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Chiemarea apostolică
(închinată în special în atenţia membrilor Agru-lui)
Precum trupul nu este
un singur mădular, ci multe,
având fiecare un rol spe
cial de împlinit în trup,
precum a voit Dumnezeu,
(Cor. 12, 14, 18) astfel în
Biserica lui Hristos fiecare
e dator să-si înplineaseă
chemarea. Dar oare poate
fi liniştit fiecare om, că
acel loc îl o c u p ă el,
în corpul mistic el lui Hris
tos, pe care i-a designat
Creatorul? De multe ori
întocmim viata noastră după
buna noastră plăcere. Nu
consultăm cu Dumnezeu
ca apoi să ne supunem
voinţei Lui. Este oare deatotului sigur, că Dumnezeu
n'ar fi voit să formeze din
noi un apostol în înţelesul
strict al cuvântului ? Un
apostol al cărui chemare
ar fi apostolatul adevărat:
apostolatul preotului ori al
călugărului ?
Câţi chemaţi se opun
ca D o m n u l să facă
„aleşi* din dânşii! De şi
poate că suflul chemării
dumnezeieşti a
atins
vreodată, dar ei nu au
fost" destul de atenţi şi nu
au luat în seamă această
discretă aproape timidă
voce a Dumnezeiescului în
văţător, pentru a se sus
trage de sub aceasta che
mare. Nu cumva chiemării
la preoţie şi la călugărie
numai aceia sunt apti, carii
au răspuns afirmativ ? „Aşa
ni se pare, că şi când
Dumnezeu din precautiune
ar fi invalit ca şi cu un
văl şi ar modera vederea,
frumsejia strălucitoare a
vocaţiunei preoţiei catolice

pentruca dacă oamenii ar
şti să întelcegă aceea că
ce este preoţia, în acest
caz prea mulţi ar merge de
preot". (Gratiy: Philosophie
du Oredo). Cea ce se spune
aici, despre preot?, într'un
fe! se referă şi la viata
călugărească.
In toate locurile lipsesc
vocatîunile. Pentru ce? Oare
poate să fie câ Dumnezeu
nu mai chiamă? Nici decum!
Mulţi de loc nu se hământă
cu aceea, să se audă che
marea lui Dumnezeu, sau
nu urmează chemarea ce
le sună la ureche.
Dacă cineva s'a trăgănat de a urma chiemării,
care îl îndeamnă la urmarea
vieţii evanghelice, ori la
cariera preoţească încă prin
aceesta nu şi-a
expus
sufletul pierzării. Chiema
rea fie chiar cât de insis
tentă, nu e poruncă. „Dacă
vrei" zice Mântuitorul. Iară
aceasta nu e identic cu
aceea că trebue. Insă e
drept, că dispreţuirea chie
mării limpede recunoscute
spoliază de multe haruri
sufletul, şi-1 aşeză între
astfel de împrejurări, pentru
cari sufletul nu e creat.
Marea pagubă a refu
zare! chiemării nici că
poate fi măsurată, nici în
ceea ce priveşte pe indi
vidul, precum şi mai puţin
în privinţa pagubei ce su
feră prin acest refuz şi
infidelitate individuală, co
munitatea. Tu
personal
poate că te vei mântui şi
dacă rămâi în lume. Dară
cine va mântui pe toii
aceia, pe cari iar fi mântuit

conlucrarea ta înzestrată cu
haruri în belşug?
Cine ne-ar putea soune
câte suflete sau osândit
ori că nu au atins o
sfinţenie mai superioară,
pentruca era cu un epostol
mai pufin în lume ? Şi câte
suflete s'ar mai fi mântuit
de era cu un apostol mai
mult? Tu erai ales de Dum
nezeu să fii instrumentul.
Iar tu fe sustragi. In tot
cazul Dumnezeu nu se
încurcă... Insă dacă sunteţi
mulţi de aceşt«"a cari se
retrag, să nu vă miraţi dacă
şi după XIX veacuri e încă
acolo lumea, unde e azi.
Să nu vă miraţi că atîtde
pufini cunosc încă pe Isus
Hristos, că sângele Calvariului serveşte pe seama
alor atît de pufini spre
mântuire şi că în staulul
Bisericii celei adevărate
sunt încă atît de putini.
Iehova acestea le spunea
prorocului Ezechiel: „Fiul
omului, te-am pus pe tine
păzitorul casei lui Izrail şi
din gura mea vei auzi cu
vântul şi vesteşte-o lor.
Dacă eu voi spune nete
mătorilor de Dumnezeu:
cu moarte vei muri! iar tu
nu le vei vesti şi nu îi
vei spune ca să părăsească
calea blăstăm?jt'lor şi să
trăiască, e drept că acesta
va muri în fărădelegea lui,
dară sângele dânsului o
voi cere în seamă dela
tine Insă dacă tu îi vei
vesti-o şi el nu s'a întors
depe calea perirei, el tot
va muri în infamia lui,
iară tu t -ai mântuit suf
letul".
:

