie,
conferenţiar la catedra de ebraică a Facultăţii de Teologie din Bucureşti, a fost răpit de organele de
securitate sovietică şi condamnat la 20 de ani de închisoare, pedeapsă redusă la 15 ani de Colegiul
Militar al Tribunalului Suprem al U.R.S.S. După zece ani petrecuţi în închisorile din Vershoiansk,
Uhta, Irkutzk, Krasnoiansk şi Vorkuta, a fost repatriat şi închis Ia Gherla pentru încă cinci ani. La
ieşirea din închisoare a mai avut şi un an de domiciliu obligatoriu.
Monahul Veniamin Gheorghe de la Mănăstirea Tismana se afla în 1962 în închisoare la
Timişoara.
Viorel Gheorghiţă, student la teologie, născut la 27 septembrie 1922 în localitatea Gurahonl,
Arad, a fost arestat în 1948 şi condamnat la zece ani de muncă silnică de Tribunalul Militar Timişoara,
apoi rejudecat şi condamnat la 25 de ani de muncă silnică pentru "uneltire împotriva ordinii sociale" şi
închis la Arad, Timişoara, Piteşti, Gherla, Baia Spric, Aiud şi Jilava. A fost eliberat în 1964.
Onisifor Ghibu, născut la 31 mai 1883 în Sălişte, Sibiu, profesor la Academia Teologică
Ortodoxă din Sibiu, a fost arestat şi condamnat de Tribunalul Militar din Sibiu la cinci ani de
închisoare pentru un memoriu pe care 1-a adresat autorităţilor sovietice privitor la ocuparea
Basarabiei şi a Bucovinei. în ianuarie 1958 a fost eliberat.
Stareţa Mănăstirii Bistriţa, Vâlcea, Olga Gologan, a fost arestată în 1949 împreună cu alte
maici şi închisă la Craiova pentru ajutor acordat partizanilor din Arnota.
Maria Maftidia Grancea, călugăriţă de la Mănăstirea Viforâta, Dâmboviţa, a fost
condamnată pentru uneltire la cinci ani de închisoare, începând cu 1959. Eliberată de la Oradea
în 1964, azi se află la Aninoasa, Dâmboviţa.
Studentul teolog Nicolae Greavu (Greabu) a fost închis la Gherla.
Călugărul Antonie Grigoraş (†) de la Mănăstirea Cocoş a fost condamnat la cinci ani de
închisoare. A murit în detenţie.
Sergiu Grossu, licenţiat în teologie, născut la 14 noiembrie 1920 în comuna Cubolta, judeţul
Bălţi, în Basarabia, a activat în cadrul "Oastei Domnului". La 7 martie 1959 a fost arestat şi, după
trei luni de anchetă, condamnat la 12 ani de închisoare. Eliberat în 1964, a reuşit să plece în Franţa
împreună cu soţia sa, Nicole-Valery, şi ea trecută prin închisorile comuniste. La Paris a avut o
activitate prodigioasă, editând, între altele, revista "Catacombes" şi foaia religioasă "Iisus
biruitorul".
Maica Alexandra Ifrim din Târgu Ocna a fost arestată timp de patru ani.
Aurelian Ionescu, student la teologie, născut în 1927 la Paşcani-Baia, a fost condamnat de
Tribunalul Bucureşti la opt ani de temniţă grea.
Iancu Ivănescu, absolvent al facultăţii de teologie, născut în 1913 în Studina, Olt, angajat al
Ministerului Cultelor şi al Mitropoliei Olteniei, a fost arestat timp de şase luni în 1952. Arestat din nou,
între 1959 - 1961 s-a aflat la Periprava.
Aurelian Ionescu, absolvent al facultăţii de teologie, născut la 23 aprilie 1927 la Paşcani, a fost
condamnat la opt ani de temniţă grea.
Aurel Leşeanu, student al Facultăţii de Teologie Ortodoxă din Sibiu a fost închis la Gherla.
Aurel Liseanu, student teolog, a fost închis la Gherla.
