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C a r t e a . ©±icialâ..
V I Z I T A Ţ I A CANONICA

III. 1926.

Veneraţi Fraţi!
Urmând, cu drag calea d a t o r i e i evanghelice, voi vizita următoarele c o 
mune:
Aug.
„
„
„
„
„
„ 2
„
„

22 Cetan (Sfinţirea bis.)— Vad
2 3 Bogata română—Curtuiuş
24 Bogata de s u s — Cal na
2 5 Valea Groşilor—Dobrocina
26 Fodora — Chizeni
27 Şimişna — Eapa
8 Rus — Ciumeni
29 Buzaş — Rogna
30 Negreni — Curmeniş

A u g . 31 Lozna — Valea Loznii
Sept
1 Preluci — G i ţ
„
2 Cristolţ — Cristolţel
„
3 Valea Porcului(Maramurâş)
„
4 Rona de j o s
„
5 Borşa III (sfinţirea bis.)
„ 6 — 8 s. Mănăstirea Moiseiului
»
^ Valea Borcutului.

L a sfânta Mănăstire a Moiseiului, împreună cu poporul credincios aj
Maramurăşului, la picioarele Maicei Domnului vom înălţa sufletul la Ceriu,
cerşind harurile Părintelui ceresc.
,
'
împreunând sufletele în caldă rugăciune, „Domnul putere poporului s ă u
va da, Domnul va binecuvânta pe poporul său cu pace".
Darul

Domnului

Dragostea

cu voi cu toţ'.

mea cu voi cu toţi,

întru

Hristos

Isus,

Amin.

G h e r b , în ziua sfântului Proroc llie 1926.

Nr. 3465-1926.
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la sf. Mănăstire dela Nicula. protopop

onorar
cu facultate de a
putea purta brâu roşu.
Din şed. cons. 14 Iulie 1926.

Aducem la cunoştinţa Veneratului
Cler şi a poporului credincios, că la
Nr. 3361.
sărbătoarea Adormire! Preasflntei Năs
Onoratul Ioan Meii an paroh în
cătoare de Dumnezeu (sf. Măria Mare), Bont (D. Şicului) este numit
proto
Hramul sfintei Mănăstiri dela Nicula, pop onorar cu facultate de a putea
precum în alţi ani, aşa şi în anul • purta brâu roşu.
acesta vom servi cu ajutorul lui Dum
Din şed. cons. 14 Iulie 1926.
nezeu sfânta Liturgie arhierească şi
Nr. 3360.
vom ţinea cuvântare poporului credin
Onoratul Patriciu Mureşan
preot
cios adunat.
în Chehnţa este numit preot al III-lea
Onorat Frăţiile Voastre, vestind a- la Satu
mare.
ceasta credincioşilor^ să-i îndemnaţi, ca
Din şed. cons. 10 Iulie 1926.
să alerge în n u m ă r cât mai mare cu
Nr. o213.
aceasta ocaziune la sf. Mănăstire a Niculei, pentruca acolo închinându^se i- C o n c u r s
^ coanei făcătoare de minun; a Prea Cu la parohii.
ratei şi pururea Fecioarei Măria, prin
Parohia Asuagiul
de sus (D. Bărugăciunile Ei să se poată împărtăşi de
seştilor) se curentează cu terminul de,
harurile Atotputernicului în acest sfânt
1 Septemvrie
a. c , cu susţinerea anu
lăcaş de închinare.
lui de văduvie, care expiră la 26 Mai
Din şed. cons. 2 1 Iulie 1926,
1927.
Nr. 8 2 8 4 - 1 9 6.
.. Din şed. cons. 17 Iulie 1926.
Nr. 3347.

Onoratul Alimpiu
Pop pa oh în
Dindeleag
(D. Gherlei) este numit
protopop
onorar cu facultate de a
putea purta brâu roşu.
Dat, în Dindeleag cu ocaziunea vizitaţiei canonice, ţinute la 11 Iulie şi
publicat în şed. cons. din 14 Iulid 1926.
Nr 3357.

