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Apare in fiecare Duminecă.

Preţul unui exemplar: 1 Leu

tin a fost adevărată înviere,

învieri.
Cât de mare minune era
învierea tânărului din Naim !
Isus, în care bunătetea şi
mila ajunge gradul desăvâr
şirii, dă înapoi mamei îndu
rerate fiul ei înviat. I s'a
făcut milă dulcelui Mântui
tor de suferinţa mamei şi a
schimbat-o în cea mai mare
bucurie.
Isus este şi azi acelaşi,
este îndurător şi ajută. Şi
acum i se face milă de ma
mele acele care îşi pierd
fiii lor. Dacă moartea i-a
răpit, El umple inimile în
tristate de mamă de nădej
dea învierii şi a întâlnirii.
Şi mamele îşi şterg lacri
mile şi aşteaptă revederea în
lumea veşnică „unde nu
este durere nici întristare
nici suspinare, ci vieaţă fără
de sfârşit/'
Insă Isus

încă şt mai

mult compătimeşte pe acele
mame, ai căror fii, deşi sunt

şi

câte

asemenea

învieri

sunt.
Deci mame, sărmane mar

în vieaţă, dar sufleteşte sunt
morţi,

îngropaţi

în

mor

tire ai fiilor voştrii,

nu vă

mântul păcatului. Isus prea

pierdeţi nădejdea! Dacă veţi

mult

fi perseverante în

şi-a

iubit mama lui,

rugăciuni

ca să fie insensibil faţă de

şi în accentuarea principiilor

rugăciunile şi lacrimile ma

morale

melor.

aceea, mame,

veţi avea fericirea, ca sâ-1

care aveţi vreun fiu rătăcit,

conduceţi pe fiul rătăcit în

necredincios,

braţele

De

rău sau chiar

mort în sufletul

lui, nu în

creştine,

Tatălui

într'o

zi

Ceresc, la

scaunul de mărturisire. Nu

cetaţi a vă ruga pentru el.

vă

Veţi

în inima lui Isus şi o rugaţi,

vedea

voi veţi

că în

fine tot

birui, căci cu

voi

este mila Inimi lui Isus!
E lucru ştiut că Sfânta

ca

pierdeţi

dar încrederea

să-i ridice din

somnul

morţii şi pe fiii voştri, cum
a făcut cu tinărul din Naim.

Monica mulţi ani s'a rugat

El, Domnul

pentru fiul ei, până ce Dum

curăţiei, va turna vieaţă în

nezeu a

sufletele

gustin s'a

ascultat-o şi Auridicat din

mo

vieţii şi Regele

moarte şi curăţie

în inimile necurate, căci şi

cirla păcatelor la aşa mare

azi nenumărate şi

înălţime,

minuni face. Numai vă ru

mijlocirea

că azi îi cerem
şi îl

cinstim ca

negrăite

gaţi şi vă încredeţi !

pe Sfântul Augustin.

Irina Berinde
întoarcerea

lui

Augus

Misiunea din Siria

Din activitatea misionară a
membrilor Societăţii lui Isus.
Ca să ne putem da se
ama

despre munca

extra

ordinară a misionarilor ie
zuiţi, vom lua câteva date
din activitatea lor de

100

ani.
In Japonia

ş/ în

lele Oceanului,

insu

in răsăritul

îndepărtat c e a mai

înflori-

toarea misiune este c e a din
Batavia.

Timp

îndelungat

s'a ajuns la puţin rezultat
pe acest teren greu de mi
siuni, azi însă munca
sionară,

plină

de

mi

jertfă

tenarul. Sfântul

Păgâni

Misiuni

ate misiunile din lume. Ie

să fie spre ajutorul

sfinţenie. Din seminarul ei
au eşit mulţi preoţi,

tatea din Beyruth, dă muiti
medici, advocaţi şi ingineri
distinşi.
Colegiul

din partea părinţilor iezuiţi
din America de nord, şi-a
început

Catolici Misi- Şcoli Bote
onari
zuri

40 0 0 0

—

25

—

17

4 970

19.763

38

29

650

892 000

540 000

pentru Societatea lui Isus.
Ordinul are deja

noviciat

—

Armenia (Siria)
Bagdad (Colegiu)
Albania
Misiunile

477.000 183

21.000 000

Batavia (lava)

—
—
—

47 22.000
348 000
4050 1.109,000
54.000 152 336

—
—
—

din Africa. In

Africa în 7 misiuni

Cumine
cări

158

Zamboanga (Ins.
Fiîip)

chemare,

se

11

ajung la rezultate minunate.

cu

şl

18

47.000

mulţi,

activitatea

leagă de el multe nădejdi.

Insulele Caroline

arte

Bagdad,

afericitului Părinte P a p a —

sunt instruati 31.000 copii,

lele Filipine) se găsesc fo

din

organizat — la dorinţa Pre

Tokyo (Univers.)