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Monahia Olimpiada Litescu de la Mănăstirea Viforâta a fost ridicată de Securitate la 12
februarie 1958.
Lungeanu Mihai, medic călugăr, arestat în două rânduri, a fost condamnat cu lotul Mănăstirii
Vladimireşti şi închis la Suceava, Piteşti, Târgu Ocna si Aiud.
Anca-Lucia Manolache, născută la 26 ianuarie 1923 la Iaşi, absolventă a facultăţii de
teologie, cadru universitar în Bucureşti, a fost arestată şi condamnată la opt ani de închisoare, prin
sentinţa 201/1959 a Tribunalului Militar Bucureşti, pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
Aurel Marin, student la Academia Teologică Ortodoxă din Caransebeş, a trecut prin
temniţele comuniste.
Student la teologie, Ion Mănciulescu, născut în 1923 la Surdila-Greiseanca, Brăila, a fost arestat
în 1948; a executat o condamnare de doi ani la Piteşti.
Monahul Dosoftei Moraru, mare eclesiarh la Slatina, slujitor şi la Patriarhie, a trecut prin
temniţele comuniste.
Părintele Ion Filotei Movileanu s-a născut la 2 ianuarie 1936 în comuna Nicoreşti, judeţul
Galaţi, fiind al şaptelea din cei 12 copii ai lui Toma şi al Mariei Movileanu.
In anul 1952, îndrumat de părintele loan Iovan, a intrat ca vieţuitor la Sfânta Mănăstire Sihastru,
judeţul Vrancea, de unde a fost arestat în noaptea de 6 spre 7 aprilie 1955, împreună cu ceilalţi 35 de
vieţuitori ai mănăstirii, pentru "activitate duşmănoasă împotriva regimului comunist". După două luni
de cercetări la Securitatea din Bârlad, prin Decizia nr. 5700 din 1 iunie 1955 a M.A.I., i s-a fixat
domiciliu obligatoriu pentru 60 de luni în comuna Schei -Galaţi, la care s-au mai adăugat 48 de luni
prin Decizia nr. 15896/ 16. 05. 1960.
Monahul Ion Movileanu a fost hirotonit preot în 1971.
Cântăreţul bisericesc Gheorghe Muja din Câlceşti, Gorj, a fost închis vreme de trei ani.
Paul Munteanu, student la teologie, născut în 1924 la Pipirig, Neamţ, a fost condamnat în 1948
la un an de închisoare pentru uneltire.
Monahia Filonida Neagu de la Mănăstirea Suzana, arestată la 11 august 1948, a fost deţinută
până în iarna aceluiaşi an la Rahova şi Văcăreşti.
Stareţa Mănăstirii Poiana Mărului din Vrancea, Nectaria (†), a fost arestată în legătură cu rezistenţa
din munţi; a murit în condiţii de detenţie la Mănăstirea Viforâta.
Studentul Emil Nedescu, născut la 22 aprilie 1925 în Mândruloc, judeţul Arad, a fost condamnat de
Tribunalul Militar Timişoara la un an de închisoare, în prezent este preot pensionar în S.U.A.
Dumitru Nistor, licenţiat în teologie, deputat liberal, a fost închis la Sighet.
Horia Niţescu, absolvent al facultăţii de teologie, a fost arestat de mai multe ori, ultima dată în 1958.
Profesorul Gheorghe Niţu la Seminarul Sf. Gheorghe din Roman a fost închis în temniţele
comuniste.
Gherasim Ohaba, licenţiat în teologie, a fost condamnat la moarte.
Călugărul Pantelimon din Piteşti a fost arestat în 1948 şi în 1949.
Preotul Gheorghe Papuc din Covasna a fost arestat la absolvirea liceului, în Braşov. Ulterior a
devenit consilier al Mitropoliei Ardealului.
Monahul Parfenie era închis la Baia Sprie în 1953.
