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L a : 10 Maiu...
Cea mai măreaţă zi de sărbătoare
a Neamului românesc...
întreagă firea a îmbrăcat de curând
vestmânt de sărbătoare. Par'că din adins nu
s'a pripit în anul acesta, să poată prăznui
şi ea alături de Neamul pe care-1 adăpos
teşte gi încântă, sărbătoarea atât de mult
aşteptată a : redeşteptării. In această zi de
bucurie şi veselie din luna Maiu cu soare,
care a luminat strălucit şi cele mai glorioase
fapte de mândrie din trecutul Neamului
nostru, — după învierea Domnului, când fi
rea întreagă reînvie şi se deşteaptă în urma
acelui tainic glas, care o cheamă să se reînoiască pentru o altă viată, — s'a ridicat
cândva şi o parte însemnată a Neamului
nostru românesc, din vechiul Regat: Româ
nia, de şi-a înscris în cartea de aur a vieţii
lui de popor, două din cele mai frumoase
pagini. Ţara aceasta mică, înfiripată la 24
Ianuarie 1859 din unirea celor două ţărişo
are—surori: Ţara românească şi Moldova,
numită: Principatul România, sub domnia
Principelui Cuza, era lipsită de cele mai pre
ţioase podoabe, cari înseamnă şi cuprind
puterea de viată şi mândria unui popor :
libertatea şi numele vrednic. Şi această tsră,
abia întruchipată, — la câţiva ani, — păşind
pe urmele glorioase ale trecutului său plin
de mândrie a ştiut să-şi înfăptuiască din pu
terile ei aceste două neapărate datorinje,
cele mai însemnate pentru viata şi viitorul
unui neam. La 10 Maiu 1877 s'a declarat
liberă şi neatârnăîoare fată de puterea asu
pritoare de veacuri a Turcilor, cucerind dela
aceştia in urma minunatelor fapte vitejeşti
de pe câmpul de războiu, cetăţile : Vidin,

Preţul unui exemplar: 1 Leu
Grivi'ta, Plevna, Rahova şi Smârdan, scoţând
din necaz şi ruşine pe Ruşii, cari în Ioc de
mulţumită şi recunoştinţă, încă au avut ne
ruşinarea să ne mai răpiască trei judeţe din
partea de miazăzi a Moldovei. Şi poporul
românesc din acel mic Principat, încrezându-se numai în puterile sale, strâns cu băr
băţie în jurul noului său Domnitor : Princi
pele Carol de Hohenzollfern—Sigmaringen, a
înţeles atunci în acele clipe grele, însă atât
de înălţătoare, glasul vremii şi a strigat cu
inimă marelui său Căpitan şi Domn : „Trage
Măria Ta strămoşeasca spadă şi reînvie zi
lele de glorie şi de fericire ale Românilor;
fă Ţara independentă" ... Şi armata română,
însufleţită de marele şi curagiosul ei Dom
nitor, prin luptele desfăşurate cu minuni de
vitejie şi-a întărit îndrăzneaţă hotărîre : nea
târnarea. Ţara acum liberă, a şi început să
înflorească. La patru ani după rostirea nea
târnării, se înaltă la rangul de Regat, dobân
dind astfel un loc de onoare între stetele
Europei. In ziua de 14 Martie 1881 Parla
mentul Ţării votă într'un glas proclamarea
Regatului, ceeace s'a recunoscut de toate
puterile; iar în ziua de 10 Maiu 1881 se în
corona în Bucureşti, de primul Rege a! Ro
mânilor cu o coroană de o{el făurită dintr'un
tun luat dela Turci la Plevna: Principele
Carol.
Fraţi Români,
Poporul român din cuprinsul Ţării în
tregite de azi, nu are o altă zi de sărbătoare
obştească, care să se poată asemăna în
măreţie şi însemnătate cu ziua de : 10 Maiu.
Ea cuprinde pentru noi un prilej de înpătrită amintire. . . La 10 Maiu 1866 a intrat
în Bucureşti Principele Carol, cel dintâiu
vlăstar din aceea dinastie glorioasă de Hohenzollern, care ne-a mai dat de atunci şi
până în zilele noastre, domnia marilor Regi:

