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Apare în fiecare Dumineca.

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

Cătră cetitori.
Organul noslru este menit in locul în
tâi pentru ţăranii noştri, l-am fixat preţul
cel mai redus aşa, că putem spune, că este
cea mai eftină revistă în toată /ara.
Avem
ştire, că de fapt se şi citeşte. Dovadă
este
aceasta, că „Dumineca" umple un gol, ba
ce-i mai mult, ţăranul credincios are la în
demână în fie care sfântă zi de
Dumineca
un prieten sincer, care intre valurile
tulbu
rătoare ale vieţii î-i tinde prin şirele revistei
noastre câte un picur de mângâiere şi hra
nă sufletească.
Accentuăm şi de asta dată, că nu luc-_
răm pentru folos material. Este aceasta de
parte de noi. Pentru a potea însă
continua
munca noastră pusă în slujba
sufletelor,
avem lipsă ca baremi cheltuielile hârtiei şi
tiparului să le potem acoperi prin putinelul abonament ce-l aşteptam dela iubiţii noştri
cetitori. Mult onoraţii preoţi ar putea face
mult ba poate chiar totul în asta
privin\ă,
In multe locuri întârzie plata
abonamentului
din cauză, că nu este vreun încredinţat, care
să încaseze câte un Leu de număr. De col
portaj sistematic aproape nici că potem să
vorbim. Cu toate aceste în unele locuri d. e.
în Sighet. un modest îndustrieş desface în
fie care săptămâna un număr
considerabil
de exemplare aşa că dacă am avea şi nu
mai 30 comune, unde în acest mod
s'ar
petrece numerii expedati, am fi şi noi în
ordine cu cheltuielile
noastre.
Ne punem

toată

încrederea

în

mult

onoraţii preoţi precum şi în fruntaşii satelor
noastre şi îi rugăm, să aibă bunătatea a ne
da acest sprijin moral. Cel de sus, a bună
seamă le va răsplăti aceasta osteneală ce o
vor pune întru respândirea
revistei
noastre
ce are menirea de a întări credinţa şi închiega moravul
creştin.
Redacţia „Duminecei"

l"

Jubifi r

Din Histoire du Christ d e Giovani
Pagini.
Trad. Vasile Radu

Auzit-ati că s'a zis : sa iubeşti pe
deaproapele tău şi să ureşti pe vrăş
maşul tău. Dară eu vă zic v o u ă :
iubiţi pe vrăşmaşii voştri, grăiţi de
bine pe cei ce vă blastămă, faceţi
bine celor ce vă uresc pe voi şi vă
rugaţi pentru cei ce vă asupresc şi
vă prigonesc, ca să Fi ti fiii Tatălui
vostru care este în ceriuri, că soarele
său îl răsare peste cei răi şi peste cei
buni şi plouă peste cei drepţi şi peste
cei nedrepţi. Căci de veti iubi pe cei,
ce vă iubesc pe voi, ce plată veti a v e a
au nu şi vameşii fac aceasta ? Şi d a c ă
veti saluta numai pe prietenii voştri
(fraţii voştri) ce faceţi mai m u l t ? Au
nu şi păgânii fac aceasta ? Drept
aceea fiii desăvârşiţi, precum şi Ta
tăl nostru cel din ceriuri desăvârşit

este. Mt. 5, 43, 48. Puţine cuvinte, cu
rate şi simple.
Insă aceste sunt legea, întăie, a
doua şi a treia generaîii-lumi-ne năs
cută. Prima a fost a animalelor fără
lege şi numele i-a fost răsboiul; a
doua a barbarilor eşiti din lege şi a
treia care durează încă, căci drepta
tea n'a învins încă răsboiul, şi legalita
tea n'a luat locul bestialităţii... A treia
trebue să fie rasa adevăraţilor oameni
nu numai drepţi şi sfinţi, nu asemânătore dobitoacelor ci lui Dumnezeu.
Scopul lui Isus a fost: de a transfor
ma oamenii din dobitoace în sfinţi,
prin mijlocul iubiri. Satana schimba
eroii (vitejii) în dobitoace prin mijlo
cul plăcerii, Isus anti-satana îl ridica
pe om din animalitate prin un mijloc
mai puternic ca plăcerea.
Pentru a face acest lucru, noi
cari credem că e cu neputinţă, n'avem
decât să îmităm pe Dumnezeu-Omul.
Pentru a ne apropia de sfinţenie, tre
bue să avem divinitatea în vedere.
Fiii sfinţi pentrucă şi Dumnezeu e
sfânt. Fiti perfecţi pentru că şi Dzeu
e perfect.
Aceasta chemare străbate sufle
tul omului. Satana a zis : veti fi ca
nişte dumnezei Jahve a zis ; fiti drepţi
cum Dumnezeu drept este. Am nu
zice sa ştii ca Dumnezeu. Nu e des
tul de a fi drept, Dumnezeu nu e
numai dreptate şi ştiinţă, cu Isus
Dumnezeu a devenit Tatăl nostru ; El
a devenit Iubire.
Pământul său dă pâine tuturor ce
lor drepţi şi celor răi. Cel ce II blastemă vede acelaş soare care încăl
zeşte şi buzele rugătoare. Tatăl iu
beşte pe cel ce îl părăseşte ca pe
cel ce-1 caută-pe cel ce-1 ascultă, ca
pe cel ce se lapădă de El.

