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O carte închinată bunei tradiţii a monahismului ortodox român

„Ioan Negruţiu, perla duhovnicească
a Banatului”
Sub păstorirea Înalt Prea
Sfinţitului Părinte Mitropolit
Ioan, Arhiepiscopul Timişoarei şi Mitropolitul Banatului,
a apărut recent cartea intitulată „Ioan Negruţiu, perla
duhovnicească a Banatului”
– Mănăstirea Sag-Timişeni,
2016, autori: Părintele Costel
Toma şi Eufemia Toma.
Având ca generic „Chipuri
de duhovnici din Banat” lucrarea este închinată vieţii celui
ce a fost „omul libertăţii sfinte”, Părintele Ioan Negruţiu de
loc din Bihor, un model de pătimire pentru Hristos până la
plecarea lui dincolo de această
lume. Din această perspectivă generală, lucrarea tratează
în trepte, activități desfășurate
de Părintele Ioan, pe muntele
vieţii sale care nu a fost deloc
uşoară şi nici simplă, după cum
urmează: după introducere şi
notă asupra Ediţiei, urmate de
schiţa biografică, cu gândul bun
la o lecturare cât mai agreabilă,
lucrarea cuprinde trei capitole/
părţi, şi anume: I. Cuvinte de
folos ale Părintelui Ioan Negruţiu; II. Mărturii despre Părintele
Ioan Negruţiu din închisorile
comuniste şi III. Mărturii contemporane despre viaţa, martiriul şi lucrarea duhovnicească a
Părintelui Ioan Negruţiu.
Această concepţie de tratare
oferă o imagine de ansamblu
asupra parcursului de viaţă a
Părintelui Ioan Negruţiu şi anume: copilăria zbuciumată – „o
familie bihoreană de plugari
săraci” cu opt fraţi rămaşi orfani, şcoală primară la orfelinat
în Oradea (1915-1927); pregătire profesională: Seminarul
Teologic Edineţ-Hotin Basarabia şi Galaţi, Facultatea de
Teologie, Bucureşti, Seminarul
Pedagogic Universitar – Bucureşti – specialitatea religie,
şi hirotonirea la Beiuş (19271942); parcurs de viaţă - Preot
slujitor la Catedrala Episcopală

S

din Beiuş (mutată aici în urma
dictatului de la Viena); profesor
de religie la Şcoala Normală de
Educatoare şi la Liceul „Samuil
Vulcan”, pedagog la Internatul Ortodox de băieţi, activități
catehetice la Şcoala confesională de ucenici, dirijor al corului
„Avram Iancu” - Beiuş (19421948), arestat, condamnat şi
închis la Oradea, Jilava, Gherla
(31.05.1948-8.05.1957); eliberat
cu domiciliul forţat la Rubla –
Galaţi (2 ani); arestat din nou,
condamnat la muncă silnică pe
viaţă, schimbată în 25 de ani de
temniţă şi închis la Bucureşti,
Aiud, Jilava şi muncă la canal;
graţiat (31.07.1964); preot Cihei
– Bihor (1964-1965), Episcopia
Oradea, Seminarul Teologic
Curtea de Argeş, profesor/director (1971-1976); preot la Biserica Boteanu – Bucureşti cu ½
normă (1976), inspector general
Patriarhal (1976-1978); Mitropolia Banatului, revista Mitropoliei (1979-1981), preot-slujitor
şi duhovnic la Mănăstirea Timişeni-Şag (1981-22.10.2003 când
a adormit întru Domnul).
Aşa cum am spus mai sus,
cartea propriu-zisă este structurată pe trei părţi/capitole, astfel:
Partea I consemnează convorbiri ale Părintelui Ioan Negruţiu, publicate în cărţi cum este
cea apărută în Volumul al II-lea,
Episcopia Romanului şi Huşilor
(1990); în reviste – „Revista Familia” - Oradea (1997); în ziare
– „Cotidianul” (1992); emisiuni
la televiziuni – TVR (1990) precum şi prelegeri/convorbiri consemnate în timpul activităţii de
la Seminarul Teologic Special,
Curtea de Argeş. Un loc de sine
stătător (partea a II-a) îl ocupă
în carte mărturisirile consemnate despre Părintele Ioan Negruţiu în închisorile comuniste.
Astfel, preoţii Nicolae Bordaşiu
şi Liviu Brânză, precum şi dr.
ing. Alexandru Pantea şi Daniel Roman au fost „ridicaţi” în
acelaşi an de la Beiuş împreună