deoarece toii locuitorii din Samaria erau
necredincioşi, era o amestecătură din legea
păgână şi a evreilor, — a zis cătră muierea
samarineană : „dăm apă să beau," iară mu
ierea i-a răspuns: „Cum tu jidov fiind, ceri
dela mine apă, să beai" ? Acestea Ie-a spus
muierea din motivul, că jidovii urau pe samarinenii necredincioşi.
Hristos i-a replicat muierei: „de ai şti
tu, cu cine vorbeşti, tu ai cere dela mine
apa cea vie, din care cine bea, nu însetoşează nici odată." Muierea a cerut apa
aceasta, ca să nu însetoşeze nici odată, iar
Mântuitorul atotştiutor, dornic a mântui su
fletul muierei păcătoase, i-a zis : să cheme
bărbatul e i ; Samarineanca i-a răspuns, c ă
n'are bărbat, deoarece bărbatul cu care vie
ţuieşte, nu îi este sol legiuit şi Isus i-a re
plicat : „drept ai răspuns."
Muierea văzând, că Hristos ştie toate,
. încă şi faptele şi cugetele cele mai ascunse,
lăsând vadra la fântână, a alergat în cetatea
Samaria, să spună oamenilor; „Veniţi şi ve
deţi pe omul, care mi-a spus toate, care am
făcut, au doară acela este Hristos" ?
Cât de mare este osteneala, înţelep
ciunea, râvna şi iubirea acestei muieri cătră
Hristos! Samarineanca aflând izvorul apei
celei vii, lasă apa şi izvorul trecător, din
care bând iară va înseta şi aleargă a spune
semenilor ei, să vină a gusta apa cea vie,
din care dacă vor bea, nu vor înseta nici
odată.
Muierea aceasta ni se pune pildă de
urmat şi nouă, ca şi noi să alergăm la cele
dumnezeeşti. ca să ne putem afla mântuirea
sufletului nostru _şi să nu ne adâncim cu
totul în cele pământeşti.
Dacă cu deadinsul ne vom ispiti su
fletele noastre şi vom cerca starea noastră,
oare aflase-va creştinul, care lăsându-şi
vadra, adecă lucru!, agoniseala, năravurile
rele, bogăţia şi mărirea deşartă şi va alerga
la izvorul apei celei vii, la Hristos, care
pentru noi oamenii a suferit munci grele,
chinuri şi moartea crucii, ca să ne aducă
la mântuire şi fericire veşnică? Durere, c ă
foarte putini creştini sunt dornici de izvorul
(Ioan 428)
şi apa cea vie.
Prin apa cea vie se înţeleg darurile
Iacob patriarhul făcuse lângă cetatea
Spiritului
sfânt, pe cari le-au primit apostolii
Samariei o fântână şi lângă aceea fântână
în
ziua
de
Rusalii, ca să susţină lupta pentru
s'a odihnit Isus, ostenit de cale şi de căl
credinţa lui Isus Hristos şi pe cari daruri Ie
dură ; iară o muiere din Samaria cu numele
primesc toii creştinii într'un mod suprafiresc
Fatini a venit să scoată apă. Hristos voind
s ă o întoarcă la credinţa cea adevărată, —g rr^jp sfintele Taine, ca să le fie „izvor de apă

