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În istoria Bisericii Române Unite cu Roma numele episcopului şi
mitropolitului Dr. Valeriu Traian Frenţiu ocupă un loc important, situându-se în
galeria personalităţilor marcante ale românilor transilvăneni. El face parte dintre
marii ierarhi ai Bisericii greco-catolice din Transilvania. Deşi a contribuit direct la
ridicarea a peste 25 de biserici, a şcolii de băieţi din Oradea şi a liceelor de băieţi şi
fete din Beiuş, există diferite etape din îndelungata sa activitate mai puţin
cunoscute 1 • Este şi cazul perioadei în care tânărul preot a funcţionat la Orăştie
îndeplinind în acelaşi timp şi funcţia de protopop al Districtului protopopesc al
Cugirului2 şi apoi a vicariatului său la Haţeg. Demersurile noastre se înscriu în
cadrul încercărilor de reconstituire a vieţii şi activităţii unor personalităţi, în cazul
de faţă, a lui Valeriu Traian Frenţiu, a vieţii spirituale şi religioase româneşti, mai
puţin cercetate sau chiar interzisă cercetării în anii dictaturii comuniste.
Valeriu Traian Frenţiu s-a născut la 25 iunie 1875 la Reşiţa, jud. Caraş
Severin, unde urmează studiile primare şi gimnaziale. După absolvire se înscrie
la liceul din Reşiţa şi apoi îl continuă la Blaj. După terminarea studiilor liceale
urmează teologia în cadrul Universităţii din Budapesta 3 • Tânărul absolvent al
Facultăţii de teologie, a fost încadrat "practicant în cancelaria diecesană, chirotonit
de preot la titula diecesei Lugojului, la 1898" 4 • În acelaşi an este trimis pentru
I. Despre viata şi activitatea episcopului şi mitropolitului Dr. Valeriu Traian Frenţiu vezi lucrările:
Alexandm Ciura, Episcopul Dr. Valeriu Traian Frenţiu, în Cosînzeana, An. III, nr. 1-2. 5 ianuarie
1913, p. 67-67; Coriolan Suciu. Arhiereii Blajului, ctitori de şcoli naţionnle. Blaj. 1944, p. I 04-106:
Valeriu Traian Frenţiu, în Revisra Teologică, 1993, nr. 3, p. 46-54; Ana Hinescu, Arcadie Hinescu,
Oameni de ieri şi de azi ai Blajului, Blaj, 1994, p. 75-76.Valeriu Traian Fm1tiu (1875-1952), în
Contemporanul, 1994, nr. 1-3, p. 1 şi 15.
2. Direcţia Judeţeană Hunedoara a Arhivelor Naţionale (în continuare DJHAN),fond Parohia grecncatolică Orăş1ie, Dosar 1/ 1904, f. 14-15.
3. Ibidem.
4. Ibidem.
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continuarea studiilor la "Institutul sublimior din Viena", luându-şi doctoratul în
teologie, în anul 19025 . După obţinerea doctoratului, Valeriu Traian Frenţiu a
fost "aplicat, mai întâi ca actuar protocolist, apoi vicenotar consistorial în
cancelaria diecesană" 6 . Capacităţile intelectuale şi morale ale tânl'trului preot sunt
determinante în numirea sa în fruntea unei parohii importante cum era parohia
greco-catolică a Orăştiei. Valeriu Traian Frenţiu era unul dintre tinerii teologi
greco-catolici care absolvise în mod strălucit universităţile din Budapesta şi Viena
şi în care superiorii săi îşi puneau mari speranţe. Aprecierile făcute la persoana
sa sunt mai mult decât elogioase. Tânărul teolog dovedise, pe lângă "cultura
diligentă a ştiinţelor sacre şi dexteritate pastorală, a ştiut a-şi câştiga inimile
credincioşilor grijei lui concrezuţi şi a dovedit purtare preoţească amăsurată
spiritului Evangheliei şi Aşezămintelor Sântei Mame bisericeşti"'.
La 2 aprilie 1904, Consistoriul episcopesc din Lugoj hotăra numirea lui
Valeriu Traian Frenţiu în funcţia de "administrator provizor al oficiului parochial-protopopesc al Orăştiei" 8 • Parohia Orăştiei făcea parte din Districtul
protopopesc al Cugirului, alcătuit, la 1903, din 14 parohii şi 7 filii 9 , cu un număr
de 5651 credincioşi greco-catolici 10 • La rândul său biserica din Orăştie păstorea
859 credincioşi, situându-se pe locul al cincilea în oraş după parohiile ortodoxă
(2815), romano-catolică (1100), calvină (1040) şi luterană (890) 11 •
Parohia greco-catolică a Orăştiei era una dintre cele mai vechi fiind