Din catechism.
33. Ce î n s e m n e a z ă Dumnezeu cârmueşte l u m e a ?
Că Dumnezeu cârmueşte lumea
insemnează
că Dumnezeu poartă
grija de toate, le rândueşte şi le
îndreaptă toate a ş a precum voeşte.
Nu-i nimic din intîmpiare,
Toate -s lucrurile tale,
Ce faci Doamne, ce voeşti,
E bine că ne iubeşti.

Dumnezeu cârmueşte lumea, in
semnează că Dumnezeu îndreaptă
toate lucrurile, atât cele mari ca şi
cele mai mici cătră scopul lor fixat
de Dumnezeu din vecie sau mai pe
larg, cârmuirea lumii este o acţiune
liberă a lui Dumnezeu, prin care el
cu mijloace potrivite îndreaptă toate
lucrurile la scopul lor particular a ş a
că fieşte care după diferenţa firei lui
se uneşte în scopul final de a preamări
pre Dumnezeu.
Sunt mulţi, cari zic că precum
lumea nu este zidită de Dumnezeu,
a ş a nici nu o cârmueşte, fără toate
sunt din intîmpiare, alţii zic, că toate
chiar şi Dumnezeu este supus hazar
dului —. norocului — fată de acestea
zic alţii ca calvinii — că toate luc
rurile, a ş a dar şi păcatul e predes
tinat de Dumnezeu.
Dualiştii zic că doue principii
sunt în lume, binele şi răul, ei zic că
susţinerea şi cârmuirea lumi atârnă
de la lupta acestor doue principii.
Sunt cari zic că nu toate lucrurile
sunt supuse cârmuirii dumnezeieşti,
a ş a după Cicero acţiunile libere ale
oamenilor nu intră în cârmuirea
dumnezeiască.
Faţă de toti aceştia noi credem
şi mărturisim că Dumnezeu cârmueşte
toate lucrurile şi cele universale ca
şi cele parţiale cele mai mărunte, nu
numai popoarele şi ţările dar şi pe
fieşte care om şi lucrurile lui parti
culare, insă aceasta cârmuire dum
nezeiască are deosebiri, Dumnezeu
altcum se îngrijeşte de făpturile cu
minţi ca de cele cuvântătoare, altcum

de cele universale ca de cele parti
culare.
Cum cărmueste Dumnezeu uni
versul nu o putem cunoaşte pentru
că este o acţiune dumnezeiască,
învăţaţii ca să ne explice mai la inteles aceasta cârmuire, deosebesc
o cârmuire directă şi una indirectă,
cârmuire normală şi excepţională.
0 cârmuire directa este acolo
unde Dumnezeu aceea ce a hotărît
din vecie o infăptueşte în timp în
dreptând făpturile la scopul fixat fără
de a se folosi de mijloace secundare.
0 cârmuire indirectă este acolo
u n d e Dumnezeu conduce lucrurile
spre scopul lor prin mijloace secun
dare, cele inferioare prin cele supe
rioare, copiii prin părinţii lor, ţările
prin direguitorii lor, învăţăcei prin
învăţătorii lor. Aci aparţin şi legile
naturei, după cari făpturile materiale
prin puterea lor îşi ajung scopul lor.
Aci aparţin legile moralului, pedepsele
răsplata, ameninţările,
promisiunile
prin cari făpturile cuminţi se îndreaptă
spre scopul lor. Aci aparţine şi acea
orânduială dumnezeiască că resuîtatul
de regulă
corespunde
nizuintelor
omeneşti.
Cârmuirea lumei materiale stă în
aceea, că Dumnezeu a înzestrat făp
turile cu puteri şi a fixat legile naturei,
şi a ş a a ordonat toate că aceste
lucruri prin acele legi şi. puteri se
ajungă la scopul lor, fiind supuse
toate în totdeauna influentei dumne
zeieşti, insă trebue să admitem, că
Dumnezeu lângă aceasta cârmuire
normală şi obişnuită poate să se
amestece şi în mod direct şi neobiş
nuit în mersul lucrurilor cum vedem
aseasta în lucrurile minunilor.
In ordinea supranaturală
câr
muirea dumnezeiască are o altă în
făţişare, pentru că în acest domeniu
intră fiinţele cu voinţă liberă a ş a în
cât în aceasta lume morală lipsesc
cu totul măsurile — legile — coercitive.
Cârmuirea fiinţelor morale cătră
scopul lor poate să fie normal şi
excepţional, natural şi supranatural.
Dumnezeu
comunică
fiinţelor