Ferdinand 1., Mihai I. şi M. Sa Regele Carol II., — de numele cărora se leagă pentru
vecie toate înfăptuirile mari, înaintările şi
întocmirile prin cari s'a ridicat, „se ridică"
şi se va ridica Ţara noastră întregită de azi,
care îi va păstra în recunoştinţa mare a
întregului Neam românesc. Tot în zîua de
10 Maiu 1877, s'a proclamat, după cum s'a
amintit, — neatârnarea Principatului Româ
nia fată de Turci. In aceeaşi zi de 10 Maiu
1881 se încoronează" in capitala Ţării: Bu
cureşti, de cel dintâi Rege al Ţării, ridicată
la rangul de Regat: Carol I. Şi în sfârşit,
Ţara întreagă mai sărbătoreşte astăzi şi bu
curia unirii celei mari a tuturor Românilor
înstrăinaţi cu Ţara mică de eri: cu vechiul
Regat România: Patria Mamă, în anul 1918.
Şi nu avem cuvinte prin cari să putem lău
da aceea hotărîre înţeleaptă a luminaţilor
sfetnici ai Ţării, care a ştiut să unească săr
bătoarea desrobirei Românilor — fii, — cu
sărbătoarea aleasă a Patriei lor Mame, care
în zilele lor negre^ de restrişte, a fost spri
jinul şi nădejdea lor neîncetată şi în acelaş
timp: miezul şi temeiul în jurul căruia s'au
alipit apoi, când le-a bătut ceasul vremii.
Dreptaceea, astăzi, când Neamul ro
mânesc întreg, — sărbătoreşte faptele mă
reţe ale gloriosului Regat român, încă mic,
acum 13 ani, însă mărit azi şi unit în sin
cera şi neclintita credinţă şi nădejde în maTele lui viitor, — să ne îndreptăm privirile
în aceste clipe, cari întruchipează cele mai
înălţătoare amintiri ale trecutului, înspre
aceea dinastie glorioasă, care le-a ocrotit şi
le-a luminat prin strălucirea ei şi să zicem
cu toţii: Trăiască marele şi alesul ei urmaş :
M. Sa Regele Carol Iî. . .

„Veniţi şi vedeţi pe omul,
care mi-a spus mie toate,
care am făcut, au doară
acela este Hristos"?

DUMI NEC A
curgătoare în viata de veci" cum ne spune
s. apostol Pavel: „că fără darul Iui Dum
nezeu nu putem face nimic."
Isus a mai spus muierei: „închinătorii
cei adevăraţi se vor închina Tatălui cu spi
ritul şi cu adevărul," voind ca lumea să
înţeleagă, că Dumnezeu nu este numai a
Evreilor, ori a Samarinenilor, ci a tuturor,
celor ce cred în învăţătura Fiului său, a lui
Isus Hristos şi îi urmează Lui cu adevărat,
adecă nu numai cu semne din afară, ci cu
tot cugetul, cu toată inima şi din tot sufletul
curat, smerit şi curăţit de toată murdăria
păcatelor.
Muierea samarineană n'a pregetat a
alerga la semenii ei, spre a Ie vesti pe Hris
tos, să vină al vedea şi asculta.
Oare noi urmăm exemplul muierei a-1
vesti pe Isus? Nu, ci din contră mul{i ră
tăciţi opresc şi pe cei buni creştini de a
vesti pe Hristos cu spiritul şi adevărul şi le
propovăduiesc minciuni şi smintele.
Poporul din Samaria venind şi auzind
sfintele învăţături a lui Isus, luminaţi fiind
de darurile Spiritului sfânt, s a u întors dela
necredinţă la credinţă. Aşa şi noi ascultând
glasul mamei noastre, a sfintei biserici ca
tolice, glasul preoţilor noştri rostit în sfintele
biserici, să alergăm cu mic şi mare în Du
mineci şi sărbători de a bea din apa cea
vie, de a primi s. Taină a mărturisîrei şi a
Cumineeăturei, ca să nu mai înseteze su
fletele noastre şi ca să fim tari în credinţa
noastră catolică, prin care ne vom câştiga
uşurare în durerile şi necazurile vremelnice
şi vom dobândi fericire veşnică.
D. V.
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A. G. R. U. Ia sate.
Credincioşii din parohia fruntaşă Giule^ti (Maramureş) în ziua de 19 Aprilie a. c.
Dumineca Tomii au avut o sărbătoare înăl
ţătoare. Î n a i n t e
de masă s'a ser
vit Sf- Liturghie, iar după masă la orele 2
s'a ţinut adunarea generală a A. G. R, U.lui, constituit încă în ziua de 3 August 1930.
La adunare au luat parte aproape toti cre
dincioşii, dovadă că poartă un deosebit in
teres fată de această asocia{iune atât de
trebuincioasă sufletelor lor în acest veac de
necredinţă. Adunarea a decurs intr'o atmos
feră cât se poate de strălucitoare, în curtea