înregistrată în conscripţia din 1730 cu 214 familii, l biserică, casă parohială cu
porţiune canonică şi 3 preoţi, David, Enarie şi Marian 12 • Peste alte trei decenii, la
1765, se înregistrau aici doar 36 familii greco-catolice, păstorite de preoţii Ioan,
Ionaşc, George şi Vasilie 13 • Scăderea numărului de credincioşi greco-catolici
este produsă de mişcările confesionale din anii 1744 şi 1759-1761, care au
determinat reîntoarcerea în masă a locuitorilor din ţinutul Orăştiei la religia
ortodoxă. În anul 1755 locuitorii români din scaunul şi oraşul Orăştie se plâng
autorităţilor imperiale împotriva unirii religioase. "Noi Orăştie, cu 2 biserici, cerem
arhiereu pe legea cea grecească şi ne-am iscălit juraţii, eu George Mateiu, Pârvul
Grecul, eu Stavre Grecul şi cu tot oraşul împreună, toţi" 14 •
5. Ibidem.
6. Ibidem.
7. Ibidem.
8. Ibidem.
9. Demetriu Radu, Diecesa Lugojului, Şemati.l'm istoric, Lugoj, 1903, p. 381-403.
I O. Ibidem, p. 390.
I I. Ibidem.
12.lbidem,p. 379.
13.lbidem.
14. Silviu Dragomir, Istoria dezrobirii religioase a românilor din Ardeal în secolul XVIII, voi. I, Sibiu,
1920, p. 141.
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În anul I 742, familiile preoţeşti Popa Ilieş şi Pavel Socaciu s-au reîntors la
unire, ceea ce a constituit nucleul greco-catolic în jurul căruia s-au raliat şi alte
familii din oraş. În anul I 782, la alegerea episcopului Ioan Bob participă şi
protopopul unit al Orăştiei, Ioan Pop 1'. Funcţia de protopop al Orăştiei se
menţionează, în documente şi după anul 180 l, deşi el îşi avea sediul în Cugir.
Începând din anul 1811 seria preoţilor greco-catolici din parohia Orăştiei este
neîntreruptă, până la desfiinţarea acestei biserici în anul 1948. Au funcţionat
aici, până la numirea lui Valeriu Traian Frenţiu, preoţii Antonie Pop Ilieş (1811 ),
Ioan Pop Ilieş (1812-1856), Iosif Pop Ilieş (1856-1860), George Berci anu ( 18631865), Iacob Stane (1865), Petru Vălean (1865-1876), Iustin Moldovan (18761888), Nicolae Nestor ( 1889-1891 ), Ştefan Pop ( 1891-1896) şi Iuliu Raţiu ( 18961904) 16 • Valeriu Traian Frenţiu îi urma în parohie unuia dintre cei mai devotaţi
slujitori ai bisericii greco-catolice, Iuliu Raţiu 17 •
Cu prilejul numirii 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" 18 • În acelaşi timp Consistoriul era
convins că Valeriu Traian Frenţiu îşi va "păstra zelul său preoţesc manifestat în
trecut, îl va păstra şi în viitor faţă de biserică şi ·şcoală şi de parohia Orăştiei" 19 •
Îndată după sosirea la Orăştie, Valeriu Traian Frenţiu, încheie două contracte de
lucrări, pentru repararea caselor parohiale, cu meşterii Dumitru Martin ~i Ioan
Metea 20 • Primul contract încheiat cu meşterul măsar Dumitru Martin, este în
valoare de 290 coroane şi prevedea confecţionarea sau repararea tâmplăriei ferestre, uşi, padiment, vopsitorii - şi trebuia finalizat până la 25 septembrie
1904 21 • Al doilea contract, încheiat cu meşterul zidar Ioan Metea, cuprindea
lucrări privind montatul ferestrelor, uşilor, pardoselii, zugrăveli etc„ şi era în
valoare de 87 ,80 coroane şi urma a fi onorat până la data de 5 octombrie 190422 •
Lucrările se executau "la casa parohială din loc şi la casa vecină cu această, care
ambele formează proprietatea bisericii greco-catolice din Orăştie" 2 '.
Dar cea mai grea sarcină de realizat era construcţia unei noi biserici în
locul celei vechi, şubrede şi necorespunzătoare.Primele demersuri pentru
strângerea fondurilor necesare au fost făcute de predecesorul lui Valeriu Traian
15. Demetriu Radu, op. cir.p. 380. ,
16. Ibidem, p. 389.
17. Ibidlbidemem, p. 554. Iuliu Raţiu, născut în anul 1864, era absolvent al teologiei din Roma. Hirotonit
în anul 1886, a funcţionat ca actuar diecesan, vicenotar consistrnial ~i capelan de Lugoj. Între anii 18961904 a îndeplinit funcţia de protopop al Cugirului şi preot în Orăştie.
18. DJHAN,.fond Parohia greco-catolică Orăşrie, dosar 1/1904, f. 14-15.