Onoratul Aurel Petruca
paroh îh
Chirâu (D. Gherlei) este numit pro
topop onorar cu facultate de a putea
purta brâu roşu.
Dat, în Chirău cu ocaziunea vizitaţiei canonice ţinute la 11 Iulie şi pu
blicat în şed. cons. din 14 Iulie 1926.
Nr. 3358.

Onoratul George Mânu paroh în
Nima (D. Gherlei) este' numit proto
pop onorar cu facultate de a putea
purta brâu roşu.
Dat, în Nima cu ocaziunea vizitaţie' canonice ţinute la 13 Iulie şi. pu^
blicat în şed. cons. din 14 Iulie 1926.
Nr. 3359.

Onoratul Demetriu
Cupşa
în Feldioara
(D. Buzei) este

paroh
numit

Doritorii de â dobândi acest beneficiu pa
rohial, să-şi
înainteze rugările Ia Ordinariatul
episcopal în termenul concursuai — pe calea oficiu
lui protopopesc
competent,
— provăzute cu următoarele
documente:
1. Absolutorul teologic.
2. Atestat de serviciu dela oficiul protopopesc.
3. Extras autentic din protocolul şcolar despre
catehizarea elevilor şcolari, în anul scolastic 1925 26;
la caz, că şcoala ţn.anut scolastic trecutrn'a funcţio
nat, atesiat oficios că pruncii totuşi au fost catehizaţi.
4. Extras autentic din protocolul predicilor de
pe un an, care se termină ta data când se înaintează
rugarea.
La rugările înaintate fără aceste documente, —
dintre cari cele de sub ^ şi 4 trebue să fie vizate şi
autenticate de cătră oficiul protopopesc, — nu se
va reflecta.

Colectă pentru sinistraţii
şi întreaga ţară.

din Bacău

înaltul Minister al Cultelor şi Ar
telor, sub Nr. 28518 din 5 Iulie a. c.
Ne trimite apelul Maiestăţii Sale . Re
ginei, în care cere ajutor pentru . sinis
traţii din Bacău, adresându-sc inimilor
miloase, cu următoarele cuvinte pătrunse de cel mai călduros interes faţă
de cei greu încercaţi:
„Păzeşte-ne Doamne, de foc, de
potop de cutremur!
Ruga fierbinte ce din adâncul s u -

