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Cetatea Eternă.
Au plecat pelegrinii noştri. Pe
când vor fi apărut acestea şire, ei
deja vor fi sosiţi la eterna cetate a
Romei, scaunul de reşedinţă a urma
şilor legitimi ai sf. Petru. Câtă pietate,
cât dor sacru şi înălţare sufletească
se întâlneşte la Jreptele tronului ma
relui Arhireu, locjinătorul lui Hristos,
capul văzut al Bisericii saborniceşti
singur mântuitoare!

* **
Dori-aş în aceste zile de sfântă
cugetare s ă conduc pe cititorii mei
pe dealul Golgota. Dori-aş să vază
cu ochii sufleteşti acel moment şi în
maiestuozitatea « a înfiorător, când în
agonia îde inimi sfâşietoare răsună
de pe sfintele buze ale dumnezeies
cului Răscumpărător: „S'ii Împlinit?'!
şi când la aceste cuvinte de crâncenă
durere, se zguduie din tâtâni pămân
tul, se despică stâncile şi un geamăt
de a d â n c ă jale umple văzduhul din
tre ceruri şi pământ.
Şi d a c ă sufletele noastre prime
nite de zgura pământeană ar privi
cu creştinească dragoste toate aces
tea, am şti s ă înţelegem toate acelea,
ce s a u înfăptuit pe lemnul crucii. Şi
d a c ă socotim c ă de atunci şi până
azi Crucea stă, şi c ă de două mii
de ani răscumpărarea curge neîntre
rupt, a bună s e a m ă nu ne vom pu

tea îndoi în puterea şt mărirea crucii.
Acolo a stat crucea pe vârful
Golgoîei ca un luminător al neamului
omenesc. Dar păgânizmul a aruncat-o
în adâncimile catacombelor. Şi din
ceste adâncimi "se aude glasul: Oa
menilor, umblaţi prea pe sus! In aaceste înălţimi daji pretutindenea nu
mai de foc mistuitor. Coborâii-vă la
adâncimile darului dumnezeiesc în
braţele mele iubitoare, căci altcum
veti arde în focul patimilor. Şi cata
combele de sub pământ s a u împopulat de suflete ideale, cari din prea
sfânta Inimă a lui Hristos au stors
curaj e r o i c . . .
Umblând prin catacombele întu
necoase aie Romei te cuprind sacre
fiori. Ţi-se învioşează înaintea ochi
lor sufleteşti Sf. Cecilia, Pancratiu,
Sebastian, Tarziciu . . . o tabără fără
număr a sfinţilor, cari ca şi cum ti-ar
cânta o rugă: şi dacă s a r scula cete
împotriva noastră, nu ni se va înfrica
inima . . . Domnul e tăria noastră. Acolo se găseşte mormântul pontifice
lui sf. Calist, în acel loc, unde a
fost ucis . . .
Dela răscumpărare până azi iată
aproape două mii ani au apus în abizul eternităţii, dar Crucea stă şi
a z i ! . . . Sultanul Saladin trimite cu
vânt la R o m a : voi merge acolo şi

