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IN VICARIATUL MARAMUREŞ

Suplimentul Organului „Dumineca".
Administraţia:

B i r o u l AGRU-lui S i g h e t , Piaţa Unirei No. 25.
Preţul 1 Leu împreună cu „Dumineca".

Apare deodată cu „Dumineca".

Congresul diecezan.
Conform art. 18 al Statutelor Agrului
nostru, Congresul diecezan se compune d i n
Membrii comitetului diecezan, preşedinţii sau
un delegat al comitetelor parohiale si al societătilor religioase, membrii fondatori si pe
viată ai Agrului cu domiciliul pe teritorul epar
hiei respective.
Atribuţia principala a Congresului die
cezan este controlarea şi îndrumarea activi
tăţii comitetului diecezan si a comitetelor lo
cale.
In acest sens Congresul diecezan ar
fi un fel de examen în special al conducă
torilor apoi al membrilor din fiecare organi
zaţie parohială.
Oare cum vom trece noi, fie ca con
ducători, fie ca membrii, acest examen fi
xat pentru zilele de 2 5 s i 2 6 Aug. aleanului
curent?
E de obşte cunoscut că nici conducă
torii nu pot să arate resultate dorite.
In toate organizaţiile noastre parohiale
avem şi conducători destoinici şi mulţi os
taşi ca membri înscrişi şi totuşi pare că resultatul lasă încă mult de dorit.
Declarăm că constatările noastre se referesc numai la activitatea Agrului desvoltată
pe teritoriul Vicariatului Maramureş, pentru
c ă numai de aicea am adunat datele.
Avem mulţi membri înscrişi, dar activi
$i zeloşi prea putini, cei mai puţin din pă
:

tura socială care ar fi chiar obligată să se
ocupe în mod mult mai serios cu ideea şi cu
scopurile Agrului şi ca Agru si ca Acţiune
catolică.
Mult se scrie, mai mult să vorbeşte şi
mai mult şi pe mai mulţi fremântă chestia,
zisă a tineretului şi terenul lui de activitate.
Oare terenul Agrului nu ar fi un câmp
vast pe seama tineretului fervent şi dornic
de activitate?
E indiscutabil că acest tînărăt e dornic
— însuşi după firea şi rânduiala naturii — de
activitate. Oare este atât de indiscutabil că
acest dor de aativitate tinde numai pentru
ajungerea scopurilor mai ideale şi de interes
obştesc, ori pentru scoaterea bătrânilor din
posturile ce ocupă, pentru ca să ocupe ei
acele locuri, iarăşi nu pentru atingerea ide
alurilor sublime, dar mai mult pentru a avea
bani pe cheltueli inutile chiar şi păcăto
ase?
Am putea număra pe degete acei pu
tini tineri, atât în comunele noastre mai mari
şi mai mici — proporţional cu cât e o co
muna mai mică, cu atât sunt ei mai mulţi —
cari sacrifică din timpul lor liber ceva şi
pentru Agru.
In privinţa aceasta însă nici cei mai
înaintaţi în vârstă nu dau exemplu celor mai
tineri. Nici în Sighet nici în comune nu-i in
teresează nici pe ei chestia Agrului, nici
iarna, cu atât mai puţin vara.

Trecând fie cu trenul, fie cu maşina de
alungul judeţului nostru vedem ştrandurile
moderne comune ocupate de pătura socială
mai superioară — ţinută de sine şi de alti,
iar nu de fapt superioară — în timpul verii,
iar cluburile iarna cu o vie viată socială
până la dimineaţa iernatică în oraşe, iar cârciumelor — mai nou numite mai elegant res
taurantele — pline cu flăcăi şi bătrâni. Mulţi
ar fi dintre aceştia în toate comunele cari
numai în lipsa unui local mai potrivit şi
unui scop mai ideal cu atâta fremântare şi trudă ar lucra şi pentru un scop ideal,
dacă Agrul ar putea face reclamă şi ar
avea cele necesare pentru întreţinerea loca
lurilor potrivite.
Ce local potrivit ? Oare nu pentru acea
să pretinde putină jertfă pentru scopurile
mai ideale să te cobori din saloanele tale
splendide şi să te ocupi şi cu alt ceva de
cât cu distracţii păcătoase sau şi numai
indiferente ? Oare nu pentru acest scop s'a
înfiinţat Agrul ca fie care însuşi el să se
facă mai bun ca şi alt», ca făcându-se unul
câte unul mai bun, să devină în fine socie
tatea întreagă mai bună şi prin bunătate
mai fericită? Dar e modă ştrandul comun,
cinema cu artişti renumiţi, cine să mai gân
deşte că el este catolic şi ce este Acţiunea
catolică, că ce este Agrul şi că ce este Con
gresul Agrului ?