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Vasile Pasca, absolvent al Academiei Teologice din Cluj, profesor de religie, a fost arestat în legătură
cu grupul de rezistenţă din Munţii Ţibleş.
Ion Pavel, student la teologie, născut în Covurlui, a trecut prin închisorile comuniste.
Monahia Monica Pâciu de la Mănăstirea Bistriţa, Vâlcea, a fost arestată în 1949 pentru ajutorul
acordat partizanilor din Arnota.
Monahul Clement Pânzaru a trecut prin închisorile comuniste.
Protosinghelul Damian Pânzaru a trecut prin închisorile de la Jilava şi Piteşti.
Profesorul universitar loan Pelivan (†), licenţiat în drept si teologie, ministru de externe în 1918,
deputat P.N.Ţ. în mai multe legislaturi, a decedat în închisoarea de la Sighet.
Protosinghelul Meletie Petcu de la Mănăstirea Câmpulung a trecut prin închisorile comuniste.
Cristescu Grigore Plăpăman, absolvent al facultăţii de teologie, a fost închis la Peninsula.
Monahul Petru Pogonat de la Mănăstirea Neamţ a fost închis în temniţele comuniste.
Monahul Artemie Popa de la Mănăstirea Sihastru, Vrancea, născut în 1923 la Nărteşti, Galaţi, a
fost arestat în 1960 şi condamnat la trei ani de închisoare. A trecut pe la Galaţi şi Giurgiu.
Constantin Popa, student la teologie, născut în 1908, în Măgireşti, Bacău, a fost arestat în 1952
şi condamnat la doi ani de închisoare, apoi trimis la Canal.
Preot în Sbârcea, Giurgiu, Constantin N. Popa s-a născut în satul Sinteşti, raionul Videle, la
data de 14 octombrie 1926. A urmat Seminarul şi Facultatea de Teologie din Bucureşti, în perioada
1937 - 1948, întrerupând studiile din cauza stagiului militar.
În 1950 s-a angajat ca muncitor la Uzina Malaxa, dar i s-a desfăcut contractul de muncă şi a fost
nevoit să caute altceva de lucru. S-a angajat ca şamotor de cazane la întreprinderea III Instalaţii.
La 1 Mai 1952 s-a căsătorit cu fiica preotului Constantin Gr. Popescu. în acelaşi an a fost
arestat deoarece făcea parte dintr-o "organizaţie subversivă". Anchetat la Ministerul de Interne, a
fost bătut, ameninţat cu pistolul etc, apoi mulat la Uranus după terminarea anchetei, până la procesul
ce a avut loc cu uşile închise; ameninţat că va fi executat, a fost condamnat la cinci ani de temniţă grea.
A trecut prin închisorile Jilava, Baia Sprie şi Lugoj. "Dumnezeu lucra şi ne întărea în credinţă şi
răbdare. Noi îl preaslăveam în cântări" - îşi aminteşte părintele. A fost graţiat în 1955, în urma
decretului 421 din 24 septembrie 1955. A apelat la patriarhul Justinian şi acesta 1-a ajutat să se
angajeze la boiangeria de la Plumbuita, care însă s-a închis, aşa că a fost nevoit să lucreze pe şantier,
la cărat cu roaba, apoi la Bumbăcăria Jilava.
La 31 de ani de la absolvirea Seminarului, intră în cler, la îndemnul Prea Sfinţitului Antonie.
Este hirotonit pe seama parohiei Sbârcea.
Astăzi, fiul părintelui, Gabriel Constantin Popa, este şi dânsul preot.
Monahia Tinca Popa de la mănăstirea Brazi, Panciu, născută la 11 mai 1940 la Corod, Galaţi, a
fost arestată pentru port ilegal de uniformă şi condamnată la şase luni de închisoare. A fost închisă la
Tecuci.
Călugărul Anton Popârţac de la Mănăstirea Neamţ, originar din Bistriţa-Năsăud, a fost închis în
temniţele comuniste.
Petre Popescu, absolvent al facultăţii de teologie, născut în 1922, a fost arestat în 1948 şi
condamnat la doi ani de închisoare.