Poate că tu vel z'ce:
„Sunt eu doam păzUorul
fratelui meu ? E drept ca
în intelr sul strict ai cuvân
tului şi m urmarea adevă
rului direct nu! Nu, nu
eşti păzitorul dinsului 1 Cu
vintele s use profetului în
speciei să refere acelora
cărora ' s'a pus ca datorintăprc. fessonală mântuirea
sufletelor.
Insă
Dumnezeu Ji-a
oferit Ş'' f'e aceea ca să fii
număr i.iultiplicâtor, iar tu
preferi să rămâi o unitate
ordinara simplă. Dumnezeu
vrea să te pună în feşnic
să luminezi tuturor, tu din
contră, vrei să fii candela
ascunsă subt acoperernânt.
Dumnez u te vrea pune
de clopot pe vârful turnu
lui, iar fu vrei să fii o bu
cată de aramă subt foi I
Ce sublim dumnezeesc
este a mântui barem un
singur suflet! Valorează cu
o viată întreagă! Iar dacă
omul desconsideră aceasta,
ce laşitate dureroasă ! Şi
dacă numai unui singur
suflet iaşi cauza pagubă
prin acea că nu tjn seama
de mântuirea lui, încă
las să treacă! Dar laşitatea
mea poate avea efect pă
gubitor asupra zaci, sute»
poate ch ar şi asupra mii de
suflete!
Sunt mulţi tineri, cari
nutresc în noi speranţa că
vor porni pe aceasta cale,
care duce la înalt mi dumnezeeşti. Noi îi întrebăm
îngrijorat? : „Voi sunteţi
aceia pe cari îi aşteptăm ?
„Dar dacă ne vom înşela
şi cu ei şi dacă se vor
speria şi ei de greutăţile
pornire! spre înă^mi ?! Noi
şi în acest caz, trebue să
transpunem speranţa noas
tră aiurea.
Traducere după:
R. Plus S. J .
;

Congresul Agru-lui din Eparhia Maramureş.
Congresul Agru-lui din epar
hia Maramureşului în anul acesta
a avut loc în Baia-Mare, sediul
episcopiei, cu un deosebit fast.
Congresul a început deja Sâm
bătă, în 17 Septemvrie, când a
avut loc o şedinţă a. comitetu
lui, în care s'a desbătut progra
mul congresului de a doua zi.
După şedinţa comitetului a
urmat Paraclisul oficiat în cate
drală. Cu aceasta ocazie a pre
dicat păr. Leon Mânu ieromonah
bazilian şi egumenul Mănăstirii
Nicula. Seara membrii comite
tului au luat masa la Excelenta
Sa Episcopul, care a ţinut, ca
să vază împreună la masa sa
pe aceşti pioneri ai unei vieţi
noui.

Ziua congresului.
Duminecă, 18 Septemvrie,
ziua congresului e o zi frumoasă,
plină de soare. Străzile oraşului
pe încetul devin pline de mul
ţimea poporului credincios adu
nat din Maramureş, din Chioar,
din jurul Sătmarului, dar mai
ales din comunele din apropiere.
Procesiuni după procesiuni vin
din toate părţile. Fâlfâitul pra
porilor, cântecele euioase dau
în timbru de pietate reşedinţei
episcopale. La orele 9 începe
Liturghia arhierească. Catedrala
monumentală nu e în stare ca să
cuprindă marea mulţime adunată
la congres, aşa că o bună parte a
credincioşilor în timpul Litur
ghiei stă în jurul bisericii. Li
turghia e celebrată de Excelenta
Sa Episcopul în sobor de 12
preoţi. Răspunsurile sunt date
de corul catedralei cu precizie
uimitoare. In timpul Liturghiei
s'a cuminecat un număr sur
prinzător de mare al credin
cioşilor. La sfârşitul Liturghiei
Excelenta Sa Episcopul rosteşte
o predică (comunicată acelora
din afară prin megafon) care a
impresionat mult pe cei de fată.
Predica măiastră a pus la punct
toate chestiunile ce privesc
încadrarea noastră a catolicilor
români între împrejurările de
azi, suferinţele şi neajunsurile pe
cari le întâmpinăm, îndemnând
pe toii bunii fii ai Bisericii de
a purta cu credinţa unui viitor
mai bun aceea ce acum avem
de suferit, căci dreptatea este
de partea acelora, cari tin cu
vântul Domnului.

Congresul general
a avut loc după terminarea sf.
Liturghii în sala de teatru a ora
şului. Participanţii în număr im
presionant de mare ocupă bănci
le şi balcoanele teatrului, iar pe
scenă în frunte cu Excelenta
Sa Episcopul şede comitetul
eparhial şi distinşii oaspeţi:
primarul oraşului col Niiescu,
comandantul garnizoanei col.
Botez,
Fran cisc
Erdos