libere atât adevărurile naturale cât
şi cele supranaturale, prin cari sunt
în stare să cunoască scopul lor şi
mijloacele prin cari pot s ă ajungă la
acest scop. Dumnezeu comunică fiin
ţelor libere legile naturei prin con
ştiinţa noastră şi cele positive prin
revelaţia dumnezeiască.
Dumnezeu dă sancţiuni acestor
legi prin promisiuni şi prin ameninţări.
Dumnezeu dă puteri destule de
a cunoaşte adevărurile şi a tine
poruncile.
in fine Dumnezeu armonizează
faptele exterioare şi consecinţele lor,
cu planurile lui dumnezeieşti ca să nu
zădărnicească planurile lui dumne
zeieşti nici abuzul fiinţelor libere cu
aceasta libertate, aşa Dumnezeu ori
împiedecă executarea unui fapt pă
cătos sau îndreaptă spre bine urmă
rile unui fapt păcătos.

Pelerinajul din Bicsad. La sărbătoarea
Sfinţilor Apostoli Petru şi Pavel se obişnuieş
te în tot anul a se ţinea pelerinaj la sf Mă
năstire din Bicsad. Cete nenumărate din jur
şi ţinuturile mai îndepărtate vin în procesiune
la acest loc sfânt de rugă. Maramureşul
nostru la toate praznicile Mănăstirii totdea
una este reprezentat prin număroase proce
siuni. In acest an deşi se zvonise vestea
despre vr'o două cazuri de tifos exantematic încă au alergat bunii credincioşi în cete
mari la aceasta Mănăstire pentru de a-şi
aduce prinosul credinţei la picioarele Maicei
domnului: inima înfrântă şi umilită. Slujbele
dumnezeieşti au fost pontificate de însuşi
Preasf. Episcop Iuliu al Gherlei pe lângă
asistentă alor 20 preoţi. Cu aceasta ocaziune
s a binecuvântat şi crucea dela mormântul
mult meritatului canonic-prelat papal Dr Petru
cândva Fabián. Trimitem şi noi o lacrimă
de durere pe mormântul neuitatului nostru
prietin cerşind mila Atotputernicului, ca să-i
facă parte cu drepiü!
Congresul euharistie din Chicago s a
prăznuit în mod înălţător până acuma ne
mai pomenit cu participarea a mai multor
milioane de catolici. Numai în ziua intâie
s'au slujit gese mii sf. 'Liturgii, la cari s'au
cuminecat un milion de adoratori ai sfintei
Euharistii. O zi spune „Viitorul" a fost în
chinată pruncilor, când la Liturgia celebrată
la un altar de 40 metri inalt a cântat un
cor de 62 mii copii. O alta zi a fost a fe
meii. La Liturgia din aceasta zi a cântat un
cor stătător din 11 mii surori şi coriste, in

ziua a treia celebrându-se Sf. Liturgie pentru
studenţii delea universităţi, a cântat un cor
de 30 mii universitari catolici. însemnăm şi
noi aceste date, pentru ca să văda şi ceti
torii noştri tereni. că ce poate să facă Bise
rica noastră catolică.