19./bidem.
20. /bidem, dosar 3/ 1904, f. 6-9.
21 . Ibidem. f. 6.
22.lbidem. f. 6 şi 9.

23./bidem.
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parohul şi protopopul Iuliu Raţiu. Astfel, în anul 1902, banca "Ardeleana"
din Orăştie, donează pentru construcţia bisericii gr. cat. din oraş, suma de 314,91
florini" 24 . În numele Consiliului de Administraţie al băncii semnează directorul
Aurel Vlad 25 . 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
aprobărilor sunt tipărite formularele pentru înscrierea binefăcătorilor care
contribuie cu bani sau cereale şi' le înaintează protopopiatelor, pentru a fi trimise
de către acestea parohiilor greco-catolice din Transilvania, Banat, Crişana şi
Maramureş, după ce obţinuse permisiunea episcopiilor.
Dieceza Gherlei răspundea afirmativ, la 22 iunie 1907, cererii Dr. Valeriu
Traian Frenţiu, permiţând efectuarea de "colecte în teritoriul diecezei Gherlei
pentru edificarea bisericii din Orăştie" 26 . Dar cele mai multe dintre parohii se
confruntau la rândul lor cu mari dificultăţi materiale, cauzate de reparaţii,
construirea de biserici, case parohiale, calamităţi naturale sau numărul mic de
credincioşi. Totuşi foarte multe comunităţi trec peste astfel de dificultăţi şi
îndemnate de preoţi, reuşesc să colecteze şi expedieze la Orăştie diferite sume
de bani. Din Reteag era expediată suma de 19, 68 coroane 27 • De la bisericile din
Iezvin şi Gruia, s-au adunat 7 coroane, sumă expediată la Orăştie, la 15 ianuarie
1908 28 • Din Indol, s-a trimis suma de 3 coroane, prin preotul George Simu 29 • De
la biserica din Şieuşa s-au adunat 4 coroane 30 . Din Chimintelnicul de Câmpie sau strâns 5,90 coroane, din Niraşteu 32,90 coroane, din Ghisaşa de Sus 13,06
coroane, din Petrinjeni 4,60 coroane, din Bolda 1,60 coroane, din Albou 18,60
coroane, Sebeş 8,36 coroane, Căpâlnaş-Mănăştur 17 ,55 coroane, Frata 5 coroane,
Comana Inferioară 5,94 coroane, Mureş-Hodac 2,50 coroane,Vinţu de Jos 12,34
coroane31 • Din îndepărtatul Cenad Sârbesc s-a colectat suma de "1 O coroane, 1O
fileri pentru zidirea biserici din Orăştie" 32 • Prin purtarea discului în biserica din
Şelcău, în trei duminici la rând, abia s-a colectat suma de 2 cor.. 40 fii., pe care
preotul George Grecu îi expedia la 20 martie 1908 33 . Din Colun, preotul Nicolae
24.Jbidem, dosar 2/1902, f.
25./bidem.
26. Ibidem, dosar 1/1907, f.
27. Ibidem, dosar 3/1907, f.
28.lbidem, dosar 3/1907, f.
29. Ibidem, f. 22-23.
30. Ibidem, f. 30.
31. Ibidem, f. 43-68.
32. /bidem, f. 3.
33. Ibidem f. 58.

