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Duminecă,

Bogatul şi Lazar.
Isus, — ştiind că în toate
vremurile vor fi săraci şi
bogaţi, fericiţi şi nefericţi, să
nătoşi şi bolnavi, — s'a în
grijit ca cei nenorociţi să nu
se descurajeze, iar cei care
au soartă bună să nu se în
creadă. Tendinţa aceasta a
Mântuitorului în Evanghelie
se zăreşte clar. Parabolele
Lui tind să ne arete că Dzeu
de aceea a dăruit bunuri spi
rituale şi materiale unora,
ca ei să dea din acele celor
lipsiţi de ele.
Cine citeşte Evanghelia cu
băgare de seamă,
poate
avea concepţie precisă despre
felul cum a înţeles Isuş dis
tribuirea bunurilor pămân
teşti. El n'a vrut ca să câş
tigăm fericirea noastră veş
nică fără trudă, ci ca să ne
luptăm pentru ea. Şi ca să
avem cu ce şi cu cine a
lupta în interesul sufletului
nostru, Dumnezeu ne-a dat
bogăţie sau sărăcie, sănătate
sau boal3, noroc sau neno
roc, prieteni sau inamici,
ne-a dat lumea cu tentaţiunile ei şi în acest scop a
permis ispitele deavolului şi
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ale trupului. Din aceste ur
mează că bogăţia aduce cu
sine chiar aşa de mari da
torii caşi sărăcia.
Din dinamismul vieţii su
fleteşti urmează, că bogatul
care. crede că prin bogăţie,
fără de a lupta cu bunurile
lui, a ajuns fericirea supremă,
sufleteşte moare. Aşa, boga
tul trebue să-şi învingă mân
dria c e i sugerează avuţia sa,
avariţia care vrea să-1 ia în
stăpânire, dispreţul pentru
cei mai săraci care încol
ţeşte în sufletul iui şi să
ajute pe cei săraci, cum îi
poate ajuta
mai bine. El
să fie convins că este cola
boratorul lui Isus, care 1-a
încredinţat, ca îri numele lui
să dea ajutor acolo, unde
este nevoie de ajutorare.
Iar săracul este obligat
în interesul fericirii lui veş
nice, să supoarte sărăcia lui
cu demnitate, nicidecum să
nu dorească averea altuia şi
să nu între în stăpânirea
aceleia în mod nedrept. Să
nu devină inactiv, cu pre
textul că e sărac, dar să
muncească cinstit, în con
vingerea că ajutorul
Iui
Dumnezeu
e cu el. Să lupte

cu sărăcia, căci nici o luptă
luptată bine, nu rămâne fără
victorie.
In sinea ei nici bogăţia,
nici sărăcia nu este merit.
Dar ne putem câştiga merite
prin utilizarea creştină a b o 
găţiei sau a săracei. Săracul,
pentrucă el suferă mai mult
decât bogatul, iar dreptatea
dumnezeiască nici o suferinţă
nu lasă nerăsplătită, câştigă
merite mai uşor decât cel
bogat; dar sărăcia, tot aşa
ca bogăţia, fără fapte bune
este nevaloroasă pentru su
fletul nostru.
Bogatul din Evanghelia,
de azi, nu de aceea a ajuns
în iad, căci a fost b o g a t , —
doar bogăţia Dumnezeu i-a
dat-o, — d a r pentîucă a fost
nemilos şj rău ; iar pe Lazar
nu pentru sărăcia lui l-au dus
îngerii în sânul lui Avram,
ci pentrucă în sărăcia lui a
trăit viaţă plăcufă Iui Dzeu.
Să nc însemnăm aceste şi să
cerem ajutor ca să ne pu
tem conforma lor! Căci este
o forţă constantă în vieaţa
noastră sufletească, care pro
duce mişcarea noastră acce
lerată spre bine,
ajutorul
permanent
a Iui Dzeu şi pe
lângă tot dinamismul acestei
vieţi, un element static : sen
timentul
păcii
care înso
ţeşte luptele noastre
bune,
ca să ne convingă că într'ade^
văr sunt bune.
Dr. I. B.

