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Biuroul de distribuire: Librăria Asociatiunei Sighet, Piaţa Unirei No. 25.
Apare în fiecare Dumineca.

Ce vremuri trăim?
Aceasta este întrebarea ce şi-o
p u n e ori care om cu minte, ori care
credincios adevărat creştin. Văzând
lumea, ce ni se înfăţişează înaintea
ochilor noştri, de bună s e a m ă nu avem
pricină de a ne deschide inima la
prea vesele şi bune nădejdi.
Trăim vremuri foarte triste pentru
societatea civilă. întocmai c a şi călă
torul, pe care-I ajunge noaptea întu
necoasă într'o pădure deasă, şi nu
ştie unde să-şi îndrepte pasul cu siguritate. astfel şi societatea civilă de
astăzi, în mare parte lăpădându-se de
Dumnezeu este sfâşiată de partide
răzvrătitoare. Acestea din toate părţile
se îndreaptă împotriva societăţii, care
nu-şi mai poate află scăpare, care s ă
o apere şi s ă o mântuiască de
loviturile revoluţionare, ce necontenit
bat la porţile ei.
O stricăciune d e obşte vedem
pretutindenea. Minţile oamenilor uşor
se lasă amăgite şi înşelate de greşe
lile Pocăiţilor, Sâmbatarilor, Nazarenilor şi a altor sectari. Inimile ome
neşti uşor se lasă în braţele patimilor
şi pornirilor celor rele ale trupului, şi
stricăciunea se pTeurnblâ de alungul
Şi d e alatul străzilor prin oraşe şi prin '*
sate. Nu este mai mult cinste şi ome
nie, omul nu s e mai poate încrede
în alt om, nu este dragoste între creş

Preful unui e x e m p l a r : 1 Leu.

tini ; de aceea tremură cei bogaţi, iar
săracii se sbat, şi scrâşnesc în dinţi
luptând cu sărăcia şi căzând în pă
cate... Nu mai este atârnarea cuvenită
mădulările trupului societăţii încep a
se destrăma. Totul este o ruină, sunt
în primejdie averile, bogăţiile celor
mari şi tari în primejdie este însaş vi
ata oamenilor, între atâţia bandiţi şi
mişei de prin codrii şi pădurile se
culari ale ţărilor...
Faptele zilnice de anarhie cutropitoare, ce le cetim şi numai în ga
zetele noastre, ne arată din de ajuns,
ce vremuri rele trăim noi.

Despre Antihrist
de Patritiu Bîrlea.

(Urmare.)
Voi dovedi cu istoria cumcă şi
puterea papală n'a ţinut numai 1260
ani ci dela S. Petru până acuma.
Ei zic că Papă este numai dela 538
d. Hristos. Voi înşira pe papii înainte
de 538, în număr 58.
Dela S. Petru: 1. Linus, 2. Anaclet,
3. Clement I., 4. Evarist, 5. Alexandru,
6. Six,t, 7. Telesfor, 8. Higin, 9. Piu I.,
10. Anicet, 11. Soter, 12. Eleuther,
13.- Victor. 14. Zefirin, 15. Calist,
16. Urban, 17. Pontian, 18. Anter,
19. Fabian, 20. Corneliu; 2 1 . Luciu;
22, Ştefan, 23. Sixt, 24. Dionizu,
25. Felix, 26. Eutihian, 28. Marcelin,

izvoare de bucurii. Priceperea curată i s'ar
fi mai adăugat. El tot mai mult ar fi fost
desăvârşit scopului pentru care a fost creat,
tot mai mult ar fi radiat de mărirea Creato
rului său.
(Va urma)

29. Eusebiu, 30. Caiu, 31. Melchiad,
32. Silvestru, 33. Marcu, 34. luliu I.,
35. Liberiu, 36. Feliee II., 37. Dămaz,
38. Liriliu, 39. Anastaziu I., 40. lnocentiu, 41. Zosim, 42. Bonifaciu I.,
43. Celestin I., 44. Sixt III. 45. Leone I.,
46. Hariu, 47. Simpliciu, 48, Felice III.,
49. Gelasiu, 50.Anastaziu, 51. Simae, 52,
misda, 53. Ioan l. 54. Felice IV.,
55. Bonifaiiu, 56. Ioan II., 57. Agapit.
Deci cu I. Petru sunt 58 papii, dela
anii 54—538.
După anul 1798 încă se vor în
şira papii câţi au urmat. 1. Piui VII.,
2. Leone VIL, 3. Piu VIII., 4. Grîgore
XVI., 5. Piu I X , 6. Leone XIII.,
7. Piu X., 8. Benedict XV., 9. Piu XI.