fostul preşedinte al Tribuna- '
lului
Saiu-Mare Dr. Avram
Cosma
delegatul
comitetu
lui central, Augustin Cosma,
delegatul organizaţiei Oradea,
iar Dumitru Neda delegatul
Blajului ia loc între public.
După invocarea Spiritului
Sfânt cântat de asistentă preşe
dintele Dr. Fiorent Mihaly des
chide congresul cu o vorbire
plină de îndemnuri creştineşti.
(Aceasta vorbire atât de frumoasă
0 vom da în întregime în nu
mărul viitor al gazetei noastre).
Urmează salutul autorităţilor.
Dl. colonel Botez aduce salutul
armatei. Armata—zice dl. colo
nel — a fost totdeauna lângă
Biserică. A lucrat mereu cu
binecuvântarea episcopilor şi
preoţilor. In numele armatei
salută congresul Agru-lui, adu
narea unei Biserici
naţionale.
Dl. colonel Botez este viu aplau
dat din partea asistentei. Dl.
Colonel Nitescu, primarul ora
şului Baia-Mare, în numele
oraşului şi al său urează spor
Ia muncă şi desfăşurarea progiamului. Pdr. Solomon
aduce
salutul Cepitlului rom -cat. din
Satu-Mare. Urmează apoi cu
vântul Dl. Dr. Avram Cosma
delegatul comitetului central. Dsa
spune: Rosturile noastre sunt
concretizate în cuvintele : lege
şi muncă. Ne mândrim cu ori
gina noastră de două ori ro
mană : cea sufletească şi cea
după sânge. Biserica noastră,
reprezintată prin Blaj, a depo
zitat şi administrat cu sfinţenie
tezaurul
culturei
româneşti.
Lozinca noastră este : Pen
tru Hristos prin Hristos la
Hristos 1 Hristos vorbeşte veşnic
din corabia lui Petru. Să facem
zid în jurul Lui, să-L apărăm.
Corabia lui Petru, Biserica, ne-a
deşteptat la adevăratul ideal
naţional, deci e vremea, ca să
1 se dea atenţia şi cinstea ce i
se cuvine. Omagiază în numele
Comitetului Central şi al pre
şedintelui prof. Borza pe Epis
copul Maramureşului. Aduce
salutul frăţesc al comitetului
central pentru congres şi congresisti.
Pdr. Dumitru Neda verbeşte
în numele Agru-lui arhidiecezan
şi al presei din Blaj. Vin din
cetatea şcolilor române-unite
—zice Sfinţia sa—unde s'a for
mat conştiinţa naţională. Blajul
nu cunoaşte diferente şi disenziune. Din potrivă a avut suflet,
dragoste şi lumină multă şi a
dat totdeauna mult. Acolo nici
odată nu s'a vorbit de Sălaj,
Maramureş, Sătmsr decât cu
dragoste si consideraţie. Mani
festaţia ce o pot constata aici,
nu se poete vedea aiurea. Dra
gostea şi credinţa manifestată
aici în public este de admirat

aici mai mult decât aiurea. După
elogiile aduse Episcopului, cere
ajutorul Domnului, ca dorinţele
congresului să fie în curând
realitate strălucită.
Dl. Augustin Cosma profesor
salută congresul în numele or
ganizaţiei de Oradea, ctitor al
Agru-lui-Aduce dragostea fraţilor
agrişii din Oradea congresului
atât de impozant nu numai prin
mulţimea celor prezenţi, dar mai
ales prin dragostea manifestată
cu atâta căldură. In numele Con
gregaţiilor Mariane din Sighet şi
Baia-Mare, dşoara Dr. Irina
Berinde
prefecta congregaţiei
din Sighet zice: E o coincidentă
fericită între predica
rostită
eseeră de păr, Mânu, predica
arhierească şi evanghelia zilei.
Căci întru adevăr, viata numai
prin credinţă devine uşoară şi
zilele neplicticoase. Cine vrea
să urmeze lui Hristos, să se
lepede de sine şi să urmeze
Lui, doar El a zis că este :
calea, adevărul şi viata şi de
mă voi înălţa la cer, pe toii
îi voi atrage Ia mine. In aceasta
nădejde lucrează congregaţiile
mariane şi în acest gând lu
crează şi Agru, căruia îi doreşte
spor la o muncă roditoare. Dna
Colcer în numele congregaţiei
din Baia-Mare spune: toate
greutăţile pot fi biruite cu aju
torul celui de sus. Increzându-vă
în ajutorul Domnului, veti în
vinge. Reuniunea Mariană cu
dragă inimă se pune în ajutorul
Agru lui de a aprinde în inimi
focul dragostei lui Hristos... Dl.
advocat Oşanu în numele orga
nizaţiei locale a Agru-lui spune:
toleranta din partea noastră nu
lasă de dorit, însă toleranta
fată de noi nu e aşa de mare
ca să ne moleşască credinţa.
Noi vrem si aşteptăm
ceva
mai mult decât tolerantă: ega
litate de drepturi şi tratament
cu fraţii ortodocşi români. In
acest punct regresăm... Noua
lege administrativă nu admite
ca afară de preotul ortodox
altul să intre de drept în co
mitetul şcolar. Credem, că
aceasta măsură e o greşală
contra naţiunii noastre. Şi acesta
e un exemplu numai, căci
multe măsuri sunt luate, cari
vatămă fiinţa noastră de români.
Pentru de a apăra drepturile
noastre, trebue ca să plecăm
dela acest congres mai îndâr
jiţi în apărarea credinţei noastre.
Excelenta Sa Episcopul pro
pune, ca să se trimită două
telegrame: Majestătii Sale Re
gelui şi Preafericitului Părinte
Papa. Iată textul lor :
Majestătii Sale
Regelui Carol II
Bucureşti
„Asociaţia Generală a Ro
mânilor Mireni Uniţi din Eparhia
Maramureşului
întrunită în