am s ă prefac în moscheie biserica
Sf. Petru. Papa Piu al Il-lea î-i răs
punde : corabia Iui Hristos poate s ă
fie atacată, dar nu se va scufunda.
Saladin s a prăbuşit, dar biserica San
Pietro stă şi azi. împăratul Hadrian
a poruncit s ă se ridice statuia Vinerei pe vârful Cal variei. Dioclejian a
bătut monete cu inscripţia îngâmfată:
întru pomenire, c ă s'a şters de pe
pământ numele de creştin. Toate în
zădar. Dacă mergem Ia Roma şi vom
săruta picioarele statuiei sf. Petru, s ă
ne aducem aminte, c ă această sta
tuie este turnată din statuia lui Jupiter de pe Capitolium . . . Crucea este
biruinţa noastră!
In cursul celor două mii ani, pu
rurea şi pretutinclenea, unde a fost
vorba de organizarea şi fericirea omenimei, unde a fost nevoie de
muncă pentru înaintarea culîurei spi
rituale şi materiale, unde a fost lipsă
a se plevi buruienile din suflete şi
a se înlocui cu plante nobile, unde
a trebuit a se consolida viata fami
liară, a se ridica genul femeiesc şi a
mântui vieţile pruncilor, unde a fost
lipsă a se nobilita munca fizică, a
elibera sclavii, unde se auzea ţipătul
pruncului lepădat pe sub garduri,
plânsul orfanului fără părinţi, geamă
tul bătrânului neputincios, durerosul
suspin al bolnavilor din spitale, — cu
un cuvânt unde a fost lipsă c a omul,
a c e a s t ă trestie slabă, să" fie ridicat
peste sine însuşi, eliberat din cătuşile
firei instinctive,' şi de câte ori a fost
nevoie c a în sufletul lui deznădăjduit
s ă se toarne dorul unei vieţi prime
nite, — logodnica lui Hristos, Biserica
catolică pururea a fost gata, ca prin
puterea crucei s ă domolească sufe
rinţa, s ă împartă şi s ă împrăştie tărie,
curaj, căldură şi lumină în întunericul
rece al neputinţei omeneşti.

* **
Pelegrinii noştri au plecat la

e-

terna cetate. A dus cu şine dorul lor
şi al nostru evlavnic, dragostea sfântă
către mireasa lui Hristps, sfânta noas
tră Biserică catolică. A dus cu sine
iubirea şi alipirea noastră neclătită
pentru a o tălmăci Ia treptele tronu
lui marelui Pontifice Piu al X I , su
premul cap văzut al Bisericii înteme
iate de Răscumpărătprul Hristos, în
dreapta căruia stă crucea dătătoare
de viată şi biruitoare a lumei întregi î

9. Din catechism.
A d e v ă r u r i , c a r i t r e b u e s ă Ie ştim şi s ă l e
credem.

Despre Dumnezeu.
Ce este Dumnezeu ?
Dumnezeu este Domnul cerului şj
al pământului, făcătorul tuturor celor
văzute şi nevăzute, de la care vine
tot binele.
„Aduti aminte de Făcătorul tău"
zice Eclesiastîcul (12—1.) D a c ă ne
folosim de mintea noastră numai de
cât vom recunoaşte, c ă trebue să fie
o fiinţă veşnica, nefăcută, atotputer
nică şi infinită, c ă dacă s'ar potea
inchipui, că a fost cândva un mo
ment, în care nu a existat nimica, din
acest nimica nici când nu s'ar fi potut alege ceva. Aceasta fiinţă crea
toare o numim noi Dumnezeu.
Existenta lui ne-o dovedeşte min
tea şi credinţa noastră : Cred intr'unul
Dumnezeu, Tatăt atot tinătorul, făcă
torul cerului şi al pământului, văzu
telor tuturor şi nevăzutelor.
Dumnezeu este Domnul cerului
şi ai pământului, pentru c ă el este
stăpânul planetului nostru, care este
pământul şi al tuturor astrelor, cari
sclipind în nopţi întunecate, ne spun
mereu cu psalmistul: „El ne-a zidit
pre noi, şi nu noi pre noi înşine."
<Ps. 100. 3.)
Precum este nemărginită fiinţa

