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Preţul 1 Leu împreună cu „Dumineca*

Din Regulamentul General.

Congresele generale vor fi compuse şi
convocate conform art. 13 din Statute. Aceste
congrese în afară de partea administrativă
vor cuprinde în program manifestatiuni de
serbări potrivite pentru adâncirea vieţii su
fleteşti şi creşterea prestigiului bisericei rom.
unite.
Congresul general extraordinar nu va
putea discuta şi aduce hotărîri valabile, de
cât numai în chestiunile puse la ordinea de
zi în convocator. (Art. 17 Stat.)
Congresul diecezan se va ţinea pe rând
în diferitele centre ale eparhiei respective.
Congresul diecezan extraordinar se va
ţinea de câteori Comitetul Diecezan îi va
constata necesitatea ori îl cer, prin adresa
scrisă şi cu obiect preciz, cel puţin Va a
organizaţiilor componente.
Adunarea parohială va fi un prilej de
sărbătoare locală, de înălţare sufletească şi
strângerea rândurilor în jurul sfintei noastre
biserici. In acest scop programul ei fixat în
în art. 19 al Stat. va fi complectat cu ser
bări religioase culturale potrivite.
Desbaterile tuturor adunărilor şi con
greselor Ie conduce cu deplină putere pre
şedintele, fără autorizarea căruia nimenea
nu va putea lua cuvântul şi ale cărui dispoziiiuni privitor la discufiuni vor trebui ob
servate întocmai. Cei nemulţumiţi se pot
plânge la comitetul respectiv, dela care pot
apela la cel imediat superior.
Articolele 29—33 conţin dispozitiuni
privitoare Comitetele. (Comitetul Central, Co
mitetul Diecezan, Comitetul Parohial.)
Pe noi ne priveşte numai Comitetul
parohial care va Unea cel puţin 6 (şase)
şedinţe pe an. Se vor ţinea de preferinţă la
zile fixe (ex. Dumineca I-a lunei) şi se vor
convoca cu cel puţin 24 ore înainte.
In parohiile unde AGRU are organiza-

(Urmare.)
Incopciat inseparabil în biserica română
unită, AGRU îşi organizează cadrele pe
parohii şi provincie bisericească, fiecare din
ele având activitate şi conducere proprie şi
toate închegându-se în unitate.
Cel pufin 10 membri ai Agrului din'o
parohie constitue o organizaţie
parohială,
cu conducere, sigil şi activitate proprie, iar
cele cu cel puţin 30 membri şi cu steag
propriu. Denumirea oficială va fi Agru or
ganizatia parohială.
Toate organizaţiile parohiale dintr'o
eparhie şi cel puţin 10 constitue organizaţia
diecezană,
cu centrul la sediul episcopiei.
Comitetul Diecezan va putea forma din or
ganizaţiile parohiale aşezate în jurul dife
ritelor centre mai importante de viată bise
ricească de pe teritorul eparhiei câte un
cerc al Agrulai, a cărui cerc de activitate
se va determina după necesităţile speciale
din caz în caz. Alcătuirea cercului este obli
gatorie în comunele cu mai multe parohii.
Cele ce preced, privesc dispozitiuhile ge
nerale, calitatea membrilor, înscrierea —
drepturile, îndatoririle lor şi organizaţia.
Privitor la conducerea Regulamentul Ge
neral în art. 22—23 are următoarele dispozitiuni.
Adunarea generală - a tuturor membri
lor se convoacă numai în cazuri excepţio
nale, când o reclamă mari interese biseri
ceşti. Ea se convoacă de cătră Comitetul
Central în urma unei hotărîri luate în şe
dinţa plenară cu /s voturilor prezente, ori
în congres general, cu 30 zile înainte şi va
putea aduce hotărîri numai în chestiunile
puse la ordinea de zi în convocator.
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tii constituite pe grupuri şi secţiuni, se va
forma un consiliu parohial, condus de pa
roh ori locţiitorul lui. Consiliul va lua toate
măsurile necesare, pentruca diferitele organizatiuni să nu se stânjenească în activitate,
să nu-şi fărmiteze energiile, ci împărţind sis
tematic câmpul de muncă să colaboreze
armonic, pentruca prin unirea tuturor să se
realizeze cât mai deplin scopurile Agrului.
Capitolul V al Regulamentului General
dă îndrumări despre Activitatea Agrului,
despre ce vom vorbi separat.
(Sfârşit.)