3

şcoalei No. 2, carea este situată chiar lângă
Biserică, după programul următor :
1. Elevii şcoalei în frunte cu harnicul
învătător-director Ioan Rednic, cântă în cor.
«împărate Ceresc", după care urmează cu
vântul de deschidere a bătrânului preşe
dinte Gheorghe Pop. De şi înaintat în vârstă,
dar cu minte pătrunzătoare, îndeamnă pe
credincioşi la iubire care a lăsat'o ca cea mai
scumpă moştenire, dulcele nostru Mântuitor.
2. Domnul înv. dir. Ioan Rednic secre
tarul A G. R. U.-lui vorbeşte despre însem
nătatea şi roadele binecuvântate ale A. G.
R. U.-lui, după cere ceteşte procesul verbal
al şedinţei precedente.
3. Un elev din cl. IV. declamează po
ezia religioasă „Colo sus", — şi un alt elev
tot din cl. IV. „Bogatul şi Săracul." —
4. Urmează conferinţa preotului Vasile
Balint, despre „Adevărata Biserică" a Mân
tuitorului nostru Isus Christos. Domnul preot
cu dovezi extrase din Sf. Scriptură, Traditiune şi rajiune arată superioritatea netăgă
duită a bisericei Mântuitorului nostru Isus
Christos, care este biserica catolică în frunte
cu urmaşul Sf. Petru, capul văzut, Papa dela
Roma. — Face mai departe istoricul tuturor
cultelor cari s'au rupt în şirul veacurilor de
adevărata Biserică, începând dela primele
erezii până la a ş a zişii pocăiţi din zilele no
astre. — Ca încheiere îndeamnă pe credin
cioşi, să păstreze în sufletele lor credinţa
scumpă catolică moştenită de părinţii lor.
5. Urmează corul elevilor şcoalei „Chris
tos a înviat."
6. La „Ziua învierii Domnului" decla
mat de un elev din cl. III.
7. Cor. „O Doamne către Tine noi ne
rugăm".
8. „Măria Domnului" poezie religioasă
deci. de un elev din cl. IV.
9. Urmează cuvântul de închidere a
Domnului primpretor Dr. Vasile Lazăr. DIui
cu un talent oratoric îndeamnă pe credinci
oşi să îmbrătoşeze cât de mulţi aceasta asociajiune atât de trebuincioasă in zilele de
azi, arată că adevărata fericire o aflăm numai
n scumpa noastră Biserică catolică. Să fie
fii credincioşi ai acesteia, lăpădând din su
fletele lor ura şi pizma, care domneşte azi
în acest veac modern şi să le înlocuiască
cu dragostea adevărată, păzând cu sfinţenie
învăţăturile Mâniuitorului nostru Isus Christos
şi a Sf. noastre Maice Biserici.