Ţin să amintesc că Agrul nostru are o
subsectie. „Reuniunea Mariană eu titlul Bu
nei-Vestiri" cu 129 membrii, a căror recepj|e
solemnă o a săvârşit în 28 Maiu 1933 R©verendisimul canonic Vida, după misiunii»
premergătoare de 4 zile.
Reuniunea Mariană îşi are şedinţele
săptămânale, numite „reuniuni", în fiecare
Duminecă după Vecernie, în biserica paro
hială, cu următorul program: 1. „Cuvine se
cu adevărat" cântat de corul reuniunii. 2.
Alocaţie religioasă morală de preotul local
preşedinte. 3. Cântec Marian, cântat de co
rul reun. 4 Lectură sacră, cetită de condutorul corului. 5. Cântec Marian, de corul
reun. 6. Rugăciuni pentru scopul devizei
săptămânale.
In fiecare prima Vinere a lunii mărtu
risire şi împărtăşanie comună, participare ac
tivă la Paraclisele din fiecare prima Dumi
necă a lunii şi Acaftistele din sărbătorile
Preacuratei toate cu vorbirile sacre ale preI otului local. Participarea la Paraclisele d&i
Sâmbetele şi Duminecile seara, serile pre
mergătoare şi serile sărbătorilor însaş din
luna Maiu, Acaftistele Preasfintei Inimi din
acestea zile în luna Iunie şi Paraclisele zil
nice din serile postului Adormirei P. C. V.
Măria, toate cu vorbiri sacre.
Reuniunea Mariană în anul trecut a
confecţionat şi înzestrat un frumos altar Ma
rian în biserica parohială, a ajutorat mai
mulţi săraci şi bolnavi, acestea din urmă şt
în anul curent.
Of. parohial gr. cat. român
Vişeul de jos
Asociatiunea pentru Cultura

Poporului

Român din Maremurăş cu durere anunţă c ă

Agru în Vişeul de jos.
„Agru"-1 constituit în parohia Vişeul de
jos la 19 Oct. 1930 cu 109 membrii, reorganizându-se prin alegerea noului preşedinte
în persoana zelosului învăţător Ştefan Tomoiaga, — în urma demisiei fostului preşe
dinte înv. dir. Găvrilă Pop, — în şedinţa
festivă din 27 Maiu a. c. unde s'a luat hotărîre aranjarea în viitor a şedinţelor tot la 2
săptămâni în cadrele posibilităţii, cu onoare
V ă înaintez procesul verbal din aceea şe
dinţă, precum şi procesul verbal din şedinţa
următoare aranjată la 10 Iunie a. c.

Dr. Titu Doroş
membru fundator al Asocia(iunei, vice
preşedintele Agrului, organizaţia Sighet a repausat în ziua de 3 Iulie 1934.
înmormântarea osemintelor pământeşti
ale defunctului se va săvârşi în ziua de 5
Iulie la orele 1674 în biserica gr. cat. română
din Sjghet.
Cortegiul funebru va pleca dela prefec
tura judeţului, — unde trupul neînsufleţit
este expus, — la orele 16.
In ziua de 7 Iulie a. c. la orele 9 se va
săvârşi parastasul pentru odihna repausatului
în Biserica gr. cat. rom. din Sighet.

Fie-i memoria binecuvântată!