Asia (Japonia, lava, Insu

epis-

copi şi patriarhi. Universi

care

din

Da-

torinta ei a îndeplinit-o cu

lele lor minunate, în

rător, că în misiunile

Patri

arhilor şi Episcopilor.

Hîroshîma Japonia 5.000.000 1.435

înbucu-

a

obligat aceasta misiune, c a

zuiţii din Olanda cu şcoa-

Este un semn

Scaun

O mică statistică

misiunile din Batavia sunt
cele mai rodnice dintre to

de mult şi-a sărbătorit cen

Caroline este un adevărat
Calvar. Agru-1 Domnului
cu greu să munceşte. Cli
ma ucigaşă şi criză econo
mică de azi îngreunează
foarte mult activitatea mi
sionară. Mulţi apostoli eroi
îşi jertfesc sănătatea şi vi
ata aici, dar Domnul a ş a
a rânduit, c a munca colo
sală a apostolilor anonimi
să fie încununată cu suc
ces. Numai de 11 ani au
început aici activitatea lor
iezuiţii şi numărul catolici
lor s'a întreit.

atâta fruct aduce, încât azi

nu

lucre

—
—
—

142 147
4

—

44

4

In colegiul

lor

325.000

—
50 000
din Kairo

— unde mai mulţi bărbaţi

în Japonia (cu 9 noviiD în

ază iezuiţi. In Egipt 4 0 ie

distinşi egipteni au

Insulele Filipine (cu 61 no-

zuiţi funcţionează în

nat şcolile — au

viti) în lava (unde deja de

unile Franciscanilor, a c e ş 

studenţi, în seminar 35, iar

3 0 de ani există novitiatul,

tia s'au obligat la

în şcolile pentru copţi

c u 3 0 noviti locali)

cerea şcoalelor şi se ocu

Misiunea din

Insulele

misi
condu

pă cu readucerea copţilor.

termi
630

de
au

peste 3000 de elevi.
In

Congo

belgian

pă-

Ţintii iezuiţi conduc vica
riatele apostolice din Ki
santu şi Kivango. Aici mi
lionari au trebuit să treacă
peste greutăţi grozave, c a
s ă creeze — în acest cel
mai părăsit teren African
una dintre cele mai în
floritoare misiuni din lume.
Multi misionari au plecat
din Belgia în Congo, a ş a
părinţii albi şi misionarii
din Schentfeld, însă clima
periculoasă i-a răpus. In
anul 1892 au venit apoi
părinţii iezuiţi. Au început
lupta pe viată. Chiar atunci
făcea ravagii, boala som
nului, în timp de 13 ani
numărul locuitorilor a scă
zut la VT parte. Misionarii
iezuit! au murit pe rând.
Au venit alţii şi nu s a u
dat bătuţi. Au clădit cape
l e , care de multe ori au .
rămas goale şi părăsite în
mijlocul locuitorilor conta
minati de boală şi au de
venit ascunzişul leilor şi
locuinţa furnicilor albe. Au
instalat c a s e de refugiu,
care în doi ani au rămas
goale prin moarte.
In anul 1910 în jurul
iui Kisantu 8 5 % din nu
mărul locuitori ior au murit.
Ani dearândul a ţinut lupta
eroică a misionarilor. In
decursul acestor ani de
jale, de câte ori s'a ridicat
gândul : toate sunt zadar
nice ! E imposibil a ajunge
Ia ceva rezultat. Nici a ş a
nu se poate stăvili boala
ucigătoare ! Oare se merită
a jertfi viata tinără a atâ
tor misionari pentru o în
treprindere problematică.

Şi totuşi, misionarii şi-au
propus, c ă nu vor părăsi
pe bieţii negri, căci singura
mângâiere a acestui po
por sortit la moarte este,
c ă servitorii Iui Dumnezeu
sunt lângă el. Providenţa
a încredinţat lor Congo, c a
pe un copil bolnav. Şi ei
n'au părăsit pe copilul
bolnav. Au priveghiat asu
pra poporului orfan, muri
bund. Misionarii-eroi au fă
cut acest lucru fără nici o
fală, şi fără afişare, caşicum acest lucru ar fi cel
mai natural pe lume. Dra
gostea lui Hristos i-a însu
fleţit. Au clădit mai de
parte, au construit tipogra
fie, dar mai ales au prac
ticat dragostea îndurătoare,
au vindecat. Şi însfârşit
întreprinderea, care s'a pă
rut imposibilă, s'a înfăp
tuit. Au oprit boala ucigă
toare, boala somnului. Au
găsit serul vindecător, cu
ajutorul căruia după mai
mulţi ani de
osteneală,
pericolul ucigător al boalei
a pierit.
In anul 1922, după o
muncă de 29 ani împreu
nată cu patimi mari şi cu
jertfa a multor vieţi, —
20.000 de creştini au ră
sărit pe acest teren. In
acest timp s'a
început
mişcarea formidabilă de
încreştinare între
negri:
„bakongo" şi aceasta miş
care din zi în zi a crescut.
In anul 1932 deja numă
rul creştinilor de aici s'a
ridicat Ia 162.000 şi numă
rul acelora, cari se pregă