fost mândru, că este catolic, pe care nici cu
făgăduinţe şi momeli, nici cu onoruri, nici
cu bani nu l'ai fi putut seduce, nici aceasta
putină pierdere n'am fi suferit.
Şi am ajuns aşa la o ramură din ac
tivitatea Agrului în Maramurăş. Aşadar
Agru va trebui în Maramurăş să fie o aso
ciaţie, a cărui membri să fie ostaşi decla
raţi a Bisericii. Agrul va fi şcoala, unde cre
dincioşii vor învăţa să fie tari în credinţă.
Vor învăţa, că nu este destul să Te rogi,
căci în toate religiile se roagă, dar mai tre
buie să faci şi altceva, ca să meriţi numele
de catolic.
Nu este destul, ca să asculţi sf. Litur
ghie în Dumineci şi s ă r b ă t o r i , căci
azi împrejurările cer nu numai acţiuni pi
Agru în Maramurăş.
oase, ci cer şi aceea, ca unul fieşteca re
dintre noi să fie un a p ă r ă t o r al cre(Urmare)
dinjii strămoşeşti. „Agru"-1 va învăţa pe mem
Pentru lămurire vă aduc un exemplu :
brii săi, să formeze stavila de granit de care
Un băiat de ţăran, cu voce bună, fă
să se lovească toate atacurile duşmane.
când examen de cantor la forurile compe
„Agru"-1 va desvăli înaintea membrilor săi
tente, primeşte diplomă, însă post nu, fiindcă
planurile şi metodele de luptă ale vrăjmaşi
nu este loc vacant. Aude din gura altora, că
lor. Şcoala Agru-lui va lumina pe credin
la ortodocşi cât de uşor poate să ajungă
cioşi, că fiecare dintre ei trebuie să fie
preot. Tinărul ţăran, ambiţios, natural, soco
un apostol înfocat, un predicator.
un
teşte : ce să fiu eu cantor fără post, când
învăţător, învăţând şi propovăduind
fie
pot să fiu preot! Merge la Constanta, — mi se
care în cercul său de activitate sau cel
pare — şi cantorul peste 6 săptămâni este preo
puţin în cerc familiar catolicizmul adevărat.
ţit. Acum vine întrebarea parohiei. Şefii îi
Agru-1 va învăţa pe credincioşi, că nu este
spun: noi te-am preoţit, dacă vrei parohie
destul a trece nepăsător pe lângă propa
încearcă şi îti înfiinţează. Chestia devine
gandiştii străini sau pe lângă aceia, cari
gravă, să fie preot şi să nu aibă parohie.
slabi fiind în credinţă nedumeriţi stau în
Intre aceste găseşte vre-o câtva ţărani, cari
fata vânătorilor de suflete, cugetând, că este
închipuesc, că preotul lor nu-şi îndeplineşte
destul să te rogi, — indiferent în ce biserică, —
datoria. Se oferă, iar când este vorba de
ci că fiecare are datorinta sfântă, de a în
salar şi venite preoţeşti, zice că lui nu-i tredrepta greşelile celor slabi cu toate mijloa
bue nimic, fiindcă statul ortodox pe el îl
cele posibile.
plăteşte, deci nu-i prisosit de ajutorul cre
Suntem în plin răsboi, depinde dela
dincioşilor. Târgul se face; superioritatea
educaţia credincioşilor rezultatul acestui răs
bisericească ortodoxă intervine la guvern.
boi. Deci Agru va trebui să trezească con
Se produc scandaluri pe tema proprietăţilor
ştiinţa catolică, însufleţirea adevărată, îndrăbisericeşti, judecăţile, legile, ocările, certurile
girea acestui răsboi pentru suflete. Spania,
nu mai au sfârşit.
unde 9 9 % din populaţie sunt catolici, însă
needucati îndestul pentru împrejurările de
Dar răul produs este nemăsurat de
azi — îmi dă dovada cea mai bună. Când
mare. Cei slabi în credinţă, cei certaţi cu
cu revoluţia de acolo, populaţia catolică a
preotul, curatorul, crâznicul sau chiar cu
groparul sunt gata a primi altă credinţă. ! celei mai catolice tări, dă năvală nu cazăr
Este adevărat, că putină pagubă ni s'a fă- j milor, nici edificiilor publice, nici băncilor,
cut. dacă considerăm multele jertfe aduse j ci bisericilor. 0 pildă eclatantă, că azi nu
în acest scop. Dar totuş, dacă activitatea j mai este destul să fii credincios pios, citrecredincioşilor nu s'ar fi oprit numai la acti- I bue să fii soldat şi încă soldat fără frică şi
uni pioase, ci s'ar fi pus un pond mare la j apărător neînduplecat al Bisericii tale.
(Va urma.)
o creştere catolică, dacă ţăranul nostru ar fi
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