decese

V Un gând de mângâiere şi sincere

cu Părintele Ioan Negruţiu. Toţi
evocă chiar cu lux de amănunte despre momentele grele de
atunci, prin câte au trecut, despre întâlnirile lor pe parcursul
întemniţării ş.a. Cu multă emoţie şi nostalgie împărtăşeşte părintele Nicolae Bordaşiu, astăzi
paroh la Biserica „Silvestru”
din Bucureşti, momente din
activitatea părintelui Negruţiu,
de dinainte de a fi arestaţi, cum
sunt cele legate de grija răniţilor veniţi de pe frontul pentru
eliberarea Oradiei, din cadrul
celor două spitale militare (românesc şi sovietic) de la Beiuş.
Confirmă şi cel care consemnează aceste rânduri că am
asistat la momente inedite când
pedagogul meu de la Internatul
Ortodox de băieţi – Beiuş, mângâia răniţii de război, români şi
sovietici sau chiar împărtăşeau
răniţii mai grav (cu gândul la
cele veşnice) care solicitau acest
lucru. Iată gesturi cu profunde
rezonanţe spirituale creştineşti
din acele vremuri halmetiene.
Dar Părintele Ioan Negruţiu se
bucură şi de numeroase evocări
elogioase postmortem. Astfel,
Academicienii Mircea Maliţa,
Marius Sala – Academia Română, Vidu Bidilean – Academia
de Științe Agricole şi Silvice, au
fost contemporani cu Părintele
Negruţiu Ioan în anii petrecuţi
la Beiuş (1942-1947), relatând
despre cele mai diverse activităţi dintre care amintim: Societatea „Sf. Gheorghe” sau la corul „Avram Iancu”. Menţionăm,
de pildă că activitatea corului a
culminat prin prezentarea unui
scurt program de câteva cântece corale patriotice şi populare
prilejuit de vizita Majestății
Sale Regele Mihai I la Mănăstirea Izbuc şi a păstrăvăriei din
Vaşcău (vara lui 1947), aproape
de Beiuş. Şi nu în ultimul rând,
vom menţiona şi alte evocări/
amintiri despre părintele Ioan
Negruţiu din partea unor rude,
consăteni, prieteni, colaboratori

V Sincere condoleanţe şi un ultim
omagiu pentru cea care a fost o mamă
iubitoare şi o soţie devotată,
CORINA.

condoleanţe transmitem familiei greu în-

Gândurile noastre se îndreaptă spre

cercate, acum, când soarele vieţii a apus

greu încercata familie a colegului nostru

pentru o fiinţă atât de dragă vouă, cea

Sferle Daniel, la tristeţea cauzată de tre-

care a fost
ing. MARIA SANDU DUCA.
În acest univers al tristeţii rămân doar
stelele amintirilor care alină durerea. Fie

cerea în nefiinţă a mult iubitei sale soţii.
Ne rugăm bunului Dumnezeu să le aline
durerea şi să le dea mângâiere sufletelor

ca sufletul ei să-şi afle liniştea! Odih-

îndurerate. Dumnezeu s-o odihnească în

nească-se în pace! Nelu Cermeu cu fami-

pace şi să o aşeze între aleşii Săi! Condu-

lia, din Germania. (1556)

cerea şi colectivul Primăriei Bratca.

