AG R U

IN VICARIATUL MARAMUREŞ
•

Suplementul Organului „Dumineca".
Administraţia:

Biroul

AGRU-lui S i g h e t, Piaţa Unirei No. 25.

Apare deodată cu „Dumineca".

Preţul 1 Leu împreună cu „Dumineca".

Raportul anual al Secretarului General asupra activităţii
Asociaţiei Generale a Românilor Uniţi din Eparhia
Maramureşului.
Excelentă. Domnule Preşedinte. înalţi oaspeţi.
Asociaţia Generală a Românilor Uniţi
din Eparhia Maramureşului luând fiinţă în
dată ce s'a pus bază acestei Asociaţii la
Cluj şi-a constituit Comitetul Diecezan în
congresul de constituire ţinut în Baia—Mare
în ziua de 18 Octomvrie 1931.
Ca oricărui organism viu, i-a trebuit şi
Eparhiei Maramureşului un Comitet Diecezan,
c a r e : să pună la cale înfiinţarea de noui
organizaţii în parohiile din aceasta Eparhie,
să ajute la înfiinţarea acestor organizaţii prin
delegarea membrilor din Comitet ca repre
zentanţi la diferite congrese sau adunări pa
rohiale şi să controleze şi să îndrumeze ac
tivitatea acestei Asociaţii în parohii şi a Co
mitetelor parohiale. Ca să lucreze conform
scopului general al Asociaţiei, atât pe teren
religios-moral, cât şi în administrarea fondu
rilor.
Având menirea atât de frumoasă şi un
teren de activitate atât de vast de a con
lucra pe atâtea fronturi, la susţinerea, apă
rarea şi realizarea intereselor bisericii ro
mâne unite; la adâncirea vieţii sufleteşti a
membrilor şi intensificarea educaţiei reli
gioase ; la îndrumarea vieţii religioase potri
vit eticei creşline şi la combaterea curente

Onorat Congres.

lor sociale cu caracter sectant, destructiv*
antinaţional şi anticreştinesc.
, Cu bucurie trebue să constatăm, că
Asociaţia în aceasta Eparhie a lucrat inten
siv în toate direcţiile pentru realizarea sco
purilor sale, anume : a pus la cale înfiinţa
rea de noui organizaţii, trimitind în acest
scop cu ocazia adunărilor de constituire,
membrii dela centru, cari, atât prin prezenta
şi exemplul lor, cât şi mai ales prin cuvân
tările rostite arătând pe larg scopul „AGRU"lui, au ridicat sublimitatea momentelor, con
tribuind la sporirea numărului acestor lucră
tori ai „AGRU"-lui Domnului.
Numărul organizaţiilor din acest an a
sporit la 125 dela 71, câte erau la întruni
rea Comitetului de constituire din anul tre
cut, cu un număr de 7472 membri fată de
cei 2856 câţi erau anul trecut, dintre cari 9
membri fundatori, 12 membri pe viată, 414
membri activi şi 7007 membri ajutători.
Amintim, că în Vicariatul Maramureş
nu este parohie şi filie unde să nu fie orga
nizat „AGRU"-1, având 46 parohii şi filii şi
în fiecare este organizat „AGRU„-1.
Din aceste date se poate vedea că re
zultatul în privinţa organizării „AGRU"-lui

în Eparhia Maramureş este îmbucurător
(aproape nu este parohie şi filie unde să nu
fi luat fiinţă „AGRU"-1.) Şi aceasta în aceste
vremi de criză financiară grozavă, când oa
menii sunt în aşa de grea situaţie, încât
pentru mulţi şi taxa de membru de 10 sau
Î00 Lei înseamnă mult şi când preocupa
rea de totdeauna a omului este câştigul
material, munca plătită şi nu munca gra
tuită, izvorîtă din dragoste frăţească şi pur
idealism, pentru binele sufletesc al credin
cioşilor.
Pe lângă preocuparea principală de a
înfiinţa noi organizajiuni, „AGRU"-1 prin or
ganizaţiile existente a desvoltat o activitate
rodnică şi vrednică de toată lauda. Desigur
s a distins printre celelalte organizaţii în ac
tivitate, — organizaţia din Baia—Mare,. Sighet
şi Satu—Mare, compuse în majoritate din
intelectuali înţelegători ai importantei unei
astfel de societăţi. Din organizaţiile din pro
vincie le amintim între altele pe următoa
rele : Văleni, Breb, Bocicoiel, Săpânja, Bâr
sana şi Vad din Jud. Maramureş; Seini,
Şomcuta—Mare şi Ciocârlău din Jud. SatuMare; Cehul—Silvaniei şi Jibou din Jud.
Sălaj.
Conferinţe cu subiecte din vieţile sfin
ţilor şi din trecutul bisericii, cântece şi ode
sacre au delectat şi au înălţat sufletele
agriştilor ca şi a delegaţilor diecezani cari
au participat la aceste adunări parohiale.
Trebue să menţionăm în locul de frunte,
că membrii Asociaţiei noastre au ştiut în
totdeauna să premeargă atât refractarilor, cât
şi străinilor întâiu şi peste toate cu exemplu,
ascultând sf. Lithurgie, împărtăşindu-se cu
sf. Taine, participând la deprinderile de
pietate şi a exercitiilor spirituale ţinute în
centre sau mănăstiri şi participând în număr
la adunări
Avem cunoştinţă, că s'au înfiinţat în
multe părţi şi chiar la sate secţiuni reli
gioase şi literare, ba chiar economice, lu
crând din toate puterile pentru realizarea
scopurilor lor, ca nişte organizaţii vechi
apusene în cadre bine fixate.

Amintim aci, că Comitetul Diecezan
al „AGRU"-lui n participat cu un număr
frumos de membri la Congresul General al
„AGRU"-lui în Oradea în zilele de 21—22
Noemvrie 1931 de unde tofi s'au întors în
sufleţiţi pentru cele văzute şi auzite şi în
curajaţi în intensificarea propagandei în
cepute.
Asociaţia noastră şi Comitetul Diecezan
al Eparhiei Maramureşului a suferit o dure
roasă pierdere prin trecerea la cele eterne a
bunului creştin şi harnicului român Gheorghe
Radocea director de bancă din Şomcuta—
Mare, fost censor al Comitetului. Asociaţia
noastră îi va păstra cu pietate memoria.
Aceasta ar fi Onorat Congres în scurt
activitatea de un an de zile a „AGRU"-lui
în Eparhia Maramureşului.
Nu putem încheia aceasta dare de
seamă fără a aminti necesitatea unui organ
central al AGRU-lui cu articole de organi
zare şi activitate a asociaţiilor catolice strei
ne şi publicaţii ale Centrului; a unei biblio
teci, pentru fiecare organizaţie cuprinzând
cărţi folositoare scopului AGRU-lui şi peste
tot o intensificare a activităţii „AGRU"-lui
între noi, pentru ca aceasta Asociaţie să
fie de fapt un organism viu.
Activitatea intensivă a Asociaţiei, ridi
când nivoul moral a fiiilor noştri adunaţi în
jurul altarelor bisericii, prin deşteptarea credintii vii, va adânci concepţia creştină în
societate şi răspândind spiritul divin al
Mântuitorului, „corde magno et animo volenti," va realiza »pax Christi in regno
Christi." spre mărirea lui Dumnezeu, fe
ricirea neamului nostru şi a sfintei noastre
Biserici.
Vă rugăm să binevoiţi a lua act d e
acest raport.
Satu-Mare la, 25 Septemvrie 1932.
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