2.
13.
56.
4.
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Giurca, trimitea la I aprilie 1908, modesta sumă de 2 coroane, 70 fileri. "Cauza scria preotul - constă din faptul că în timpul acesta am fost umblat şi noi prin comună
de am colectat bani şi bucate, pentru a zidi şi noi o biserică nouă şi în comuna
noastră sunt abia 33 familii greco-catolice" 34 • Dar gestul nostru s-a bazat pe cuvintele
sfinte că "din puţin, puţin, dar din mult, mult să daţi" 3 '. Chiar şi dintr-o localitate
minieră ca Baia de Arieş, abia se poate strânge o sumă de 4 coroane, 50 fileri' 6 .
Aceasta se datorează faptului că "aici lucrul la băi s-a sistat de vreo trei ani" 37 , scria
preotul Ioan Tordai, la 26 martie I 908. Din Arad, preotul Laurean Luca, parohul
protopop al oficiului protopopesc al Timişoarei, expedia la 19 februarie 1909, "colecta
pentru ziduita biserică în Orăştie" 38 , în valoare de 21,60 coroane.
Impresionat de gestul lor Valeriu Traian Frenţiu mulţumea, la 13 ianuarie
I 912, oficiului parohial din Căţelul Român "pentru darul de Crăciun trimis
bisericii noastre în sumă de 5 coroane, care a fost adunată de tinerii colindători" 39 .
La rândul lor comunităţile greco-catolice din comitatul Hunedoarei vor
contribui cu diferite sume pentru ridicarea bisericii din Orăştie. Din Sântămăria
Orlea preotul Dionisie Dobrean, strânge suma de 11, 1O coroane 40 , pe care o
expediază pe adresa parohiei din Orăştie. Comunitatea Baru Mare şi Mic adună
50,70 coroane, din care se expediază 48,50 coroane prin preotul Petru Voin la
23 iulie 1908 41 • Diferite sume expediază şi comunităţile din Balomir (3 coroane),
Câmpul lui Neag (17 coroane), Petros (42 coroane), Mesteacăn (7 coroane)~ .
Merită amintită contribuţia locuitorilor din Cib, în valoare de 26,26 coroane,
între donatori aflându-se şi "Iosif Costea, preot greco-ortodox" 4 '.
Acolo unde comunităţile, din cauza greutăţilor materiale n-au reuşit să
adune bani sau cereale, preoţii vor dona din micul şi modestul lor salariu. Astfel,
din Silvaşul Superior, sunt expediate 2 coroane donate de "preotul Petru Nandra
şi preoteasa Susana Nandra" 44 • Din Baia de Criş protopopul Constantin Pop trimite
4 coroane menţionând că sunt "donate de subsemnatul pentru zidirea bisericii
din Orăştie" 45 • "Circulă multe liste pentru scopuri filantropice" 46 , menţiona
protopopul în scrisoarea sa din 5 decembrie 1907. La rândul său preotul Atanasie
P. Bologa din Lupeni, contribuie cu 5 coroane arătând că "şi noi am zidit o
biserică nouă care încă nu e terminată" •
2

47

34. Ibidem, f. 59-60.
35.lbidem.
36. Ibidem, f. 63-64.
37.lbidem.
38.lbidem, dosar 1/1909, f. 16-17.
39.lbidem, dosar 1/1912, f. 7-8.
40. Ibidem, dosar 3/1907, f. 8.
41.lbidem, f. 24-25.
42. /bidem, f. 26-31.
43. lbidem, f. 20.
44. lbidem, f. I 0-11.
45. lbidem, f. 12-13.
46.lbidem.
47. lbidem, f. 15-16.
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La 26 august 1907 administratorul parohial din Ghelar răspundea cererii
lui Valeriu Traian Frenţiu : "Coalele pentru colectă la Sfânta Mănăstire Ghelar,
voi face tot posibilul, însă mai în toamnă" 48 • Din cauza angajării în repararea sau
construcţia de noi biserici, a unor calamităţi, unele comunităţi îşi exprimă regretul
de a nu putea sprijini acţiunea de la Orăştie. Beniamin Popovici, parohul grecocatolic al Băciei, comunica, la 27 august 1907, că nu se poate face colecta în
parohie din cauza furtunii, din 3 iulie, care "a rupt turnul şi biserica pe două
locuri, pagubă de 120 coroane" 49 • Oficiul parohial greco-catolic din Crişcior
preciza că nu poate face colecte "fiind în edificare cu biserica din Zdrapţi" 50 •
Din Mureş Oşorhei se răspundea "că nu se poate colectă, încât repară
biserica cu 10.500 coroane şi nu dispun decât de 7 .OOO coroane" 51 • Din Ciuc,
preotul scria, la 13 august 1907 "că nu se poate face colectă, spesele cele mai de
lipsă din jebul meu propriu le fac, ceea ce nu mi le reîntoarce nimenea niciodată,
fiind împrăştiaţi oamenii la lucru în Moldova" 52 •
Preotul Vasile Bora din Krivobara îi scria protopopului Valeriu Traian
Frenţiu, la 8 septembrie 1907, cerându-i să-i "trimită I O Sf. Liturghii şi pe acestea
bucuros le servesc şi stipendiul lor îl cedez pentru noua biserică" 5 ).
În aceiaşi perioadă sosesc la Orăştie liste pentru colecte, însoţite de scrisori,
de la diferite parohii din Transilvania. În ziua Sf. Cruci (14 septembrie) 1907
biserica din Cucerdea Română a fost mistuită de incendiu. Preotul George Nicoară
îi scrie protopopului Valeriu Traian Frenţiu, solicitându-i sprijinul de a permite a
se "colecta ceva ajutor, în cercul de activitate al Domniei Voastre, pentru parohia
noastră lipsită şi săracă" . Un alt apel soseşte, la 20 decembrie 1910, din Episcopia
Gherlei, cerând sprijinul de a "colecta pentru biserica Sf. Gheorghe din Ocna
Dejului. Numele colectanţilor va fi trecut în Cartea de Aur a bisericii" 55 • La 31
decembrie 1911 comunitatea din Jidvei cere ajutor "pentru a edifica o biserică
începută din 1907. Peste sat se abătuse o mare nenorocire, în anul 1906, când
"prin foc au fost distruse casele şi superedificatele economice, parohiale şi
cantorale, şi ale tuturor românilor" 56 •
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.
54