dar mai ales din partea Monahiilor de la Mănăstirea Timişeni
care i-au adus cuvinte de mare
înălţare sufletească. Cităm câteva din astfel de aprecieri din
partea lor pentru cel ce a trăit
în acest sfânt locaş: „dragostea
de rugăciune”, „înfrumuseţarea culturii divine prin muzica
bizantină şi corală”, „studierea
cărţilor sfinte”, „aprofundarea
culturii laice”, practicarea „Rugăciunii lui Isus”, filoxenia creştină (pag. 20). Le mulţumim cu
pioşenie din toată inima!
În fine, nu putem încheia
această recenzie fără a face măcar o sinteză asupra câtorva trăsături consemnate în carte, ce a
caracterizat viaţa omului Ioan
Negruţiu pe parcursul trăirii
sale întru Domnul: demnitate şi
curaj; bunătate şi răbdare; model
de suferinţă şi biruitor, condamnat pentru adevăr şi altele. Toate acestea sunt dublate de multe
calități personale incontestabile
cum sunt: simplitate şi sărăcie
asumată, căldură sufletească,
smerenie şi umilinţă, vorbă
bună, exemplu de comunicare
şi comportament cu semenii, talent oratoric, optimist, altruist,
inteligent (vorbea şi citea cinci
limbi între care greaca veche şi
latina), simţ de dreptate, sinceritate ş.a. Iată de ce, mai devreme sau mai târziu, numele unor
asemenea oameni se cuvine să
fie aşezate în acel PANTHEON
invizibil al neamului românesc,
care au zidit ceva durabil pentru
ţară şi pentru locuitorii ei.
Prof. univ. dr. ing.
Vidu BIDILEAN
Membru de onoare al
Academiei de Ştiinţe Agricole
şi Silvice „Gheorghe Ionescu
Şişeşti”

V Suntem alături de nepotul şi veri-

S.C. GEODORI TOUR S.R.L., titular
al proiectului: „EXTINDERE RESTAURANT + ANEXĂ”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare
de către A.P.M. Bihor: nu se supune evaluării
impactului asupra mediului şi nu se supune
evaluării adecvate, în cadrul procedurilor de
evaluare a impactului asupra mediului şi de
evaluare adecvată, propus a fi amplasat în
Nucet, Satul de vacanţă Vârtop, nr. 39, judeţul Bihor.
Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la
sediul APM Bihor din Oradea, B-dul Dacia,
nr. 25/A, în zilele de luni-vineri, între orele
9.00-14.00, precum şi la următoarea adresă
de internet www.apmbh.ro
Publicul interesat poate înainta comentarii/
observaţii la proiectul deciziei de încadrare în
termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunţ.
(885)

Vă aşteptăm şi în
centru!

Anunţurile de publicitate pot fi
depuse şi achitate şi la Punctul de
preluare deschis lângă Teatrul de
Stat din Oradea, pe strada Patrioţilor nr. 4, de luni până vineri, între
orele 9.00-18.00, şi duminica,
între orele 16.00-18.00.

V Vă mulţumim celor care ne-aţi
fost alături în aceste momente grele, încercate de trecerea în nefiinţă a soţului
şi tatălui nostru iubit,
plt. adj. (r.) AUREL CHIŞ.
Mulţumim Armatei Române pentru
onorurile militare funerare, prin care
i-au cinstit memoria şi i-au îndeplinit doleanţa. Îl vom iubi mereu. Eugenia, Renata şi Ioana. (1539)

şorul nostru, Neluţu Cuc, în aceste momente dureroase pricinuite de trecerea în
nefiinţă a mamei sale dragi,
ELISABETA CUC.

comemorări

Odihnească-se în pace! Familia Elena
şi Dorin Cuc. (1558)

V Un gând de alinare, sincere con-

doleanţe nepotului nostru, Ion Cuc şi familiei, la trecerea la cele veşnice a mamei sale
ELISABETA CUC.
Dumnezeu s-o odihnească în pace! Familia Maria şi Marius Goncan. (1559)

V Azi se împlinesc 16 ani de când
a plecat spre cer dragul nostru soţ, tată
şi bunic
GHEORGHE TRIF.
Odihneşte-te în lumină! Soţia Sofia,
copiii Mariana, Dorin şi nepotul Rareş.
(1546)