Congres diecezan la Baia-Mare
în prezenta
Prea
Sfinţitului
Episcop Dr. Alexandru
Rusu
şi a autorităţilor locale
aşterne
la treptele Tronului
omagiile
sale de dragoste
şi
credinţă
rugând pe majestatea
Voastră
să binevoiască
a primi încre
dinţarea voinţei sale
neclintite
de a fi totdeauna în slujba
Coroanei şi a Neamului".
Dr. Fiorent Mihaly
preşedinte
Sanctităţii Sale
P i u s XI
Roma
Asociaţia Generală a Româ
nilor Mireni din Eparhia Mara
mureşului întrunită în Congres
diecezan la Baia-Mare
asigură
pe Sanctitatea Voastră de devo
tamentul său neclintit, implorând
binecuvântarea
părintească.
Dr. Fiorent Mihaly
preşedinte
Urmează apoi raportul se
cretarului general.
„Ca bravi apărători ai cre
dinţei şi harnici muncitori în
AG.R.U.-1 Domnului, după 7
ani de viată a Asociaţiei noas
tre, pentru prima dată ne-am
adunat în centrul acestei Epar
hii, ca stând Ia o clipă de
odihnă în umbra crucii şi la
masa împăratului nostru Hris
tos din aceasta Catedrală, din
izvoarele harului Dumnezeesc
întârindu-ne în credinţă; după
un control sever asupra acti
vităţii noastre, asupra rezulta
telor, biruinţelor şi înfrângerilor,
eliminând greşelile trecutului şi
scurtând zările şi situaţiile vii
torului, cu paşi viguroşi să du
cem la izbândă steagul lui
Hristos. Cercetând calea şi ac
tivitatea A.G.R.U.-lui în aceşti
7 ani dc viată, privind aşeză
rile lui pe plaiurile româneşti,
frământările pe povârnişul aces
tui veac pâgân şi bolnav pri
virea noastră se întunecă şi se
înfricoşează, căci drumul nos
tru duce printre munţii ce se
bat în capete. Astăzi scurtând
zările întunecate de norii pri
mejdiei, vedem că sunt străbă
tute de fulgerele ce trâznesc
din toate părţile, căci uraganul
a izbucnit şi noi nu mai putem
sta la îndoială. Iadul şi-a mo
bilizat toate forjele infernului,
ateismul cu francmazoneria, pâgânismul cu barbaria au pornit
la ofenzivă hotâritoare, contra
civilizaţiei creştine. Sortii s-au
aruncat In aceasta luptă a Sa
tanei contra lui Dumnezeu,
energii uriaşe s-au încleştat la
luptă pe viată şi pe moarte,
încurajate de promisiuni ispiti
toare. Lumea s-a transformat
într'un şantier uriaş, în care
biruinţele technicei şi revolta
surdă a masselor se luptă îm-

preună contra civilizaţiei albe,
contra civil zatfei creştine.
Duşmanul a ajuns şi la bi
ruinţe parţiale şi trecătoare, dar
dureroase. Uriaşa împărăţie pravo-slavnice dela Miază-noapte
geme sub sângeroasa domnie a
lui Antihrist. Ca o făclie uriaşă
arde Spania catolică în coltul
Europei apusene. Acolo bolşe
vismul rogu, în Germania pâgânismul barbar cu mâni sa
crilege răstoarnă crucea de pe
catapeteazma bisericilor, voind
să alunge Evanghelia de pe
plaiurile pe cari crucea a plan
tat civilizaţia creştină.
Suntem la o răspântie isto
rică, la o răsturnare de lumi.
In mijlocul acestui vârteji şi
haos al eclipsei sociale, Părin
tele creştinătăţii, ca un puternic
stâlp de foc luminează calea,
adevărul şi viata creştinilor şi
cu vocea-i sonoră, ca un uriaş
clopot de alarmă, ne chiamă
să salvam credinţa, moravurile
şi civilizaţia creştină ajunse în
pericol.
Două căi stau în fata civili
zaţiei creştine, născută din spi
ritul Evangeliei; calea vieţii şi
a morţii; calea credinţei şi a
necredinţei, calea lui Hristos
sau a lui Antihrist.
In fata acestei dileme stâm
cu toţii nu numai singuratici, ci
întreg neamul românesc. Deci
trebuie să alegem : ori cu Hris
tos, ori împotriva lut Căci „cine
nu este cu mine împotriva mea
este", laşitatea,
neutralitatea
este trădare.
Nici noi românii nu putem
scăpa de aceasta dilemă. Tre
buie să întrăm în luptă alături
de Hristos, a cărui cruce ne-a
fost scut şi turn de tărie în
cursul veacurilor triste ce-au
trecut peste naţiunea română.
Ce-i laşi şi şovăitori vor fi
călcaţi fără cruţare, ori dintr'o
parte, ori din alta, ca laşi şi
trădători. Imperativul categoric
al vremi ca o poruncă sfântă
ne îndeamnă pe toti să fim
adevăraţi creştini şi curajos
apărători ai Bisericei şi ai Tării*
Aceasta datorinjă o avem fată
de Neamul nostru, fată de Bi
serica noastră şi fată de Patrie.
Biserica noastră
modestă
unită cu Roma, a avut o fru
moasă şi importantă misiune
în reînvierea Românilor de pre
tutindeni, tot aşa in prezent şi
viitor are sfânta chiemare să
încopcie Neamul nostru cu miş
cările de renaştere creştinească
ale apusului.
1

Spre atingerea scopului nos
tru vom examina forjele ce le
avem, vom desbate problemele
şi greutatea lor.
Onorat

Congres!