48.lbidem, dosar 111907, f.
49. Ibidem, f. 16.
50. Ibidem, f. 21 .
51. Ibidem, f. 17.
52. Ibidem, f. 20.
53. Ibidem, f. 23.
54./bidem, dosar 1/1908, f.
55./bidem, dosar 1/1911, f.
56. Ibidem, dosar 111912, f.

15.

7.
2.
2.
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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"' 7 • La 18 februarie 1909 se
puneau bazele şi "Fundaţiunii liturghice Marina Popa" 58 • La cererea vicarului
foraneu al Haţegului, din 5 septembrie 191 O, Valeriu Traian Frenţiu îndeamnă
credincioşii să "ia parte la peregrinajul de toamnă la Mănăstirea Prislop" 59 , ce
urma să aibă loc în ziua Înălţării Sfintei Cruci.
Prin activitatea sa de apostol al adevărului evanghelic, dragostei de neam
şi ţară, a atras noi credincioşi la biserica în care slujea Valeriu Traian Frenţiu.
Numai în anul 1911, 14 locuitori din Orăştie solicită trecerea "de la ortodoxie la
Sfânta Unire" 60 . În aceiaşi 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 politica de
deznaţionalizare îndreptată în primul rând împotriva românilor 61 . 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, insignii religioase,
icoane despre pietatea creştină şi rechizitele de învăţământ necesare la
instrucţiune" 62 • 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 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"~'. 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" 64 . Pentru a feri preoţii din oraş de astfel de neplăceri, Valeriu
Traian Frenţiu propune "a se înfiinţa un post separat de catehet, mai ales fiind în
57. Ibidem, dosar I/1909, f. 8.
58. /bidem, f. I.
59. Ibidem, dosar I /19 JO, f. 12.
60. Ibidem, dosar I /1911, f. 7-20.
61.Liviu Maior, Politica şcolară a guvernelor maghiare faţă de români (1900-1914), în Al/C, XXX.
1990-1991. p. 123.
62./bidem. p. 129.
63. DJHAN,fond Parohia greco-catolicei Orăştie, dosar 1/1909, f. 9.
64./bidem.
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17-19 ore de religiune la săptămână" 65 . 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 coroane66 •
Dar protopopul Valeriu Traian Frenţiu nu mai dispune de timpul necesar
pentru ridicarea bisericii din Orăştie. La 8 martie 1912, el semna un ultim act al
parohiei 67 . Încă de la l februarie 1912 Valeriu Traian Frenţiu era numit vicar
foraneu al Haţegului 68 • La 22 mai, acelaşi an, actele erau semnate de către preotul
Romul Crişan, în calitate de administrator parohial în Orăştie 69 • 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.
"Dieceza românească unită din Lugoj, după o scurtă văduvie, a avut
mângâierea de a saluta în fruntea sa pe noul său ocrotitor, în persoana S. Sale
vicarul de Haţeg, fost protopop al Orăştiei" 70 , scria Alexandru Ciura imediat
după numirea sa. 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 dumnezeesc, va ridica activitatea episcopiei la noi culmi. Cât pentru
sentimentele naţionale ale noului arhiereu, nu există nici o îndoială, dovadă fiind
trecutul lui şi creşterea la şcolile româneşti din Blaj7 1•
Activitatea lui Valeriu Traian Frenţiu la Lugoj şi apoi Oradea, va cântări
greu în alegerea sa în fruntea Mitropoliei Blajului, în 1941. El va continua tradiţia
glorioasă de patron al şcolilor din cetatea de lumină a Blajului istoric, pentru ca
aceste şcoli să poată adăuga la trecutul lor falnic, un falnic viitor72 .
Orăştie

65./bidem.
66. Ibidem, dosar 2/19 I 2, f. 2-3.
67. Ibidem, dosar 3119 I2, f. 4.
68. Iacob Radu, Istoria vicariatului greco-catolic al Hafegului, Lugoj, I 9 I 3, p. 131.
69.DJHAN,fond Parohia greco-catolică Orăştie, dosar 3/1912, f. 5.
70. Alexandm Ciura, op. cit. p. 6.
71. Ibidem.
72. Coriolan Suciu, op. cit. p. 106.
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ANEXE
Nr. 1965 - 1904
I
Vasile Hossu
Din Îndurarea lui Dumnezeu şi Graţia Sântului Scaun Apostolic al Romei
Episcop român unit gr. cat. de Lugoş, Prelat Domestic al Sânţiei Sale
Pontificelui Roman, Doctor în Filosofie şi S. Teologie etc.