Calea creştinului.
Un călător obosit de drumul
parcurs, răzâmat pe tovarăşul
său fidel, pe toiag, caută culcuş
de odihnă.
E spre amurg, e spre seară,
lumina se luptă cu întunerecul,
păsărelele se aşează în cuibul lor,
sfârşitldu-şi imnul de laudă cătrâ
Creator, liniştea îşi preia dome
niul. Pelerinul torturat de sete
şi foame abia îşi mai poate trage
picioarele pe cate, nu este ni
meni cine să-i întindă un picur
de apă, o bucată de pâine, cine
să-1 îmbărbăteze şi să I mângâie
Un suspin adânc isbucneşte
din pieptul chinuit O ! încă cât
de departe sunt deia scopul că
lătoriei mele, nu mai pot merge
mai departe; cine îmi va ajuta
ca să nu mi sfârşesc zilele în
acest pustiu ?
:

Dar iată în apropiere, pe o
colină, la marginea drumului se
vede o st Cruce; stelele de pe
întinsul firmament o înconjoară
cu o cunună aurie, — Isus cel
răstignit cu blândeţe îşi desface
mâinile, caşi cum ar intona.
„Veniţi Ia mine toţi cei osteniţi
si însărcinaţi şi eu vă voiu odihni
pe voi " Drumarul obosit parcă
simte, aude duiosul glas chemă
tor ; forţându-şi puterile se târeşte
la sf. Cruce, unde îngenunchind
cere scut, ajutor, beutură şi mân
care dela Cel de pe Cruce.
Apoi după o scurtă rugăciune
izvorîtă din adâncul inimei sale,
rostită cu toată ardoarea sufletu
lui său, se simte din nou întărit,
încurajat, recreat şi ridicându-se
şopteşte : „In numele Domnului
merg mai departe, El este scutitorul şi sprijinitorul meu."

O tainică putere
tot trupul obosit.

i-a înviorat

De 19 veacuri omenirea ră
tăceşte obosită pe cărările vieţii
sale pământeşti, 19 veacuri se
împlinesc în anul acesta, de când
Fiul lui Dzeu, restignit pe lem
nul Crucii „pentru noi oamenii
şi a noastră mântuire," ne-a ară
tat drumul cel adevărat, calea
cea bună, pe care umblând nu
vom rătăci, ne-a mărturisit şi
învăţat adevărul sfintei sale în
văţături depozitată în biserica Sa
de dânsul întemeiată, ca să pu
tem dobândi viaţa de veci fericită.
Patimile şi moartea Iui Isus
formează pentru noi creştinii pe
lerini în aceasta vale a plânge
rilor centrul credinţii încrederei,
rugăciunei şi al cultului divin.
Sfânta maică Biserică catolică
ca o mamă bună chiamă, în
deamnă cu glasul plin de duio
şie omenirea : Sunteţi
obosiţi
de drumul vieţii voastre, sunteţi
întristaţi, setoşi, flămânzi, dispe
raţi, rătăciţi dela adevăjatul drum
arătat de dulcele Isus: Opriţi-vă,
staţi locului, reculegeţi-vă, priviţi
Ia Răscumpărătorul
neamului
omenesc răstignit pe Cruce ! Este
anul sfânt, an de reculegere şi
primenire sufletească ; veniţi nea
muri, veniţi popoare şi vă închi
naţi mie, iubiţi-mă, ascultaţi în
văţătura mea sfântă şi mângăitoare — ne strigă Mântuitorul ;
hrăniţi-vă cu sfânt Trupul şi
scump Sângele meu, ca să nu
flămânziţi, să nu însetaţi mai
mult!
Cea mai mare parte a o m e n i rei umblă în laturea şi umbra
morţii, — încărcată cu fărădelegi,
este nemulţumitoare răsplătind
binele „ răscumpărarea cu atacuri,