Păr. Nostru

vrie — Archiep. dela Mira.

(Va urma)

Adevărata educaţie.
De V. Borca.
(Urmare)
Astfel sună solia Sa către iunje : „Impretineste-te cu Dumnezeu", sau acorfldcfează-te Lui. Metoda arătată în aceste cuvinte
a fost urmată in educaţia strămoşului ome- *'
nirei. Pe când Adam se află în grădină Eden
în mărirea omului dîn tâiu, fără păcat, a fost
învăţat chiar de Dzeu în această direcţie.
Pentru ca să intelegem ceeace se cuprinde
în lucrarea de educaţie trebue să avem în
vedere atât natura omului cât şi scopul lui
Dzeu pentru crearea acestuia. Trebue să
mai privim şi schimbarea intervenită în sta
rea omenirei prin cunoştinţa răului, precum
şi planul lui Dzeu de a aduce totuşi la în
deplinire măreţele sale intenţii întru educarea
neamului omenesc.
:

Când omul eşi din mâna Cereatorului,
natura sa pământească şi sufletească, era
după chipul Creatorului său. „Dzeu a făcut
pe om după chipul şiasămănarea Sa," Gen.
1 : 27. Scopul Creatorului era ca omul să
reflecteze desăvârşita mărire a lui Dzeu
Toate însuşirile erau în starea a să desvoita;
capacitatea şi puterea sa trebuiau deasemenea să se alăture» Tainele lumii nevăzute,
secretele naturii invită pe om să studieze.
Dacă omul asculta de inalta lege a lui Dzeu,
•atunci în toata vecinicîa, el ar fi ajuns noui

Sf. Nicolae. — 6 Decem

In cetatea Patara (Patara) din provincia
Lichiei a trăit un nobil, care ajungând Ia
o miserie mare, a venit la acel cuget
păcătos că va vinde onoarea celor frei fete
cari Ie avea şi cu câştigul cel spurcat s e v a
susţinea. Înainte de ce ar fi efeptuit propusul
său diavolesc, a venit aceasta la cunoştinţa
unui preot evlavios şi cu frica lui Dum
nezeu, care voind a impedeca efeptuirea
faptei celei păcătoase, a mers noptea Ja
casa acelui nobil sărăcit şi pe fereastră de
jumătate deschisă a aruncat în chilie o pungă
plină de galbeni. Astfel omul cel sărac ^
ajungând la o sumă frumoasă de bani," până'"'
una alta s a lăsat de propusul său şi şi-a
şi măritat una din cele trei fete. Insă banii
au trecut şi nobilul din nou vroia să-şî
execute propusul său păcătos, dar iată
iarăş a dobândit o pungă plină cu galbeni,
astfel s a intimplat şi a treia oară. Atunci
sărind din pat, a fugit afară să vază cine-i
binefăcătorul lui cel mărinimos şi ajungându-1
şi văzându-1 că i preot, a căzut la picioarele
lui şi i-a mulţumit, promiţând penitentă şi
renunţare de la propusul său păcătos. Acel
preot a fost Sf. Nicolae, care l a rugat pe
amintitul nobil sa nu spună despre aceasta
nimenuj, insă acela a două zi a vestit'
lucrul tuturora.
Sf. Nicolae s a născut Ia Patara în
Asia mică. Părinţii lui au fost de neam bun
avuţi şi creştini pii. Pe Nicolae îl iubeau
foarte, deorece mult timp neavând prunci,
li s a născut Nicolae. Lui Nicolae deja în
leagăn s a u arătat semnele vieţii sfinte
viitoare, căci ca sugaci în zile de rniercuii
şi vineri n a vqit să sugă laptele mamei
sale decât cătră seara, de şi în alte zile a
s