Cetitorilor în Domnul salutare
În tenorea litterilor presente facem cunoscut tuturor, cărora se cuvine în
timpul de faţă şi viitor, că după ce parochia gr. cat. Orestia situată în Districtul
protopopesc al Cudşirului, în urma punerii în disponibilitate a Mult Onoratului
Iuliu Raţiu, parochul de până aci amesurat decisiunii consistoriale de azi după
drept şi în faptă a devenit vacantă. Noi amesurat poterii noastre ordinarie, cu
autoritatea noastră episcopească şi în coînţelegere cu Consistoriul nostru
Episcopesc luând în consideraţiune, că Clarissimul în Christos Frate Dr. Valeriu
Traian Frenţiu născut la anul 1875, absolut de S. Teologie în Seminariul Central
din Budapesta şi ca aplicat de practicant în Cancelaria diecesană, chirotonit de
preot la titula Diecesei Lugoşiului la 1898, fu trimis în acelaşi an în Institutul
sublimior din Viena, unde în 1902 promovându-se de Doctor în S. Teologie, a
fost aplicat mai întâi ca Actuar Protocol ist, apoi ca vicenotar consistorial în cancelaria
diecesană şi de la 2 April a. c. ca administrator provisor al Oficiului parochial
protopopesc din Oreştia şi pre lângă cultura diligentă a sciinţelor sacre şi desteritate
pastorală a ştiut a-şi cflştiga inimile credincioşilor grijei lui concrezuţi şi a dovedit
purtare preuţească amesurată spiritului Evangheliei şi aşezămintelor Sântei Mame
Bise1ici atât întru împlinirea recerută a funcţiunilor sacre şi a agendelor sale preoţeşti,
cât şi în viaţa lui privată şi socială, despre ce am primit mărturisire bună de la
persoane competente şi demne de crezământ: am decis în Domnul ca pre numitul
Clarissimul în Christos Frate Dr. Valeriu Traian Frenţiu să-l denumim şi constituim,
precum în virtutea litterilor noastre presente îl şi denumim şi constituim de paroch
actual în parochia gr. cat. din Oreştia şi deodată dispunem, ca acelaş să se introducă
în posesiunea reală şi actuală a bisericii gr. cat. din Oreştia şi a tuturor drepturilor
generali şi speciali împreunate cu oficiul şi cu beneficiul parochial din Oreştie
împărţindu-i deodată şi receruta jurisdicţiune canonică.
Atribuind drept-aceea de o parte Clarissim Frăţiei Sale Dr. Valeriu Traian
Frenţiu drepturile şi împunându-i toate obligamentele, care în sensul Sântelor
Canoane, amesurat usului legal bisericesc şi după statutele diecesane sunt
împreunate cu această treaptă a păstorirei spirituale; de altă parte sperăm şi
aşteptăm, ca acum numitul Clarissim în Christos Frate, zelul său preoţesc
manifestat în trecut, îl va păstra şi în viitor, sua faţă de biserică, de şcoală şi de
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îl va şi înmulţi, stăruind cu deadinsul a lua măsurile
pentru ca acolo să se zidească cu timpul Biserică şi Casă parochială corespunzătoare recerinţelor de azi, în carea privinţă pre Frăţia Sa cu aceasta
în conseciinţă strâns îl şi îndatorăm, îndemnându-l în Domnul să conlucre în
mod special spre binele şi folosul Sântei Mame Biserici Catolice şi ai fiilor săi
sufleteşti din parochia Oreştie încredinţaţi păstorirei sale, cărora le va premerge
cu învăţătura şi cu exemplul păstoriului celui bun, care şi sufletul şi-l pune pentru
turma sa. Iară faţă de Ordinariatul Episcopesc al Lugoşiului să fie şi de aci înainte
cu aceea constantă credinţă, reverinţă şi ascultare canonică, carea o a arătat până
aci, şi spre carea s-a legătuit prin jurământul de după chirotonie.
Comitem drept-aceea tuturor Vicarilor, Protopopilor, Preoţilor şi
credincioşilor de sub ascultarea Sântului Scaun Episcopesc Român Unit al
Lugoşiului,cătră care se va arăta - în specie însă fiilor noştri sufleteşti din
onorabilul opid Oreştie, pre care are să-i conducă în cele spirituale. - iar pre
Inclitele Autorităţi Civile după demnitate le recercăm ca pre Onoratul în Christos
Frate Clarissimul Dr. Valeriu Traian Frenţiu să-l primească şi întâmpine ci toată
onoarea cuvenită unui paroch actual pre lege denumit şi constituit şi apărându
! în toate drepturile şi în immunitatea sa bisericească.
Dat în Lugoş în curţile reşedinţei noastre episcopesci la a 15 zi a lunci
Septembre st. n. anul Domnului una miie noue sute patru (1904), al Episcopatului
Nostru anul Ii-lea.
Episcop Vasile Hossu
Dr. Daniel Firezaszu
Notar assesor consist.
L. s.
Secr,epp.
parochia