Teodor M. Popescu, profesor de Bizantinologie şi Patrologie la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Bucureşti, născut la 9 iunie 1893 în Boteni, Conteşti, cu doctoratul în teologie la
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Atena, a fost arestat în perioada 1958 - 1964, pentru că a spus adevărul despre crimele făcute de
comunişti în Polonia la Katin şi în Bulgaria. A trecut pe la Jilava şi Aiud.
Ramba Gheorghe, student teolog, s-a aflat în detenţie între anii 1948 - 1955. A trecut prin Jilava
şi Aiud. Mai târziu a funcţionat ca preot la Turda.
Monahia Tatiana Răduleţ de la Mănăstirea Tismana a fost arestată.
Monahul Gheorghe Chesarie Roncea de la Mănăstirea Ciolanu a fost arestat între anii 19531954.
Măria Onisifora Rus, născută la 8 noiembrie 1923 în Cincşor, Braşov, de la Mănăstirea
Curtea de Argeş, a fost reţinută pentru cercetări în perioada 4. 08. 1958-4. 06. 1959.
Ion G. Savin, născut la 19 decembrie 1885, profesor de Apologetică la Facultatea de Teologie
Ortodoxă din Bucureşti, a fost deţinut administrativ în perioada 1950- 1955.
Protosinghelul Constantin Savu din Câmpulung era închis la Canal între 1949 şi 1954.
Părintele Constantin Stoenescu, născut la 18 noiembrie 1923 în comuna Jilavele, judeţul
Ialomiţa, a fost preot în parohia Malul Roşu, comuna Armăşeşti, judeţul Ialomiţa.
A urmat cursurile şcolii primare în localitatea natală, Seminarul şi Facultatea de Teologie la
Bucureşti, obţinând licenţa în 1947. Cu această diplomă s-a înscris la Seminarul Pedagogic
Universitar Titu Maiorescu, obţinând în 1948 titlul de profesor, specialitatea religie, secundar istorie.
La 4 august 1948 a fost arestat de acasă şi dus întâi la Poliţia din Urziceni, apoi la Călăraşi,
Constanţa, Ministerul de Interne şi Penitenciarul Jilava. A fost judecat de Tribunalul Militar
Bucureşti, în lotul celor de la Facultatea de Teologie din Bucureşti şi condamnat la cinci ani de
închisoare corecţională pentru "uneltire împotriva ordinii sociale".
A trecut prin închisorile de la Piteşti şi Gherla. A fost eliberat în 1953, după ce a executat întreaga
pedeapsă, din Colonia de muncă Peninsula, unde a lucrat doi ani.
În momentul arestării nu era hirotonit. Pus în libertate, s-a căsătorit şi a fost hirotonit la 25
martie 1956 pentru parohia Malu Roşu.
Părintele Constantin Stoenescu a decedat la 9 februarie 1996.
Călugărul Gavril Stoica, născut la Aninoasa, Muscel, în 1935, a fost arestat de la Mănăstirea
Zamfira, Prahova, în anul 1964 şi condamnat la mai bine de trei ani de închisoare. Astăzi este vieţuitor
în aceeaşi mănăstire.
Gheorghe T. Şerban, student la teologie, născut în 1926 la Constanţa, a fost arestat în
1948 şi condamnat la cinci ani de temniţă grea. A trecut prin Jilava şi Piteşti; s-a sinucis la 10 februarie
1950, aruncându-se peste balustradă, în momentul în care a fost scos din celulă spre a fi dus la
infirmerie.
Grigore Ţigoi (†) din Iaşi, stabilit în Cărpiniş, Braşov, licenţiat în teologie, a fost omorât în timpul
anchetei la Securitatea din Braşov.
Temistocle Tomescu din Topoloveni, Argeş, student la teologie, a fost arestat în 1949.
Petre Toader, student la teologie, născut în 1924 la Mierleşti, Olt, arestat în 1948, a fost
condamnat la opt ani de închisoare, din care a executat şapte la Gherla.