tai aşa e şi puterea Iui. Printr'un
singur act al voinţei a zidit universul
şi a s e m e n e a printr'un act al voinţei
ar potea să-I nimicească, precum
poate să zidească alte lumi nenumerate în locul acestei lumi. „El a zis
şi s a făcut". (Ps. 148. 5.)
El este făcătorul tuturor văzu
telor.
1. în ordinea naturei Dumnezeu
nu numai acele lucruri le-a zidit, pre
cari le vedem cu ochii noştri, dar
multe altele, cari nu le vedem. Noi
vedem chiar în ordinea naturei numai
cea mai mică parte a făpturilor. Omenimea, învăţaţii lumii se \\n mari,
pentru c ă au pofut descoperi unele
lucruri de cari până atunci oamenii
nu au avut idee, aceste descoperi nu
sunt alt ceva, de cât fragmente fărâ
miţate din lumea materială, care
pentru noi până atunci era nevăzută.
2. In ordinea de asupra naturei
materiale a d e c ă în lumea spiriteldr.
Noi cu ochii noştri trupeşti nu
vedem nimic» din aceasta lume a
spiritelor, însă c ă există şi noi trebue
s ă vedem pentru aceasta lume a spiritelor un interes cu atât mai mare,
pentru c a însuşi Dumnezeu, Părintele
ceresc, ziditorul acestei lumi spirituale este cel mai sfânt şi curat spirit
şi pentru că nu preste mult — după
moarte şi noi vom aparţinea acestei
lumi — nevăzute, sau c a suflete cu-rate sau c a necurate, sau în purgator
c a suflete, cari se curăţă.

Dânsul, s ă ne mântuiască de cel răii,
a d e c ă de toate relele aţâţ trupeşti c â t
şi sufleteşti. A ş a războiul groaznic,
care a lăsat Dumnzeu s ă vină asupra
omenimei, nu a potut veni dela el,
c ă el este doară Dumnezeul păcii
şi nu al războiului.

Marele praznic din Blaj.

Ziua de 3—15 Mai începând cu
anul 1848 a fost totdeuna cosiderată
ca o zi nu numai de o pioasă amin
tire a acelor bărbaţi providenţiali ai
neamului, cari cu primejduirea vieţii lor
s a u pus în fruntea poporului român
cu scopul de a lupta până la cel din
urmă picur de sânge pentru recuno
aşterea drepturilor natiunei române
de pe teritorul foastei Ungarie, ci este
un
izvor nesăcat al
înflăcâratului
j
I patriotizm român, din care generatile
I trecute şi viitoare au sorbit cu nesaţ
| şi se vor adăpa neîntrecut spre dra
! gostea de muncă pentru consolidarea
| patriei tuturor Românilor. S ' a sărbă
i torit aceasta zi în fie care an în B l a 
1 jul nostru cu asistenta mullimei de
i popor şi cu mare însufleţire. Aceasta
j serbare din an în an ia proporţii în
I dimenziuni tot mai largi.
j
In acest an au luat parte mai
\ bine de 50 scoli cu peste o miie de
i elevi din cele mai îndepărtate colturi
\ ale tării, un număr impozant de băr
| baţi ai -statului, mai mulţi reprezen
j tanţi ai presei române şi o mulţime
Dela Dumnezeu vine tot binele I înmensa de ţărani. S'au dat concur
şi numai binele, nici când răul. El j suri de gimnastică, jocuri sportive,
l a s ă s ă intimpinăm greutăţi, necazuri, j conduct etniografic ş. a.
suferinţe. Aceste lasă el să treacă j
Spatul îngust a l organului nostru
preste noi, însă nu vin dela el pentrucă \ nu ne îngăduie s ă dăm un raport mai
dela el numai binele poate veni. Tot j amănunţit despre cursul acestor ser
ce este rău în lume, a venit prin pă- j bări, increstăm numai vre-o câteva
cat şi este o urmare tristă a păcatu- \ declaratiuni ale bărbaţilor noştri de
Iui şi nu vine dela Dumnezeu, pentru ; stat, cari au fost de faţă la a c e s t
a c e e a ne rugăm în Tatăl nostru căfcă ' praznic naţional.