v
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ipărţi ,Iitigante,--''şi'-iîu-:priveşte.-pe simplii
xredincioşi, cari trebue să creadă cu
umilinţă ceea ce îi învaţă preoţii lor.
Aceştia sunt cei jnai numâroşi, şi sunt
c u toţii în bună credinţă, şi de aceea
c u greu s'ar hotărî să îmbrăţişeze per
sonal sfânta Unire, dar sunt gata să
urmeze pe Episcopii şi preoţii lor, dacă
.ar primi sfânta Unire. Aceştia sunt o
puternică minoritate în biserica orto
doxă.
III. Clasa a treia este a sectarilor
foţiani, cari urăsc Biserica latină şi Pa
palitatea, de aceea ei văd în biserica
jatină înnoiri dogmatice şi disciplinari
jcecunoscute Bisericii celor şepte C o n 
cilii generale, şi de aceea între Biserica
Latină şi Grecă văd o diferinţâ esen
ţială în dogme şi disciplină... Aceştia
iormeazâ o puternică sectă în bisericile
o r t o d o x e , la care aparţin Episcopi, Preoţi,
Călugări, profesori, ziarişti, literaţi şi
t o a t e sectele politice a diferitelor state
-ortodoxe. Aceasta sectă este vrăjmaşă
•sfintei Uniri; şi se ridică împotriva ei
c u strigăte lârmuitoare în ziare politice,
prin broşuri şi prin epistole pastorale
-date de Patriarhi şi Episcopi, mai ales
c â n d P a p a face câte o călduroasă in
citare pentru Unirea celor două Bise
rici. Ei se cbnsideră de reprezentanţii
legiuiţi ai Bisericii ortodoxe şi a onoafei naţionale în contra atentatelor Papatului, aruncând cele mai grosolane
calumnii şi înjurii contra Bisericii ca
tolice, Papatului şi a Sfântului Scaun.
Aceştia însă, au făcut un bine, fără
<de a vrea, adecă bunii •' creştini orien
tali au priceput, că acesta nu e modul
AQ a face pacea între efeştini. Dela
c l a s a acestdra rtu putem spera nimica
pentru Unirea Bisericilor. Trăesc cu
•ură în suflet, şi ura nu .poate aduce
unire, ci desbinare. Se poate însă în
tâmpla, că luminaţi de Dumnezeu, să
vină la -Cunoştinţa adevărului, care este
în Biserica catolică.
IV. A patra clasă este marea majo
ritate a credincioşilor din Bisericile or
todoxe, care trăeşte din datina de a
urma din ziua botezului în tot cursul
-vieţii şi în ceasul morţii, practicele pro
(
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priei lor Biserici, fără d e a - ş i bate ca-pul de existinţa şi desvoltarea Bisericii
Catolice, fără de a se purta, cu ură ori
cu dragoste faţă de Catolici. Dintre aceştia cei mai cucernici se apropie de
sfintele Taine de 4 ori la an, în fiecare
Post, cei mai puţin evlavioşi odată la
an la P a ş t i . . .
Din cele expuse până acuma, se
vede limpede, că grosul masselor din
Bisericile ortodose, vieţuesc în bună
credinţă, urmând învăţăturile Episcopilor şi a preoţilor, ca slujitori ai lui
Dumnezeu, cari învăţături despre articolii de credinţă necesari a le şti fie
care creştin: unitatea Iui Dumnezeu şi
Taina preasfintei Treimi, întruparea şi
moartea lui Isus Hristos şi despre m o 
rala evangelică, sunt aceiaşi articoli ai
Bisericii catolice..
Cum e posibil că indivizii cari sunt
în grosul acestor masse a poporului
pbt să priceapă, că rămânând în pro
pria Biserică se află afară de Biserica
lui Isus Hristos?
Nu e primejdia, ca vrând a întoarce
vreunul din aceşti indivizi, va fi rizicul de a cădea în erorile Protestanţi
lor cari aserează,- că fiecare credincios
să fie judecătorul propriei Credinţe?
De aceea noi socotim lucru pru
dent de a ne reţine prin regulă gene
rală de a întoarce indivizii, cari de cele
mai multe ori nu sunt în stare să deo
sebească Biserica adevărată de cea falză;
ori cari trec dela buna credinţă la cea
rea. Aceasta ar fi uşor dacă se soco
teşte, că ortodoxii consideră biserica
lor proprie ca păzitoarea şi conserva
toarea propriei naţionalităţi; şi apoi a-şi
părăsi propria naţionalitate, care: are
tradiţiuni glorioase în trecut şi în pre
zent, şi aspiraţii în viitor", ar însămna