blasfemii, injurii, sacrilegii, apostatări, erezii, schisme, atacând şi
dorind a nimici tot ce este sfânt
şi moral de pe acest pământ.
Trimişi cetăţii Athena ajun
gând odinioară înaintea lui Filip,
regele Macedoniei, care deşi a
ştiut şi a fost convins, că cetă
ţenii din Athena îi sunt cei mai
mari şi înverşunaţi duşmani, t o 
tuşi i-a primit pe trimşii lor cu
cordială prietinie şi amabilitate,
i-a încărcat cu lucruri preţioase,
le-a împlinit toată dorinţa şi ce
rerea La despărţire regele a mai
întrebat odată pe delegaţii Athenienilor: Oare nu mai aveţi încă
ceva dorinţă ori cerere ? Atunci
unul dintre trimişi în mod obrazn x a răspuns regelui spre uimi
rea celor prezenţi: „Da Maiestăţi,
mai am o cerere şi dorinţă, să
te văd spânzurat" ! Aceasta in
sultă ne mai pomenită a acestui
trimis a fost pedepsită de cătră
regele Filip cu aceea, că pe toţi
trimişii cetăţii Athena i-a spân
zurat, statorind un exemplu me
ritoriu : Aşa pedepseşte regele
Filip insulta şi nerecunoştinţa, —
le-a trimis vorbă
celor din
Athena.
Ori azi nu observăm noi, cât
de mare este numărul obraznici
lor şi nerecunoscătorilor faţă de
Regele ceresc faţă de b u s Hristos, cari multele binefaceri, mân
tuirea, răscumpărarea neamului
omenesc, patimile şi moartea Lui
de pe lemnul Crucii, le răsplă
tesc cu inzulte, cu atacuri, vio
lenţe şi prigonirea „Mielului ne
vinovat, care a ridicat păcatele
lumii."
Apoi nu-i mirare, că Regele
ceresc, Isus Hristos pentru atâ
tea inzulte pedepseşte lumea cu

-cutremuri, potop,

fomete, ciumă

-şi războaie.
Deci ca să nu pierim, să ne
întoarcem, până nu-i târziu, cel
puţin în acest an sfânt, la Regele
ceresc, să-i cerşim milă, îndurare,
ajutor, scut şi iertare de greşele,
ca să putem moşteni

vieaţa de

veci fericităDariu Vlad
protopop

Ziua morţilor
Biserica a p u s ă n ă la înce
putul lunii Noemvrie îşi a d u c e
-aminte de morţii ei. In pres e a r a zilei morţilor în cimitire
s ă face iluminare mormintelor
-şi în ziua următoare, la 2 No
emvrie liturghiile sunt oferite
pentru cei morţi. Această amin
tire să face toamna, când co
pacii aprope goliţi de frunze,
«câmpiile pustie, toată agonia
naturii, ne spune. Vei
muri
-şi iu.
Dar pe c u m în natură
t i u moare nimic, ci numai s e
transformă, — din s ă m â n ţ a pe
c a r e vântul nemilos al toam
nei a aruncat-o departe d e lo
cul unde planta şi-a împlinit
rostul ei, primăvara o vieată
nouă încolţeşte, — a ş a şi moarte
uşa vie{ii veşnice, prin care
intrând ne transformăm, pierdem,
tot ce a fost vremelnic în noi.
Partea eternă a noastră sufle
tul trăieşte mai departe, să-şi
ia recompensă pen truca a ştiut
să domineze corpul în vieaja
pământească
sau p e d e a p s a
pentru slăbiciunea lui, cu care
s'a lăsat târât de dorinţele tru
pului. Şi mormintele ne vorbesc
rfoarte aspru, ne dojenesc foarte