Dl. ministru de externe 1- GDuca, între altele spune despre Bla

jul nostru c ă e s t e : acest colţ veşnic
sfânt al pământului românesc. La
fel vorbeşte ministrul lucrărilor pub
lice dl. general Moşoi, care făgăduieşte
solemn, c ă va inlezni refacerea eco
n o m i c ă a oraşului metropolitan.
Cuvintează apoi marele dascăl
al neamului nostru dl Nic, lor ga, că .

Catedrala Blajului trebuie să fie un
loc de pelerinaj pentru întreaga suf
lare românească şi dacă biserica
imită, reprezentată prin aceasta ca
tedrală, deschide un drum mai mult
spre Borna glorioasei noastre obâr
şii latine, binecuvânta drumul acesta".
Dl. Stelian Popescu, directorul mare
lui ziar Universul, ziarist nu
de obşte
tară, află

aceştia pe rând încep a se trezi şi află c â
agenţii veniţi pentru a face propagandă cu
reducere de venituri la o secta ori altă, sunt
nişte proroci mincinoşi, cei mai mulţi abia
ştiu scrie şi ceti. Făgăduiesc şi nu împlinesc,
predică neadevăruri, se îmbulzesc a sluji
în cinste, când colo după 3 — 4 luni îau
câte 5 0 0 ' L e i pentru un prohod. Se dau p e
sine a fi făcut învăţătură la Heidelberg ori
la muntele Athos, — d e fapt abia ştiu slo
veni. Dau pe marele cântăreţ — cu urlete
aproape nearticulate, se dau a fi mijlocitori
de favoruri, păşuni şi împroprietăriri şi nu
sunt în stare să cetească şi înţeleagă o carte
funduară. Se zic pe sine a fi prietini cu mi
niştrii, conşcolari cu episcopii şi nu sunt în
stare a scrie două rânduri la înţeles şi fără
greşeală. Poporul bun, blajin şi blând se
trezeşte, afiă c ă a căzut prada ademenirilor
şi făgăduielilor şi î-i pare rău de c e a fă
cut. Rând pe rând vine ia Biserica sa de
mai n'ainte.
L a fel şi în cele trei sate române din
Maramureş ! . . .

numai

respectat dar neintrecut în
c ă Blajul e s t e : acest colţ

blagoslovii de pământ unde Dumne
zeu a binecuvanta-S legile şi drep
turile neamului nostru". . •
In ăstmod se vorbeşte de cătră
bărbaţii de stat şi savanţii noştri despre
modestul Blaj, reşedinţa metropoliei
române unite, fala întreg neamului
românesc!
Dela s a t e . Cetim din ziare, c ă în sa
tele, unde s a u produs iurburări religioase,
unde prin ademeniri, făgăduieli şi alte mij
loace de acest soi s a turburai p a c e a şi li
niştea sufletească a credincioşilor noştri,

Numiri. Preasfinţia Sa Părintele nostru
Episcop al Gherlei a binevoit să numească
de preot la Sălişfea de sus pe onoratul
Petru Vlad in locul decedatului său părinte
de evlavioasă aducere aminte Vasile când
va Vlad.
Administrarea parohie, vacante a Năneştilor s a încredinţat M. on. şi CI. d. Dr.
Alexandru
Czîple profesor îa Academia teo
logică din Gherla.
îngrijirea sufletească a credincioşilor din
Valea porcului s'a concrezut părintelui
Va
sile
Cămpan.
In parohia Corneşti şi filiala Fereşti s'a
numit administrator: onor. Ştefan
Dunca.
Cel de sus să-i ajute şi să le binecuvinteze munca !

Calendar săptămânal.
2 4 — 3 0 Mai 1925.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Duminica Orb. (Ev. dela Ioan c. 9, v. 1—38, înv. 8, gl. 5.) C. P. Simeon.
Luni. A treia afî. a cap. Sf. Ioan.
Marii. Ap. Carp.
Miercuri. M. Terapont.
Joi. î n a l t Domn. (Ziua Eroilor).
Vineri. P. Teodosie.
Sâmbătă. P. Isachie.