teau la primirea creştinis
mului a fost: 105.000. V e 
chea misiune atunci s'a
divizat în două vicariate,
cel din Kisantua şi ce! din
Kwango. Despre vicariatul
apostolic din Kisantua, pu
tem zice, c ă e cel dintâi
vicariat din Africa, pentrucă pe teritorul tui creş
tinii catolici formează 5 6 %
din numărul total al locui
torilor. Deci păgânii sunt
deja în minoritate. Este de
remarcat rezultatul de o
ponderositate mondială, c ă
anume în aceasta : „terra
misionum," unde cu câtva
ani înainte populaţia în
urma
boalei
somnului,
aproape a dispărut, în ur
ma muncii neobosite a mi
sionarilor situaţia s'a schim
bat în a c e e a măsură, c ă
azi aici este c e a mai mare
natalitate de pe întreg pă
mântul. Aceasta minune
a educaţiei poporale creş
tine şi a carităţii organi
zate, este admirată de toii.
încoronarea acestei munci
apostolice a fost congre
sul euharistie din Kisantu,
care s'a organizat anul
trecut şi la care au par
ticipat, numai în procesiu
nea euharistică, 18.000 de
negri.
In sfârşit, trebue s ă po
menim cele două misiuni
din Madagascar, care sunt
conduse de iezuiţi francezi.
Cei 174 de misionari din
aceste misiuni au ajuns la
rezultate miraculoase. In
anul 1890 erau aici numai
5000 de catolici, după

trecut.

muta acolo

creştini

dicat la 42.000, iar azi în

lici şi abia

în

ani

Numărul membrilor înscrişi

Madagascar

au clădit 20 de biserici şi

este 176. Reuniunea a func

părinţii misionari abia

ţionat cu un

creştini

sunt

178.000

catolici.

In

trecut pe teritorul

anul

ambelor

misiuni s'au botezat 24.000
de persoane.

Viata

boteza

cato

de situaţia d'm anul

lor s'a ri

10 ani numărul

câtva

mulţimea

pot

acelora,

cari doresc a se încreştina.

sufle

Secerişul este copt, nu

rezultat foarte

frumos. In decursul misiuni
lor ţinute în 5 6 de
s'au

locuri,

cuminecat 3 3 . 0 0 0

credincioşi. Insuş

de

Excelenţa

tească este intenză, aceasta

mai

o arată numărul

este nevoie, care să poarte

Sa

în

mat mulţumirea Sa cu pri

cuminecărilor!
Madagascar

Auziţi:
cei

d e credincioşi
necat

de

mare al
347.000

s'au

mâni

hambarul

colta

lucrătoare
Bisericii re

vire

bogată.

cumi

Mismar

Episcopul
la

şi-a

activitatea

Reuniuni,

expri
acestei

îndemnând preoţii

ori.

din pastoraţie de a colabora

Madagascar,

şi c a predicatori la misiunii

3,525.000

Creştinii din

în

de

d a c ă se mută

în alt

loc,

Se

remarcă

activitatea

părinţilor călugări dela Bixad

a c e a s t a parte de tară uriaşă,

Adunarea generală
a Reuniuni de Mi
siuni

numită Betsimisaraka,

care

s'a ţinut în ziua de 2 7 Sep

a stat sub

pro

temvrie 1 9 3 4 la Baia Mare.

cu vre-o

Raportul secretarului general

uiţi şi răspândiţi
„DUMINECA"

devin

apostolii

credinţei

noastre sfinte între străini.
E

pildă

testantă,

frumoasă

pentru

influentă

înainte

câtva ani au început a se

arată o mare

şi Moiseiu.

înaintare faţă

Calendar săptămânal.
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7. Dumineca Hl-a d. In. sf. Cruci

Octomvrie

(Ap. 11

Cor. 6, 1 Ev. Luca 6, 31.) M. Sergiu şi
Polichroniu
8. Luni C. Pelagia t

457

9 . Marţi Ap. Iacob Alfeu
10. Mercuri

M.

1934.
Ce înseamnă a iubi pe Hristos ?
A iubi pe Hristos nu înseamnă a ofta
şi a zice: Doamne, Doamne, A iubi pe
Hristos înseamnă a păzi sfânta lui învă
ţătură nestricată şi a plini porunca lui,
chiar şi dacă ai avea să suferi zeci de
morji dureroase. Mulţi z i c : Eu iubesc pe
Hristos! Şj apoi numai degetul mic dacă
îi doare, umplu lumea cu tânguirile lor.

Eulampie

11. Joi Ap Filip
12. Vineri Prob., Taraţi şi And.
13. Sâmbătă M. Carp şi P a p i l e . / f

Unde este astăzi dragostea lui Hristos ?
...El a dat totul pentru tine creştine... oare
iubeşti tu într adevăr pe Hristos, ori doară
o spui numai din gură ?...
P. Gorganiu.
(Calendarul Bunului Creştin. Bixad.)