Activitatea desfăşurată, şi cadrele
de cari dispunăm după districte pro"
topopeşti demne de menţionat, s u n t :
In districtul Baia-M.: Baia-M-cu 4 şe
dinţe de comitet şi unajestivă, s'a colec-

ÎMPREUNA

CU

BISERICA
ca să uităm, că un Tată veghieză asupra noastre, care
vede p cături!e de sudori ale
fetei noastre, toate greutăţile
şi mizeriile ce le îndurăm, care
aude strigătul disperat al lip
surilor r e ne încunjoară, fără
voia căruia o floare nu se
ofileşte, un fir de iarbă nu se
veştejeşte. încrederea noastră
în acest bun părinte nu trebue
ca să o pierdem. Dacă ne apasă
greutatea muncii, dacă ostenelele noastre nu au rezultatul
dorit, dacă roadă muncii noa
stre e nimicită de lovituri ne
aşteptate, — nu trebue să fim
micî la suflet, nu trebue să
desperăm, — să începem din
nou cu răbdare, cu încredere
în Dumnezeu, strigând cu Petru:
„Doamne toată noaptea ne-am
trudit şi nimica nu am prins,
d=>r pe cuvântul tău voi lăsa
mrejile în jos". Pe cuvântul lui
Dumnezeu să începem din nou
munca noastră şi dacă cu în
credere şi răbdare o vom con
tinua, aşa rezultatul dorit nu
va întârzia — binecuvântarea
cerului va veni.
:

it

„Doamne, toată noaptea
ne-am trudit şi nimic nu am
prins, dar pe cuvântul tău voiu
lăsa mrejile în j o s " iată aşa
răspunde Simon Petru la invi
tarea Iui Isus de a mai încerca
de a pescui, după o noapte
plină de oboseală însă fără
rezultat. Răspunsul acesta al lui
Petru parcă ne îndeamnă, ca
să nu ne pierdem nădejdea
nici atunci când rezultatul mun
cii noastre întârzie de a se
arăta. Trebue să ne dăm seama,
că soartea omului pe" pământ

este lupta şi încercarea şi că
cununa cea nevejtejttă a măririi
o va primi numai acela, care
va lupta constant şi cu răbdare
până la sfârşit. Mai trebue ca
să cunoaştem că scopul muncii
noastre nu numai răsplata pă
mântească este, ci trebue să
muncim pentru o răsplată, pe
care o vom avea după moarte,
bucuriile căreia sunt veşnice.
Aceasta răsplată o vom primi
cu atât mai sîgur, cu cât este
mai mic rezultatul ostenelilor
noastre pe pământ. Nu trebue

tat 77.000 Lei cumpărându-se pentru 200
copii săraci haine în valoare de 40.000
Lei şi pentru 37.000 Lei s'au cumpărat
haine bisericeşti. Bozinta-Mare cu 12
şedinţe ordinare şi 4 festive. S'a colecltat 120.000 Lei pentru Biserică
100.000 pentru clopot. Bozinta-Mică;
cu 12 şedinje, conferinţe şi program.
Tâmaia cu 11 şedinje festive, cu ser
bări şcolare, împreunate cu disertaţii
de conţinut religios, moral, cu cântări
religioase patriotice. Coljirea, Arieşul
de Câmp, Chiuzbaia şi Tăujii de sus
cu câte 10 şedinţe, s'a colectat suma
necesară pentru renovarea Bisericii,
s'a răspândit cărji creştine în valoare
de 3000 Lei. Satu nou de sus şi Buşag
cu 7 şedinje, s'a colectat suma de
130.060 Lei pentru renovarea Bisericii
Merişor, Firiza şi Ungruaş cu câte 4
Sişeşti cu 3 şedinţe şi s'au cumpărat
încă 13 volume pentru biblioteca or
ganizaţiei, având totat 77 volume.
Lăpuşel, Dumbrâvita, Săsar, Dăneşti,
Bontăieni, Negreia şi Ardusat câte 2
şedinţe. Chechiş, Blidar, Groşi Mocira,
Recea, Sârbi, Buzeşti şi Tăujii de jos
cu câte o şedinţă.
In districtul Satu-M.: Satu-M. cu 24 şe
dinţe. S e susţine un azil pentru mem
brii organizaţiilor agriste din judeji,
cari având chestii de aranjat în oraş
primesc adăpost peste noapte. Să tin
conferinţe de patronaji pentru servi
toare. Odoreu cu 12 şedinţe- Ghereuşa,
Apateu, Boghiş, Culciul-Mare, CulciulMic, Corod, Cuta, Doba şi Hodişa cu
mai multe şedinţe, în aceasta din
urmă s'au cumpărat două cruci pentru
procesiuni şi haine bisericeşti cu 5000
Lei. Homorodul de mijloc mai multe
şedinţe- S'au cumpărat doi prapori.

