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AGRU-lui S i g h e t ,

A p a r e deodată c u „Dumineca".

Din discursul Dlui Dr. loan
Ossian director de liceu ros
tit la congresul general al
Agru-lui în Şimleu.
Am ferma credinţă, că precum dintre
toate instituţiunile sociale singur biserica
catolică a supravieţuit revoluţiei fran
ceze, care a şters totul, care a schim
bat concepţii seculare, care a năruit
instiţuţiuni, ce păreau de nebiruit, aşa
şi astăzi biserica catolică va eşi învin
gătoare din acest chaos moral, social
şi economic şi din nou va binemerita
dela omenire, ca şi în atâtea rânduri
în cursul nesfârşitelor veacuri ale exis
tenţei sale. Cu singura condiţie, ca bi
serica noastră să dispună cât mai neîn
târziat de o oştire disciplinată şi înzes
trată cu întreg armamentul intelectual şi
moral. Aceasta oştire va trebui să ne
disciplinată, cum disciplinaţi au fost
până la anihilarea propriei lor fiinţe,
franciscanii şi dominicanii din veacul
XXII; disciplinată* cum disciplinaţi au
fost Jesuiţii, cari au scăpat biserica
din presiunea ucigătoare a protestantis
mului ; disciplinată, cum disciplinaţi au
iost Congreganiştii şi Misionarii veacu
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lui trecut, având o singură dorinţă, un
singur scop, spre care <vor tinde zi şi
noapte : apărarea bisericei lor şi prin ea
mântuirea culturii şi a civilizaţiei ome
neşti, ameninţate de o nouă barbarie.
Oştirea aceasta pe lângă că va
dispune de arsenalul moral a) discip
linei de fier, al curăţeniei trupeşti şi
sufleteşti, al renunţărei la bani şi bo
găţii în sens cotidian, al dragostei ne
limitate faţă de oameni, ea va trebui să
dispună de un arsenal ştiinţific foarte
mare. Ea va trebui să cunoască între
aga forţă intelectuală a duşmanilor bi
sericei, ca să poată lua lupta cu ei. Ea
va fi evoluţionistă, dar în sens catolic ;
ea va fi haekeliană, dar în înţeles catolic;
ea va fi marxistă, dar după preceptele
sfântului Părinte; ea va căuta „Obermensch-ul", supraomul, dar nu în atmo
sfera rece şi nu pe piscurile izolalte
ale lui Nietsche, ci în faldurile sufletu
lui omenesc din palate şi din colibe,
din burghezime şi proletariat.
Acest ostaş catolic dea pururi va
avea înbrăcată zala cunoştinţelor, pe
care în fiecare zi o va complecta şi
lustrui cu noi şi noi cunoştinţe, atât
eclesiastice cât şi profane. Şi aceşti os
taşi catolici, fie ei răzleţiţi la ţară, ca
preoţi sau misionari, fie grupaţi la oraşe,