Oreştiei după putinţă

corespunzătoare,

DJHAN, Fond. Parohia greco - catolică

Orăştie,

dosar 111904.fila 14 - 15.

II

Nru. 5103
Mult Onorate Domnule Protopoape!
La rogarea de dto 18 Iuniu a.c. nr. 38 în care ceri permisiune a potea face
collectă în teritoriul diecezei Gherlei pentru edificarea bisericei din Oreştie, prin
aceste din partea Acestui Ordinariat să dă permisiunea cerută.
Din şedinţa Conzistoriului ţinută în Gherla, la 22 Iuniu 1907.
A. Benek
vicariu gen. episcopesc.
Mult Onoratului Dr. Valeriu Frenţiu protopop şi paroch gr. cath. în Orcştie.
DJHAN, Fond. Parohia greco - catolică

Orăştie,

dosar 111907. fila 13.
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III
Nr. l - 1908
Mult Onoratului Oficiu Parochial gr. cath. în

Oreştie

Aci în alăturare am onoare a trimite colecta cu subscrierile oferenţilor făcute
între credincioşii parochiei subscrisului pentru zidirea bis. gr. cath. din Orăştie,
din care se poate vede că s-au colectat suma de I 7 cor. 55 fil., din care s-s
subtras numai portul poştal. După care dorind bun succes şi ajutoriu de la bunul
Dzeu am rămas în .
Capolnaş

- Mănăştur Ia 2 !anuar I 908
Al prea Onoratului Oficiu parochial
Devotat
Nicolae Avram
Protopop Ad. CMănăştur

DIHAN, Fond. Parohia greco - catolică

Orăştie,

dosar 111907, fila 43 - 68.

IV
Nr.12 - 1908
Prea Onorate Domnule Protopoape !
Sub ./. alăturat cu reverinţă trimit coala în care să arată suma colectată în
favorul nouei biserice edificânde din Orăscie. Populaţiunea micuţă precum şi
anii rei ce au urmat preste noi nu ne au ajutat a colecta o sumă mare.
Întru nobila acţiune dorindu - Vă ajutor de la bunul Dumnezeu şi ca un
augur felicitându - Vă şi dorind a Vă aduce Atotputernicul în pace la timpul sau
sub poalele bătrânului Retezat ca şef al Classicului nostru District Vicarial - am
rămas în dragostea Prea On. Domniei Tale.
Dat în Sântămăria Orlea, la 28 februarie I 908,
cu toată reverinţa!