său, s'au colectat bani pentru orna
mente Bisariceşti, s'au ridicat două
cruci. Bocicoel, Botiza, Cuhea şi Dragomireşti cu câte 12 şedinţe. Sieu,
Strâmtura. Glod, Poieni şi Rozavlea
cu câte 10 şedinje.
In districtul Seini: Bicău, Băbăşeşti,
Crucişor cu câte 6 şedinţe. Hba, Săbişa, Viile Apei şi Medieşul-Aurit cu
câte 4 şedinţe. In Medieşul-Aurit s'au
cumpărat odăjdii pentru 7500 Lei, iar
în Viile-Apei pentru 3900 Lei,
In districtul Chioar: Buciumi, Buteasa, Iadară, Mireşul-Mare, Pribileşti,
Prislop şi Satu-Lung, s'au ţinut mai
multe şedinţe cu program cultural şi
religios.
In districtul Mânăştur : Coaş şi Coruia s'au ţinut în fiecare lună şedinţeBerinja, Copalnic-Mânăstur, PrelucaNouă şi Surdeşti cu mai multe şedinţe.
In districtul Tara Oraşului: Bâtarciu, Prilog şi Tur mai multe şedinţe.
S'a desfăşurat o activitate pur reli
gioasă. In Bixad, Racşa, Tarna-Mare
şi Vama, au reparat 2 stihare şi au
pregătit o nouă învălitoare pe masa
proscomedieiIn districtul Jibou: Domnin, Firminiş s'au Jinut şedinţe lunare. Aluniş,
Chelinta, Cheud şi Someş-Odorheiu
8 şedinje, Rona cu 6 şedinţe. Cucea,
Inău. Jibou, Năpradea şi Soimuş, cu
4 şedinţe.
In districtul Silvaniei: Mineu şi Sălătig, cu şedinţe lunare. Notig, 10 şe
dinje, Băita, Bârsăul de jos 5 şedinje.
Bârsăul de sus, Cehul-Silvaniei şi
Ooarja de jos cu 4 şedinje. Băseşti,
Stremti şi Someş-Uileac, cu 3 şedinje.

In districtele Sighet, Iza şi Vişeu:
Activitatea ce mai vastă a fost desfă
şurată de organizaţia din Sighet- S'au
ţinut în fiecare Duminică şedinţe, desvoltându-se o activitate caritativă şi
râspândindu-se morala creştină. Bâr
sana cu 12 conferinţe, 4 şezători şi
2 şedinţe festive. Crăceşti şi Sâpânja
cu şedinţele lunare. Mai multe şeză
tori şi şedinje s'au finut în: Breb, Budeşt, Călineşti, Dăseşti, Onceşti. Sara-

Onorat
Congres!
Aceasta activitate ne îndrep
tăţeşte să sperăm, că A.G.R.U-1
este o mare nădejde a bisericii
noastre şi va deveni armată de
elită spiritulă, care va face scut
puternic în jurul bisericii.
Calea şi mijloacele prin cari
vom atinge scopul şi idealul
nostru, este educata generaţiei
tinere şi îndrumarea ei pe ca

lea adevărului creştin. Statele
vroiesc să monpolizeze educa
ţia generaţiilor tinere, dar ele
greşesc şi devbză dela calea
adevărului creştin, — pe cum
am văzut o aceasta la alte
neamuri, cari îndemnate de spi
ritul evangeliei au pornit lupta
contra ateismului bolşevic şi
din apărători ai crucei, au de
venit prigonitorii ei, din creştin
s'au făcut păgâni şi închinători
de idoli, ca în Germania.
Singurii f«ctori naturali chiemati şi îndreptăţiţi a da edu
caţie generaţiilor tinere, sunt
Părinţii creştini,
Biserica şi
şcoala creştină. Aceştia sunt
chemafi să îndrumeze tineretul
pe calea adevărului creştin, indi
cată de Hristos, care este „ca
lea, adevărul şi viata".
Pentru aceasta trebuie să
luptăm din răsputeri şi cu toată
energia noastră: Vă învit pe
toti fiii Bisericii noastre, la ac
tivitate întenză, să ne strângem
cadrele, să dispară dintre noi
indiferentismul, laşitatea şi ne
păsarea păcătoasă, să ducem
pe Hristos în familii, în şcoală,
în artă şi li teratură; dreptatea
lui să o turnăm în legile Tării,
iubirea lui în societate, onoarea,
cinstea, curelenia în căminurile
noastre, în toată viata publică
şi particulară, căci dela aceasta
renaştere a civilizaţiei creştine,
depinde soartea noastră, a bi
sericii şi a Neamului întreg.
Vă rog binevoiţi a lua act
de acest raport.
Baia Mare, la 18 Sept. 1938.
D r . Ionel Pop
secretar general