Sf. Proroc Ilie. (20 Iulie.) a fost unul
dintre profeţii legei celei vechi. Fu născut în
cetatea Thesvi în Galilea, de unde s a nu
mit şi thesvitean. Despre familia Iui nu avem
date, insă din traditiunile evreeşti şi creştine
ştim, cumcă dânsul s'a născut dint'o familie
preoţească şi că a fost neinsurat.
Dânsul a vietuit pre timpul lui Achab
regele izraelitean (700 in. Hr.) care a avut
solie pre Iezabel fată păgână. Sub regele
Achab a ajuns coruptiuniie şi năravurile cele
rele la gradul cel mai mare, căci dânsul a
rădicat biserica idolului Baal unde a ţinut
450 de preoţi păgâni ca să slugească idolului
Văzând aceste Sf. Ilie s'a rugat lui
Dumnezeu ca pentru a aduce pre rege şi
pre popor la penitintă, să trimită secetă mai
îndelungată şi din darul lui Dumnezeu a şi
prezis că va veni secetă mare preste acel
pământ. Sosind timpul secetei, Sf. Ilie s'a
dus lângă părăul Carit, carele este în preaj
ma fetei Iordanului, unde după dispusăţiunea
lui Dumnezeu corbii î-i aduceau demineata
şi seara pâine şi carne.
De seceta uscându-se şi părăul acela,
Sf. Ilie s'a dus în Sarefta Sidonului, în care
cetate o văduvă s'a îngrijit de hrana lui,
pe care a remunerat cu aceea, că i a ump
lut în mod miraculos ulciorul cu oleu şi
oleul din acela nu a scăzut, precum şi va
sul cu făina văduvei a fost tot de a-una
plin, în urmă Sf. Ilie a inviat şi pre unicul
prunc repausat a văduvei. In anul al patru
lea al secetei, Dumnezeu l a trimis de nou
pre Ilie la regele Achab, ca să-1 îndemne la
penitentă şi la cunoaşterea unui Dumnezeu
adevărat. Insă regele nu l a ascultat ci a po
runcit ca cei 450 preoţi ai lui să aducă jertfă
idolului Baal. Cu aceea ocasiune a fost de
fată şi Sf. Ilie.
Preoţii păgâni s'au rugat cu multe ce
remonii idolului să aprindă jertfa, insă inzădar au fost toate. Iar Ia rugarea Sf. Ilie s'a

|
|

pogorit foc din cer şi a aprins şî ars jertfele,
pre cari el le a adus Poporul văzând ace
asta minune, s'a inchinat unui Dumnezeu
adăverat. Auzând aceasta regina păgâna.
Izabel aporuncit să fie ucis Sf. Ilie.
Drept ce Sf. Ilie a fugit până în deşertul
cel mare, unde a plâns şi a poftit moartea,
deoarece n a putut întoarce pe tot poporul
la cunoştinţa iui Dumnezeu. Ostenit fiind
a adormit. Atunci îngerul Domnului trezindul
i-a zis: şcoală-te şi mancă. Căutând Ilie
în jur a aflat la căpătâiul său o pâine de
orz şi un ulcior cu apă, deci a mâncat
pânea şi a mers cu virtutea mâncării aceleia
40 de zile şi 40 de nopţi până la muntele
Horeb, unde arătându-i se Dumnezeu, i-a
poruncit cumca pre Hazael să-1 ungă de
rege preste Siria, iar pre lehu de rege preste
Izrail, cari vor nimici apoi pre idololatrii, tot
odată i-a poroncit şi aceea, ca în locul său
să-1 unga de profet pre Eliseu.
De la acel timp încolo Sf. Ilie n'a păşit
în publicitate, dar cu atât mai însemnată
este mutarea lui de pre pământ. Anume,
cercetând încă odată în Galgala, Betel şi
Ierichon pre discipulii săi, cu Eliseu şi cu
50 invatacei ai lui Eliseu s'a dus la fluviul
Iordan, şi acolo cu paliul seu a despărţit
apa şi a trecut cu Eliseu apa ca pre uscat,
insă când erau în mijlocul aiviei râului, din
cer s'a scoborit un car de foc şi despărtind
pre unul de altul, Ilie a fost răpit la cer.
Sf. Ilie s'a arătat împreună cu Moîse
la schimbarea de fată a Domnului nostru
Isus Hristos pe muntele Taborului şi cum
ne spune Domnul la Matei 17,11. „Ilie
adevărat va veni mai înainte şi va tocmi
toate. Iară zic vouă, că Ilie a venit şi nu
l'au cunoscut pe dânsul, ci au făcut cu
dinsul câte au vrut".
Profetul acest mare, care în toată viata
sa s'a luptat pentru întoarcerea poporului la
cunoaşterea unuia Dumnezeu adevărat, a
fost şi este onorat de to{i Creştinii. Paliul
Sf. Ilie s'a păstrat pre muntele Cârmei.
Călugării Carmeliji îl au pre Sf. Ilie de
patronul lor.
Poşta Adm. Cvităm cu mulţumită abo
namentul primit dela St-sa Iuliu Şurani în
sumă de 60 Lei. — Asemenea zelosului
Curator Bota Dtru în Borsa 160 Lei.

Calendar săptămânal.
18—24 Iulie 1926.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

D u m i n e c a sf. Părinţi (Ev. d. Mal. 5, 14.) M. Emilian.
Luni. C. P. Die Macrina.
Marti. Sf. Profet Ilie.
Miercuri C. P. Simeon şi Ioan.
Joi. S. Măria Magdalena.
Vineri. Int. moaşt. S. M. Foca.
Sâmbăta. M. Cristina.