fie ei pe anvonul unei strălucite cate
drale, sau conferenţiari ai unui public
select, sau redactorii unui mare ziar
catolic românesc, sau oratori la o în
trunire poporală, sau la tribuna parla
mentului, ei deapururi vor sta cu ochii
aţintiţi spre Roma.
Şi din cine se va compune ace
asta oştire a lui D-zeu ? Cine vor fi
combatanţii aceştia, poate proslăviţi,
poate huiduiţi şi batjocoriţi, plini de
mărire înternă şi poate plini de noroiu
extern, dar în tot cazul soldaţi credin
cioşi ?
Aceia pe cari însuşi Mântuitorul i-a
desemnat ca ostaşi şi conducători ai
obştei: episcopii, preoţii şi călugării.
Eu am toată stima şi veneraţiunea
fată de preoţii noştri, urbani şi rurali,
admir eforturile, pe cari ei le fac pen
tru apărarea forîăreţelor catolice, admir
măreţia şi abnegaţia luptelor din trecut
întru susţinerea fiinţei noastre etnice,
dar nu-mi pot ascunde convingerea, că
lupta dintre catolicism şi duşmanii lui
nu curge cu arme egale. Pe deoparte
sta tabăra înzestrată cu întreg aparatul
ştiinţific, cu o presă puternică, cu ora
tori si conferenţiari ireproşabili, cu o
propagandă bine organizată, cu mii şi
mii de pamflete cărţi reviste, ziare, cu
o n-assă organizată, animată, hotărîtâ
şi gata de luptă, pe de alta parte stă
massa catolică românească indiferentă,
quasi fascintg, sub conducerea unei
preotimi necăjite, sărace, cuprinsă la
tot pasul de grija zilei de mâine şi a
bucatei de pâine pe care să o pună în
gura copiilor săi, anemică, descurajată
de curentele subversive apărute în mij
locul propriilor credincioşi, (cu o pre
gătire intelectuală insuficientă sau în
cel mai bun caz necorespunzătoare îm
prejurărilor sociale de azi.)
Călugării noştri deasemeni nu stau
mai bine. Pe lângă că nu dispunem
de un ord că'ugăresc crescut anume
pentru o propagandă catolică în înţeles
modern, ei sunt puţini şi numai rareori
zărim în mijlocul obştei câte unul, care
să verse asupra noastră lumina şi căl
dura sufletului său bogat în cunoştin
ţele câştigate cu truda nopţilor de veghe.
Călugării pe cari îi avem, duc mai mult

o vieaţă izolată contemplativă: ori azi
avem nevoie de călugări aetivi în so
cietate, în lume şi în turma cuvântă
toare.
Este admirabilă imţiativa, care a
chemat la viaţă AGRU-1, Asociaţia Ge
nerală a Românilor Uniţi, mobilizând
forţele intelectuale şi morale ale româ
nilor catolici, dar modesta mea părere
este, că această asociaţie, oricât ăr fi
ea de bine organizată, va fi numai uri
cadru auxiliar pe lângă cadrul adevă
raţilor combatanţi, cari prin însăşi che
marea şi profesiunea lor nu pot fi alţii
decât episcopii, preoţii şi călugării.
Deci toată grija noastră, a păsto
rilor şi păstoriţilor, trebue să se îndrepte
asupra recrutării, creşterii, instruirii şi
formărei acestor cadre de combatanţi,
în sufletul şi în mâna cărora zace soarta
de mâine a catolicismului românesc.
Reuşita întregei propagande catolice de
pinde de aceşti ostaşi de grea armatură
intelectuală şi morală, de aceşti „titani"
ai legiunilor catolice.
Trei arme va avea această oştire a
Domnului. Disciplina, ştiinţa şi liberta
tea. Disciplina şi ştiinţa se vor câştiga
printr'o creştere şi instrucţie teologică
modernă, adaptată proporţiilor luptei
care se dă; iar libertatea se va câştiga
prin introducerea celibatului preoţilor
din parohiile urbane şi a centrelor de
plase. Câte şi trei vor forma desigur
obiectul unor largi şi minuţioase dis
cuţii şi studii din partea factorilor com
petenţi. Noi de această dată nurn?î
ideile le sugerăm.
învăţământul secundar va concurge
şi el la pregătirea acestei renaşteri su
fleteşti, a acestei lupte pentru mântuirea
omenire! din chaosuî barbariei, care o
pândeşte, prin creşterea morală şi prin
instruirea creştinească a tineretului, din
rândurile căruia vor ieşi elementele, cari
vor forma aceea oştire a Domnului,
despre care am vorbit.

Casieria Agru — Sighet chitează
cu mulţumită suma de Lei 100 primită
drept taxă de membru dela Dl. Şteţiu
Ioan 1. Gh. g. p. De ar urma şi alţii
acest gest lăudabil.