După program urmează prea
frumoasa conferinţă rostită de
dl. prof. Augustin Cosma din
Oradea.
Cuvântul lui Dumnezeu va
da viată Agru-lui, viată pentru
neamul nostru. îngrijirea sufle
telor prin Agru numai cinste
face tuturor. Agru nu vrea să
alimenteze ura contra fre.ţilor,
căci ştie porunca dumnezeia
scă: „iubiţi pre vrăjmaşii voştri".
Adevărul a ajuns pălmuit de
mâna călăilor- In Rusia, Ger
mania,
Spania
creştinismul
suferă. La nord Iuda e ridicat
la cinste, pentrucă a trădat pe
Hristos. La nord-vest Wotan
işi caută cinstea de mult apusă
Poate pe mâine nordul şi nordvestul vor da mână contra
creştinismului. Satana cerea oarecândva lui Isus să i se închine.
Domnul i-a răspuns că singur
lui Dumnezeu se cuvine închi
nare. Cuvântul Domnului ră
mâne pe veci: eu cu voi sunt
până la sfârşitul veacurilor; nu
vă temeţi de cei ce vâ ucid
trupurile, ci de cti ce vă utid
sufletele. Cuvântul a fost creat
să fie una cu fapta. Desarmonia
s'a produs prin desacordul dintre
faptă şi cuvânt.
Crimele omenirei se tin iant
in urma divorţului dintre faptă
şi cuvânt. Lumea < re două c ă i :
cu sau contra cuvântului lui
Dumnezeu. Cea mai îngrozitoare
plagă a omenirei, păcătui este
o realitate. Opriţi păcatul şi
s'au închis temniţele. A fost uşor
Mântuitorului să zică: ia-ti patul
şi umblă, după ce a iertat pă
catele paraliticului. Omenirea
este paralitică în activitatea şi
manifestările sale. Relele sociale
sunt rodul păcatului. In noua
epocă a muncii şi rugăciunii
în frunte cu preoţii să participe
cu toţii. Nu e adevărat c ă :
mensana în corpore sano, pen
trucă nu sănătate corpului pro
duce sănătate
sufletului, ci
sănătatea sufletului conservă
trupul.
Isus batjocorit pentru păca
tele noastre pune întrebarea:
dacă am grăit rău dovedeştemi, iar dacă am grăit bine pen
tru ce mă bati ? Acesta trebue
să fie şi răspunsul-întrebare al
nostru. Isus a zis : am arătat
vouă calea adevărul şi lumina.
Având pe Tatăl cu noi, de ce
ne-am teme? Să simţim oriunde
degetul lui Dumnezeu. Biserica
noastră întreabă: dacă am făcut
rău dovedeşte-mi, iar dacă am
făcut bine pentru ce mă bati ?
Cum se poate ca fapte şi oa
meni slăviţi, deschizători de
drumuri noui, drumuri de mărire
ale neamului, de pe o zi pe
alta au devenit rele ? Adunarea
de pe Câmpia Libertăţii, Şincai
Aron, Lazar şi nenumăratul şir
al bărbaţilor neamului au deve
nit răi? Blajul» n'a fost centru
geografic, ci centrul sufletesc al

neamului, de unde a plecat
redeşteptarea neamului cu vi
gurosul sprijin al Bisericii unite
cu Roma. Nu admitem, să fim
codaşi, de vreme ce am fost
fruntaşi. Nu pentru noi, căci noi
nu putem peri decât, prin voia
noastră. Deci, dragostea între
fraţi. Pentru ce ar intra în su
fletele noastre ura? Pace a adus
Isus pe pământ. De vom «duce
pacea lui Isus între noi se va
restabili din nou armonia su
fletească şi biruinţa noastră va
fi sigură. Isus ar zice: nu te
teme turmă micăl am avut
numai 12 apostoli şi am biruit
lumea. Noi îi avem!!!
Conferinţa ascultată cu mult
interes a produs din când în
când aplauze frenetice.
După terminarea conferinţei
congresul îşi însuşeşte cu însu
fleţire un ătoru! proiectele rezo
luţie :
„Congresul g e n e r a l al
A.G.R U-lui din Eparhia Mara
mureşului, întrunit la B-iia-Mare,
în zilele de 17—18 Septemvrie
1938 votează, după. ascultarea
dărilor de seamă ce i-s-au prezintat şi după desbateres ches
tiunilor dela ordinea zilei, cu
unanimitate
unnătoerea mo
ţiune :
1. Exprimă, odetă mei mult,
sentimentele sale de neclintită
alipire şi de omagială supu
nere fată de Preafericitul Pă
rinte, Pius al Xl-îea, capul vă
zut al bisericii, întemeiate de
Domnul pe stânca Romei eter
ne. Afirmă apoi, aci la graniţa
de apus a Tării, hotârirea ne
clintită a tuturor membrilor
AG.R.U-lui eparhial de a apăra
chiar şi cu preţul vieţii tora
întregită în graniţele ei fireşti,
făcând zid de străjeri în jurul
gloriosului Tron al M. S. Rege
lui Carol II. sinteza firească a
tuturor nădejdilor şi aspira tiu
nilor neamului.
2. Manifestă cu însufleţire
vibrantă devotamentul său către
întreg Corul episcopesc al Pro
vinciei noastre bisericeşti de
Alba-Iulia şi Făgăraş şi încon
joară cu fiască dragoste pe
înalt Prea Sfinţitul Episcop
Alexandru, capul şi păstorul
iubit al Eparhiei noastre a Ma
ramureşului.
3. Constată cu bucurie că
în organizaţiile eparhiale ale
A.GR.U-lui s'a depus o acti
vitate stăruitoare şi rodnică şi
îndeamnă să se continue, cu
sporită însufleţire, munca pen
tru întărirea tuturor aşezămin
telor noastre bisericeşti, menite
a contribui în mod efectiv la
consolidarea sufletească a Nea
mului.
4. Roagă Guvernul Majes
ta ti i Sale, ca având în vedere
rolul istoric nepieritor al Bisericii
noastre la redeşteptarea naţio
nală şi aportul neprecupeţit ce
aduce mereu la întărirea conş-

Din vietile sfinţilor.