^supt si mai adeseori. Postul inceput la pieptul
maicei sale la ţinut îh toată vieata sa, şi
ancă si cu mai mare asprime.
Sf. Nicolae a primit o creştere bună şi
creştinească. Intre conşcolarii săi a escelat
prin curăţenie, blândeţe, paciintă şi umilinţă
^i pe lângă aceea că a învăţat foarte bine,
în ascuns a eserceat cumpătul cel mai mare.
Unchiul lui Nicolae, episcopul déla Mira
văzând virtuţile eminente a nepotului său,
l'a sfinţit de preot, şi ca un profet a z i s :
„Prin Nicolae pe cerul bisericei se va ivi o
lumină nouă şi fericită va fi turma, care
îl va avea pre dinsul de păstor".
In timpul acela repauzând părinţii lui
Nicolae, averea cea frumoasă remasă lui a
impartit-o între săraci, atunci , a aruncat şi
galbenii în chilia nobilului celui sărac. Insă
elemosinele sale le-a dat totdeauna în sec
ret, căci n a voit să ştie mâna stânga ce
face mâna cea dreaptă. Pe lângă toate aceste
faptele lui cele bune au venit la cunoştinţă
publică, dar laudele oamenilor fiindu-i spre
greutate, s a retras într'o mănăstire, însă şi
acolo a fost distins, deoarece episcopul l'a
p u s de mai mare al manastirei. lnzadar s a
-opus Nicolae. a trebuit s ă primească acea
deragatorie.
Peste câteva ani î s'a permis să cerce
teze locurile cele sfinte. A călătorit pe naie.
Păşind pre naie a spus corabierilor, că nu peste
mult timp va fi un vifor mare. Corabierii au râs
de dânsul, deoarece timpul era foarte senin.
Insă nu peste mult a trebuit să se convingă,
-că Nicolae a spus bine, deoare ce s'a deslăntuit o furtuna atât de mare, incât era se
piară naia cu toţii oamenii de pre dânsa.
.Atunci marinarii şi-au adus aminte, ca
'Nicolae le-a prezis viforul,"deci cugetând că
cel ce a prevăzut vîforul va putea să le şi
ajute, au cerut ajutorul Sfântului părinte, şi
Sf. Nicolae îngenunchind s'a rugat lui Dum
n e z e u şi viforul a stătut inda fă. Deaúmcea
marinarii îl au pe Sf. Nicolae de patron
al lor.
..
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Ajungând lă lóteurilé cele sfinte din
Palestina, a hotărit că va merge în deşertul
Egipetulu!, insă episcopul său la chiemat
inderept la 'mănăstirea sa. Mare a fost

bucuria călugărilor văzând de nou pre
hegumenul lor, iar Nicolae petrecea timpul
în rugăciuni, posturi şi medijatiuni. Când
intr'o noapte era adâncit îft rugăciunile
sale pie, a auzit un vers zicând : „Nicolae !
nu-i acesta locul care l a m ales tie spre
lucrare. Şcoală-te, lasă singurătatea şi te du
intre popor, că intre dânşii prin tine să s e
preamărească numele meu".
Sf. Nicolae s'a spăimântat, însă s'a ple
cat voiei celui de sus şi eşind dintre zidurile
liniştite a mânăstirei, a pornit spre Mira. So
sind la Mira acolo chiar atunci erau adu
naţi mai mulţi episcopi sfătuindu-se cumcă
pe cine să pună de episcop în locul celui
repauzât. Alegerea a căzut pre el şi fu ales.
Sf. Nicolae ca episcop a predicat şi mângâ
iat poporul. Toate ale sale Ie a dat săraci
lor. Carne nu a mâncat nici când şi a dormit
puţin şi numai pe scânduri goale.
Sub persecujiunea
suferit şi el foarte mult.
s'au

deschis

sub

lui

Diocletian

Uşile temniţei

impăratul

a
lui

Constantin.