10. „Cuvinese cu adevărat" cântat în
cor de elevii şcoalei.
Astfel s'a terminat adunarea a A. G.
R. U.-lui Credincioşilor din parohia Giuleşti,
lăsând în sufletele lor urme neşterse, convingându-se, că adevărata mângâiere se po
ate afla numakîn iubirea lui Dumnezeu.
Raportor

Wammmmmmammmm
AVIZ pentru veneratul Cler din distric
tele Sighet şi Mara, Rog a se trimite imediat
oficiului protopopesc Sighet elaboratele în
scris a cazului moral-pastoral precizat în
Programul conferinţei preoţeşti, care se va
ţinea în Săpânta la 14 Maicrt., aşteptânduse prezenta fiecărui frate Preot.
ILARIU BOROŞ
protopop

Poşta redac{iunii.
Rs. L. V. în B. V'am expediat No. 13.
Numerii „Duminecei" vor urma regulat la
noul domiciliu. Din Bibi. Maram. până în
prezent au apărut 16 numeri, al 17-lea acuma
se culege. Multe închinăciuni.
A. G. R. U. în Breb. Aflăm, că la Dv.
se fac lucruri frumoase în cadrele A. G. R.
U.-lui şi că deja a-li fi avut vr'o 11 şedinţe
bine succese. Pentru ce nu ne raportează
nimenea despre rezultatele obţinute? Multe
salutări.

"CUMPĂRAŢI

„NOUL TESTAMENT"
tradus şi tâlcuit de păr. dr. B ă l a n
la LIBRĂRIA ASOCIAŢIUNII SIGHET
Piaţa Unirii No. 25.

Asociatiunea pentru cultura poporului
român din Maramureş sub numire de

„Biblioteca poporală creştină
din M a r a m u r e ş "
până in prezent a scos de sub tipar
următoarele cărticele de mult folos :
No.

1. „Marele dar al credintii." de Părin
tele delà Bistriţa Preţul 6 Lei
No. 2. „Mărturisirea sau Spovedania" de
P. d. B. Preţul 6 Lei
No. 3. „Duminecile delà Paşti până la Rusa
lii" de P. de sub Munte. Pre} 6 Lei
No. 4. „Datorintele Părinţilor fată de copii
lor" de P. d. B. Preţul 4 Lei
No. 5. „Duminecile dupăRusalii pânălaziua
Crucii" Prelucrare de P. de sub Munţi
Preţul 6 Lei
No. 6- „Dumnezeu şi Preasfânta Treime"
Prelucrare de P. d. B. Preţul 6 Lei
No. 7. „Porunca a şaptea alui Dumnezeu"
să nu furi. Prelucrare de P. d- B.
Preţul 4 Lei
No. 8. „Duminecile după ziua Crucii până
la Crâciun de Păr. sub M. Pr. 8 Lei
No. 9. „Duminecile după Crăciun până Ia
Paşti" Prelucrare de Păr. de sub
Munte. Preţul 10 Lei.
No. 10. „Datorintele mamelor fată de prunci."
Prelucrare de P:d: Bistriţa. Prêt: 4 Lei
No. 11. „întruparea Fiului lui Dumnezeu. Pre
lucrare de Păr. d- Bistriţă. Prêt. 10 L
No- 12. „Adevărata Biserică Creştină". Pre
lucrare de Părintele delà Bistriţă.
Prêt. 12 Lei.
No. 13. „Să iubim pe Domnul Nostru Isus
Hristos." Prelucrare de Părintele d.
Bistriţă. Preţul 12 Lei.
No. 14. „Sudalma limba dracului". Preluc
rare de Părinfelele de sub munfi.
Preţul 4 Lei.
Nr. 15. „Să iubim pe Preasfânta Maria Maica
lui Dumnezeu". Prelucrare de Păr.
delà Bistriţă Preţul 8 Lei.
Mo. 16. „Să iubim pe Sfântul Iosif Logodnicul
Preacuratei Fecioare Maria. Prelucr.
de Părintele d. Bistriţă. Preţul 8 Lei.

Calendar săptămânal.
10—16 Maiu 1931.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

Dumineca Samarinencei (Ev. Ioan 4, 5.) Ap. Simeon Zilot t 64.
Luni. S. M. Mochie.
Marti. M. Epifanie.
Miercuri. M. Glicheria t 177.
Joi. M. Isidor t 250,
Vineri. C. P. Pahomie t 330.
Sâmbătă C. P. Teodor Sfinţitul t 368.
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