Sf. Eustachie.
Eustachie 'a fost conducă
tor în armata romană. El era
păgân dar avea o inimă bună
şi milostivă fată de alţii. Odată
a plecat la vânătoare şi a în
ceput, a'urmări un cerb. Cerbul
deodată s'a oprit pe o stâncă.
Eustachie s'a apropiat şi era
gata să ridice arma la ţintă
când iată între coarnele cerbu
lui zăreşte o cruce lucitoare şi
aude de acolo un glas zicându-i:
„Fiind că eşti bun şi milostiv
fată de aproapele tău, eu încă
voiu fi milostiv fa|ă de tine. Eu
sunt Isus Hristos; crede în
mine. Mergi şi te botează, apoi
vino din nou aci şi-ti voiu
spune ce să faci". Eustachie a
plecat numai decât şi s'a bote
zat cu întreagă familia, apoi a
venit din nou. Acum Isus i-a
spus câ va avea multe de su
ferit din partea oamenilor răi,
că va perde cele pământeşti,
dar va câştiga cele cereşti.
Eustachie numai atâta a răs
puns : „Doamne fie voia Ta".
Nu la mult timp după aceasta
Eustachie după o biruinţă stră
lucită asupra baibarilor a întrat
în Roma unde împăratul l a
primit cu onoruri mari. El însă
când s'a înfăţişat împăratului a
spus că e creştin. împăratul
care nici nu voia să auză de
numele de creştin, a poruncit nu
mai decât ca Eustachie să fie

tiintei noastre etnice, să-i asigure
pe întreagă linie şi in toate
împrejurările şi cu deosebire
în legătură cu serbătorile na
ţionale drepturile ce i se cuvin
în calitate de biserică româ
nească5. Cere cu insistentă, că în
şcolile de toate nuanţele şi
categoriile, precum şi în orice
alte aşezăminte menite a forma
sufletul de mâine al neamului
(în Straja Ţării, Premilitărie şi
Armată) să se deschidă bisericii
noastre putinţa de a-şi împlini
nestânjenită chiemarea ce are
fată de fiii săi sufleteşti.
6. Insistă din nou, ca Mă
năstirile din Eparhie, cu un rol
atât de important pentru viata
sufletească a întregii noastre
biserici, să fie înzestrate şi ele
cu mijloacele necesare pentru
împlinirea misiunii ce au,
7. Recomandă cu stăruinţă
sprijinirea tuturor publicaţiilor
proprii ale bisericii şi insistă
pentru realizarea cât mai neîn
târziată a gândului de reorgan'zare a presei noastre perio
dice şi de înfiinţare a cotidia
nului imperios necesar.
8. Roagă pe toti cari îi pri
veşte ca, măcar cu considerare

aruncat înaintea leilor, dar fiara
sălbatecă i s'a culcat ca un
miel la picioare şi nu i-a făcut
nimic. A fost prinsă apoi şi
familia lui Eustachie dar nici
unul n'a voit să se lapede de
credinţă. Văzând aceasta împă
ratul a poruncit să se aducă
boul cel de armă sub care au
făcut foc pană a roşit. Atunci
Eustachie cu soţia şi cu cei
doi feciori ai lui au fost băgaţi
în pântecele boului unde au
murit în chinuri mari la anul
118 după Hristos. Dacă sf.
Eustachie s'ar fi lepădat de
religia creştină catolică, ar fi
trăit la curtea împărătească în
mare cinste şi bogăţie, dar t\
a preţuit mai mult credinţa şi
cele cereşti decât cele pămân
teşti. Aici a luat cununa dure
roasă a muceniciei cu toti ai
săi, dar dincolo au primit cu
nuna fericirii veşnice.
lerom. losif Miclea O.S.B.M.

O turmă şi un păstor de
arhim.
Teodosie Bonteanu,
editura autorului,
Tipografia
„Viata Creştină" Cluj. Preţul Lei:
120. Cuprinde: Cunoaşterea ade
văratei B serici din studiul Istoriei.
Schisma lui Fotie şi Cerularie. În
cercările de împăcare. Biserica
ortodoxă şi reletiile ei cu Roma.
Cunoaşterea adevăratei Biserici
din punctul de vedere a! dog
melor şi din observaţii practice.
Concluziunea: adunarea tuturor
popoarelor sub scheptrul Romei.
Se va putea comanda la libră
ria Asociaţiei — Sighet.

la situaţia critică internaţională
de azi, să se înceteze cu orice
mişcări proselitiste de învrăjbire
între Bisericile româneşti, pentru
că fiecare din ele să poată
aduce întreaga sa contribuţie
la opera mare reclamată de
interesele supreme ale Ţârii şi
Neamului.
9. Roagă Comitetul Central
să-şi însuşească aceste puncte
de rezoluţie, întegrându-le în
cadrul preocupărilor generale.
Dr. Ion Pop
secretar general

După aceste Excelenta Sa
Episcopul Dr- Alexandru Rusu
mulţumeşte tuturor cari au ajutat
la reuşita congresului. Lozinca
zilei de mâine este: să pornim
de aici ofenziva moralităţii şi
vieţii religioase integrale. Con
gresul s'a terminat cu: Cuvinerse
cu adevărat.
La banchetul ce a urmat au
participat 120 de persoane, în
loc de 50 la cât s'a contat.
Seara a urmat un concert reli
gios organizat de corul catedra
lei. Cu aceasta s'a terminat
minunatul congres fii Agru-lui,
plin de îndemnuri şi învăţături
bune.