A luat parte şi la conciliul din Nichea ţinut
in .an'ui, 325.
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De-ale Concordatului. In legătuă cu
proiectul călătoriei din primăvară a Suvera
nilor noştri la Roma, chestia Concordatului e
pusă din nou la ordinea zilei, anuntându-se
chiar că acordul dintre Vatican şi guvernul
român ar fi definitiv şi că el va fi ratificat
cel mai târziu pela începutul lui 1927.
Din ceeace s'a publicat în timpul din
urmă asupra lui, reţinem şi noi următoarele
puncte mai însemnate: „
1. Cultul catolic şi exerciţiul lui se bu
cură de cea mai deplină libertate pe întreg
teritorul României.
2. Acestui cult i-se recunoaşte din par
tea statului personalitatea iuridică.
3. Organizaţia bisericii catolice se va
împărţi după rit în provinciile de rit grec,
latin şi armean. Provincia de ritul grec cu
sediul mitropolitan la Blaj va avea următo
arele episcopii sufragane : A Orăzii, Clujului.
Lugojului şi a ţinuturilor nordice, cu sediul
la Baia-mare ori Sighet. Provincia de rit
latin va sta-din mitropolia dela Bucureşti cu

Următoarele episcopii sufragane : Iaşi, Albalulia, Timişoara şi Satu-mare Ccare va fi
unită cu cea din Oradea.)
4. Numirea demnitarilor bisericeşti este
de atribuţia Sf. Scaun, care nu poate

însă

numi decât cetăţeni români, a căror atitudi
ne să nu fie exceptionată din partea guver
nului pe motive de stat. La intrarea în scaun
episcopii au să depună în

mâinile

regelui

jurământ de fidelitate.
5. Biserica are deplin drept de proprie
tate, nu poate, însă plasa averea sa în de
vize străine. Se va crea un mare fond religios.
6. Fiecare eparhie îşi va avea Semina
rul şi şcoala sa teologică, supusă esclusiv
episcopului. In teologii va fi obligator studiul
limbei române. La universitatea din Bucu
reşti se va înfiinţa o facultate de teologie
catolică.
7. Biserica are preptul să înfiinţeze şcoli
primare şi secundare, precum şi şcoli nor
male, asupra cărora stalul nu va avea decât
dreptul de control.
„Unirea"

CUMPĂRAŢI

„NOUL TESTAMENT"
tradus şi tâlcuit de păr. dr.

Bălan

la LIBRĂRIA ASOCIAŢIUNI SiGHET

Convocare.
Domnii cantori bisericeşti gr. c a t
din provincia Metropolitană de Albalulia şi Făgăraş sunt rugaţi a lua par
te la congresul de constituire-ce va
avea loc în comuna Seini jud. SatuMare la 9 Decembrie 1926 ora 8 di
mineaţa în localul şcoalei primare gr.
cat. cu urmăritorul.
PROGRAM;
1. La oara 8 dimineaţa asistarea
în corpore la Sfânta Liturgie oficială
de preoţii tractului după â cărui fine
va urma un mic parastas pentru can
torii mai înainte decedaţi. 2. Adunare
la şcoală. 3. Deschiderea adunării de
către Rev. Domn. Dlu Aurel Dragoş,
protopop tractual. 4. Insămnătatea,
scopul şi folosul asociatiunei discur&
rostit de Dlu loan Pop cantor gr. cat.
în Sieni. 5. Citirea statutelor proectate
precum şi eventualele modificări, ce
ar trebue făcut în statute. 6. Alegerea
membrilor în comitetul, de Gonslu^ere.
7. înscrierea de membrii. 8. Eventuale
propuneri- 9.' Alegerea membrilor d e
conducere în filialele judeţene. 10. Di
ferite discusiuni. 11. închiderea adu
nării. Sosirea trenurilor dinspre Cluj şi
Baia-Mare dim. ora 6 şi I 8 V 2 p. m.
accelerat d. m. ora 18.10 Sosirea trenu
rilor dinspre Oradea Satu-Mare 6*7?
şi 16*33 dim. şi 16*35 d. m.
Seini, la 2 Novembrie 1926.
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Comitetul organizaţie.

Calendar săptămânal.
5 — 1 1 D e c e m v r i e 1926.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

D u m i n e c a X. d u p ă In. Sf. Cruci (Ev. d. Luca 13, 10) C. Savâ.
Luni. P . Nicolae t 327. d. Hr.
Marti. P. Ambrosiu 1 3 9 7 d. Hr.
Miercuri. P. Patapie.
Joi. Conc. Pr. V. Măria.
Vineri. M. Mina, Ermogen.
Sâmbătă. C. P. Daniil Stâlpn.