a părăsi toată viaţa lor proprie.
Dimpotrivă, toate persoanele de bună
credinţă şi cu sentimente adânc creşti
neşti din biserica ortodoxă, nu pot e s chide, nici nu eschid necesitatea Unirii
celor două Biserici, ca o necesitate de
credinţă şi de Dragoste a lui Hristos.
Când aceasta necesitate va străbate în
massele ortodoxe şi in toate clasele so-.
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ciale, mişcarea va fi irezistibilă, şi a- de model pentru cei desbinaţi despre?'
tunci vom avea întoarcerea Ia sfânta aceea ee devin cei ce* primesc şi î m Unire a celor două Biserici, a unui po^ brâţi^ază' sfânta - Unire. tNumai din u~
por ori în parte, ori în întregime.
nirea perfectă a "Bisericilor din Răsărit
Indivizii nu trebue să se primească şi din Apus sub direcţiunea dogmaticăîn Comuniunea" catolică; decât dacă e şi disciplinară a Papei, poate răsări şt
lucru ştiut, 1) câ nu sunt îndemnaţi se poate vedea unitatea şi catolicitatea
de spiritul intereselor omeneşti, 2) ci Bisericii lui Isus nristos.
de spiritul de a cunoaşte adevărul, care
(Va urma).
se află singur numai în Biserica ca
tolică.
Când avem aceste însuşiri, putem
fi siguri de apropierea şi alipirea lor
de Biserica catolică, şi dacă au instrucţie,
se află toate cărţile liturgice
cultura şi mijloace de subsistinţă, pot
compactate în legătură de l u x
deveni unelte folositoare în mâna P r o ori la dorinţă cnido. Toate"
vedinţei dumnezeeşti pentru a lăţi sfânta
imprimatele, pentru oficiile p a 
Unire în mijlocul naţiunei lor proprie.
rohiale, pr< cum raţiuni, m a Insă amăsurat prescrierilor Sfântu
tricule, blanchete de e x t r a s .
lui Scaun, aceşti convertiţi trebue să-şi
tipărituri periodice, etc.
păstreze ritul în care au tost botezaţi,
Avem în depozit opuri ale
s ă se împărtăşască cu sfintele Taine
oratorilor bisericeşti, cărţi de
administrate după ritul propriu orien
rugăciuni din ediţie proprie
tal, păzind cultul divin al aceluiaş rit
(Conducătorul tinerimei şco
răsăritean. Aşa cei desbinaţi vor pri
lare) şi streină. Cărţi trebuin
cepe, câ a face parte din Biserica ca
cioase şi neapărat de lipsă
tolică nu înseamnă a deveni Latini. Că
întru conducerea corectă şi
cei convertiţi îşi păstrează şi menţin
promptă ale oficiilor parohiale
ritul lor, nu este fanatism, ori lucra
şi protopopeşti (Conciliile pro
indiferent. întâi: pentrucă aşa prescriu
vinciale, Administraţia biseridecisiunile Sfântului Scaun, a doua
-cească de /.
Genţiu).
pentrucă exemplul dat de cei con
Noutăţi literare, cărţi de şcoală, recvivertiţi, de
a-şi continua acţiunile
zite de scris; asortiment foarte bogat
de datorinţă şi de pietate creştină-în
Comandele pe cate poştală le esecutăm prompt
ritul propriu, este un apostolat pentru cu reîntoarce-ea poştei.
a învita pe fraţii desbinaţi de a imita
şi ei acest exemplu. Dacă apoi con
vertiţii petrec în ţinuturi catolice, în
PICTORUL
cari nu sunt nici biserici, nici preoţi
catolici de rit oriental, pot primi sfin
tele Taine după ritul latin, dar pentru
aceea nu trebue să se socotească tre
cuţi la ritul latin; fiindcă trecerea dela profesor de desemn şi pictură ia li
ceul .PETRU MAIOR" din Gherla
un rit la altul trebue să fie autorizată
de Sfântul Scaun, şi dacă lipseşte o primeşte s p r e executare pe lângă preţ'
astfel de dispenzaţie, fiecare rămâne în moderat icoane sfinte, iconostase, pictura
ritul propriu, şi dacă din motive grele de biserici şi ori ce alte soiuri de p i c 
a trebuit multă vreme să primească turi în stil bizantin or în stil m o d e r n .
sfintele Taine în ritul latin. Biserica ca
tolică de rit oriental trebue să servească Pentru partea neoficială răspunde: Dr. Virgfi Bălibanir
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C t M i n t : A. Bitjila.

Tipografia Diecezană, Oherla 1 9 2 6 - ^ 4 .