L. S.
DIHAN, Fond. Parohia greco - catolică

Dionisiu Dobrean
paroch gr. cat.
Orăştie,

dosar 111907,fila 8.
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V
Act fundaţional
Subsemnata văduvă Ana Chiş n. Staicu de religiunea gr. cat., locuitoare în
Sibiu în senzul testamentului făcut de repasatul meu soţiu Iosif Chiş în 7 februarie
1901 transopun în virtutea actului prezent în mod irevocabil în posesiunea sf.
biserici gr. cat din Orăştie şi în administrarea reprezentanţei ei legali şi canonice:
a.) Acţiunea "Ardeleana" din l Decembre 1886 ,nr. 549 în valoare nominală de 100
coroane (una sută coroane) sunătoare pe numele Iosef Kis împreună cu talonul ei.
b.) Acţiunea "Minerva" din 31 Decembre 1890, nr. 87 în valoare nominală
de 25 fl. (50 coroane), sunătoare pe numele Iosif Kis, împreună cu cuponul
ei pe anii 1903-1912 pe lângă următoarele dispoziţiuni:
1) Valoarea acţiunilor acestora pentru toate tâmpurile va forma o
fundaţiune pie care va purta numele "fundaţiunea Iosif Chiş (Kis).
2) Din venitele fundaţiunii acesteia să vor folosi după moartea mea în fiecare
an 1O coroane pentru acoperirea speselor împreunate cu un părăstas, ce
se va celebra în biserica parochială gr. cat. română din Orăştie, conform
obiceiului local întru odihna sufletului repasatului meu soţiu Iosif Chiş,
cu care ocaziune se vor mai pomeni, pe lângă dânsul următorii răposaţi:
Iosif Anisca, Ioan, Maria, Iosif, Teodora, Ana, Dochia, Magda.lina, Gafina,
Toader, Vasilie, Toader, Maria, Oana, Ana, Marişca, Ludovica, Iosif,
Anisca, Maria, Iosif, Toader, Toma, Amalia şi Dumitru.
3) Parastasul să va celebra după moartea mea în fiecare an în Dumineca
ce urmează după ziua de 27 aprilie st. n. ziua morţii soţului meu.
4) Restul eventual al venitului fundaţiunii acesteia se va folosi pentru
trebuinţele bisericii gr. cat. române din Orăştie.
5) Uzufructul asupra venitului fundaţiunii acesteia conform dispoziţiunii
testamentare a răposatului meu soţ îmi rămâne rezervat mie până la moartea mea.
Acest act Fundaţional compus din 2 exemplare pariforme, dintre care unul îl
transpun reprezentanţei sf. biserici gr. cat. române din Orăştie deodată cu valorile
amintite mai sus, iar al doilea Veneratului Ordinariat cpiscopesc al diecezei gr, cat
române a Lugojului, îl întăresc cu propria-mi subscriere înn faţa martorilor subsemnaţi
Sibiu, în IO octobre 1908.
Nic. Togan
Protopop gr. cat., ca martor
Romul Botezan
învăţător gr. cal., martor
Nr. 31 - 1909

L.S.

Ana

Chişu

Staicu

Se aprobă
Lugoj sed. Cons. ţinută la 21 !anuar 1909
Episcop Vasile

DIHAN, Fond. Parohia greco - catolică Orăştie, dosar 111909, fila R.
www.muzeuzalau.ro / www.cimec.ro

Dr. Valeriu Traian

Frenţiu, paroh

al Orşătiei şi protopop al Cugirului (1904 - 1912)

] 41

DR. TRAIAN FREN'ţ'IU, VICAR OF ORĂŞTIE AND RECTOR OF CUGIR (1904-1912)
(ABSTRACT)
In the beginning ofhis ecclesiastic career Dr. Valeriu Traian Frenţiu has worked for 8
years as priest in the Greek-Catholic parish of Oră~tie, al so. fulfilling the rector position of the
Cugir archpriest district. He was appointed in this position through the Episcopal Consistory
Decision from Lugoj who was put forward on April 2"J, 1904. The Appointment Decison was
signed by the bishop of Lugoj, Vasile Hossu at 15'", on september 1904.
Through the Appointment Decison, the clerical hierarches asked to V.T.Frenţiu to
take ''the adequate measures. for raising over there, in the long run, church and the adequate
parish''. In the same rime they asked him to keep "his priestly zea) demonstrating both in the
past and future, given the church and the school and also of the Oră~tie parish".
The productive activity of a Valeriu Traian Frenţiu as tbe Greek-C'atholic priest of
Oră~tie and rector of Cugir wi li be crucial in his appointment, in 1912 m the Haţeg de an
function. A year later will be raised in order to bishop of Lugoj and then of Oradea. A
crowning of the brilliant activities: cultural, spiritual, politica! and narional ones will bt:
elected, in 1941, in the van of the Greek - Catholic Metropolitan Church of Blaj.

Figura I. Dr. Valeriu Traian

Frenţiu

în anul 1913.
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Figura 2. Biserica grecu-catolică din

Oră~tie

în anul 1939.

Figura 3. Ruinele actuale ale altarului bisericii greco-catolice <lin
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Figura 4. a Decretul de paroh, la Orăştie, al Dr. Valeriu Traian
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Dr. Valeriu. Traian

Frenţiu.,

paroh al Orşăti.ei şi protopop al Cugirului (1904 - 1912)

Figura 4. c Decretul de paroh, la

Orăştie,

al Dr. Valeriu Traian
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Frenţiu.
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Figura 4. d Decretul de paroh, la Orăştie, al Dr. Valeriu Traian Frenţiu.
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Dr. Valeriu Traian

Frenţi,u,

paroh a/, Orşătiei şi protopop al Cugirului (1904 -1912)
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Figura 5.

Răspunsul

' /in-u.?;~'

/-N

Cousistoriului din Gherla la cererea Dr. Valeriu Traian Frenţiu
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Dr. Valeriu Traian Frenţi,u, paroh al Orşăfiei şi protopop al Cugirului (1904 - 1912)
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Figura 7. Actual adiţional al Anei Chi ş din Sibiu.
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