serios. Ne s p u n : „Şi acest ca
davru pe care îl acoper, ca s ă
nu vă înfioare prin putrefacţia
lui, a iubit c â n d v a vieata, a
iubit bogăţia, a iubit plăcerile.
Şi ce a r ă m a s din aceste toate ?
Nimic. Ce-i folosesc lui a c u m
aceste ? Nimic I Dar d a c ă c a 
davrele aceste ar putea pe o sin
gură zi să revină, ele ne-ar în
văţa că ce sunt adevăratele
valori pentru noi. că în Ioc s ă
ne urîm, să ne sfăşiem unii
pe alţii pentru bunurile şi plă
cerile
momentului, să a p u 
căm m â n a a c e e a care vrea s ă
ne conducă în vieată, vrea să
ne treacă prin uşa morţii îngustă
şi îngrădită cu spînii remuşcărilor, ai regretelor şi ai ispitelor,
şi vrea să ne d e a printr'un gest
al bunătăţii supreme vieată, fe
ricire veşnică Mâna străbătută
de cui a lui Isus e m â n a ,
care se'ntinde spre noi. Să nu
întârziem a-o prinde, a-o u d a
cu lacrimile noastre de părere
d e rău, căci ziua de azi este a
noastră, dar cea de mâine nici
nu ne este
promisă.
Căci cu fiecare moment
ajungem mai aproape de mo
arte, care este crudă, nu cu
noaşte milă, care va sosi cu
toată siguranţa, Nu ne poate
asigura contra ei faptul că sun
tem tineri, bogaţi şi frumoşi, în
cimitir sunt înmormântaţi tineri
şi bătrâni, bogaji şi săraci, fru
moşi şi urîti. De a c e e a e nera
tional să trăim a ş a caşi cum
n a r a muri niciodată. Să n e
cugetăm adeseori la moarte şi
toate acţiunile noastre să fie
făptuite aşa, ca în fiecare mo
ment să putem d e s e a m ă d e ele.

In 5 Noemvrie vor fi
mari serbări în parohia noas
tră din Sighet. Se va face
comemorarea de 1900 ani
a răstignirei lut Isus Hristos.
Serbările se vor deschide cu
o grandioasă procesiune euharistică, la care va lua
parte întreaga parohie. După
masă după Vecernie se va
da „Binecuvântarea euharistică," iar la orele 5 în sala
primăriei va fi o serbare ar
tistică, cu conferinţe (Dna
Flora Dr. Iuga şi Dl. Gavril
Mihalyi), cu recitări şi cu
bucăţi muzicale.
întâlnirea Regilor. In
luna Decemvrie se vor în
tâlni Ia Belgrad — capitala
Jugoslaviei capii încoronaţi
ai României, Jugoslaviei şi
Bulgariei. Cum între Româ
nia şi Bulgaria realaţiunile
nu erau chiar pretineşti până
acuma, e natural, că aceasta
apropiere între cele două ţări,
însemnează un mare pas
cătră pacea Balcanilor.
Inundaţiile
din vară,
cari au pricinuit aşa de mari
pagube au pus pe gânduri
pe cei chemaţi. Serviciul
apelor din Satu Mare acuma
lucrează la întocmirea unui
plan pentru regularea cur
sului Izei şi ridicarea ma
lurilor, ca aşa puţinul pă
mânt arabil să fie ferit de
inundaţii.
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Programul
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Calendar săptămânal.
5 — 11 Noemvrie 1933.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Dumineca VII d. lnălt sf. Cruci Mart. Galaction, Caius
Luni Sf. Păr. Pavel Luca
Marti Sf. 33 Martin din Meletina
Mercuri Sf. Arh. Mihail şi Gavril
Joi Onisofor, Simeon
Vineri Sf. A. Orest, Olimp. Rod.
Sâmbătă Sf. M. Mină, Victor.
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