Constantin Tomescu, născut la 20 februarie 1890 la Constanţa, profesor la Facultatea de
Teologie Ortodoxă din Chişinău, a fost închis în temniţele comuniste.
Mircea Tudorache, credincios din localitatea Ruşeţu, Buzău, a fost arestat în 1959, sub
învinuirea de propagandă religioasă, fiind socotit duşman al P.C.R. şi pentru ca a refuzat să se înscrie
în C.A.P.
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Părintele Ion Turcu, născut la 18 august 1929 în localitatea Vingard, judeţul Alba, preot la
Cisnădie, Sibiu, a fost deţinut politic din 16 martie 1949 până la 1 aprilie 1951. A trecut pe la Turda,
Alba Iulia, Sibiu, Văcăreşti, Jilava, Aiud şi Gherla. în momentul arestării era elev la Liceul Mihai
Viteazul din Alba Iulia. A fost închis în legătură cu rezistenţa din Munţii Apuseni.
Monahul Constantin Chesarie Ursu de la Schitul Rarău, a fost arestat în lotul Schitului
Durau. între anii 1950 - 1952 s-a aflat la Jilava, apoi la Aiud.
Nicodima Vasilache(†), călugăriţă de la Mănăstirea Tismana, arestată în 1958 de Securitatea
din Craiova şi condamnată la 15 ani de închisoare, a decedat în temniţă.
Dumitru Văduva, student la teologie, născut în 1924 la Sânbotin, Vâlcea, a fost condamnat la
un an de închisoare.
Constantin Văman, student la teologie, născut în 1922 la Racova, Bacău, a fost arestat în 1948
şi condamnat la zece ani de temniţă grea, pedeapsă executată la Aiud, Gherla şi în Colonia Culmea.
Eliberat de la Rubla, Galaţi, în 1964, a fost ţinut încă 36 de luni în domiciliu obligatoriu.
Stareţa Mănăstirii Viforâta, Veniamina, a fost închisă în temniţele comuniste.
Petre Villa (†), student la teologie, născut la 25 octombrie 1917 la Şoard, Mureş, a fost omorât
prin înscenarea unui accident în 1947.
Maica Veronica Gurău (Vasilica), stareţa Mănăstirii Tudor Vladimirescu, născută la 26
august 1920 în localitatea Tudor Vladimirescu, Galaţi, a rămas la vârsta de nouă ani fără mamă. Din
cauza neînţelegerilor cu soţia fratelui vitreg, care o alunga afară dezbrăcată iarna, pe ger, a fost nevoită
să fugă de acasă. Dar ascunzându-se în ieslea vacilor, a avut acolo prima mare bucurie, un vis minunat
cu Fecioara Măria şi cu Pruncul Iisus. La 21 august 1938, a auzit poruncă de sus, de la Dumnezeu, să
facă o mănăstire de maici. în mai 1939 s-a închinoviat în Mănăstirea Buciumeni, judeţul Tecuci. În
vara anului
1943, la sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului, biserica noii mănăstiri,
construită de maica Veronica, a fost sfinţită. La 28 decembrie 1949, a fost hirotonit preot pe seama
acestei mănăstiri părintele loan Iovan.
Maica Veronica a fost arestată în 1955 şi condamnată, după o anchetă ce s-a desfăşurat la
Bucureşti din iulie până în 26 octombrie, la cinci ani şi opt luni de închisoare. în zilele de 5 - 7
decembrie a avut loc procesul la Galaţi. A fost condamnată la 15 ani de muncă silnică, pedeapsă
redusă în urma recursului la opt ani de închisoare corecţională. A fost închisă la Galaţi, Jilava şi
Văcăreşti. După cinci ani şi şase luni de închisoare, la 20 septembrie 1960, a fost pusă în libertate, fiind
graţiată.
După decembrie 1989, a recuperat Mănăstirea Vladimireşti, pe care o conduce ca stareţă.
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