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Preful 1 Leu împreună cu „Dumineca".

Apare deodată cu „Dumineca".

Pentru pacea de sus şi pentru mântuirea sufletelor
Domnului să ne rugăm."
Gerlier episcopul de Lourdes, con

fi realizată numai prin organizaţia aces

Păstor şi

tei biserici din care fac parte toate po

al 261 lea urmaş al Sfântului

Petru, a

poarele şi toate naţiunile din lumea în

adresat aceeaş scrisoare cătră

toţi car

treagă, sub acelaş singur conducător şt

form intenţiunei

supremului

dinalii, arhiepiscopii, episcopii şi

egu

totuşi fiecare ţară şi naţiune este inde

menii tuturor ordurilor călugăreşti, cari

pendentă una de alta,

cu

adevărului

ţară aceeaşi organizaţie uniformă, paro

între toate neamurile, ca să participe în

hiile formând protopopiate-arhidiaconate,

număr cât mai mare şi întru cât posi

dieceze, mai multe dieceze o arhidie ceză,

bil personal, conducând

cari prin metropolit sau metropolit-pri-

toţii

vestesc

cuvântul

credincioşii în

fiind în

pelegrina! la Lourdes, pentru a participa

mat, stau sub jurisdicţiunea

la triduul care se va ţinea acolo în zi

suprem Papa dela Roma.

lele de 2 5 — 2 8 Aprilie crt. Iar

pentru

cei cari nu vor putea

perso

participa

Părintelui

Aceasta este organizaţia
iar între

fiecare

preoţimei,

aceieaş cadre sunt

constituiţi

nal să se ia măsuri ca în fiecare paro

azi în asociaţii şi cea mai mare partea

hie catolică să se ţină acest

laicilor,

sfinte liturghii,

cuminecări

triduu cu
numeroase,

cu participarea celor mari şi celor mici,
ore sfinte de adoraţie, precum
stabili toate acestea

se vor

deosebii în fiecare

eparhie, în modul cel mai potrivit.
Realizarea

acestei idei

va fi cea

mai impunătoare manifestare

religioasă

din istoria Bisericii universale.
O astfel de idee
adevărate

al

lui

Capul

Hristos

Acţiunei

Catolice,

formând împreună cu toţii: o turmă şi
un păstor.
In zilele de 2 5 — 2 8 Aprilie
încheia Anul

Sfânt,

se va

proclamat de Pă

rintele Papa Piu XI pentru

comemora

rea a 1900 de ani, dela

Răstignirea

Mântuitorului, adecă anul

1933—1934,

apoi prelungit dela sfintele Paşti ale a-

nici că a

veni decât numai dela

în cadrele

putut

Bisericii
şi

poate

nului trecut, până la 2 8 Aprilie

anul

curent.
Ca încheierea

acestei

comemorări

să fie cât mai solemnă şi
mare folos pentru

cu

mântuirea

cât mai
neamului

omenesc în general şi a fieştedfcfui cre
dincios

catolic în special şi

implora dela Dumnezeul

pentru a

păcii,

pentru

omenirea întreagă atât de încercată a z i :
Pacea lui Hristos, la peştera miraculoasă
din Lourdes începând cu ziua de Joi —
25. Aprilie oarele 3 — când se vor în
c e p e aceste serbări, se vor oficia în trei
zile şi trei nopţi încontinuu şi

neîntre

rupt sfinte Liturghii. Prima va începe la
orele 4 după masă în aceeaşi zi şi vor
fi continuu slujite, una după

alta până

Duminecă, adecă 28 Aprilie,

la

oarele

4 după masă.
S'au făcut deja dispoziţiuni, ca or
dinea sfintelor Liturghii să fie astfel în
tocmită, ca fiecare naţiune care se va
prezenta ia Lourdes în acele trei zile,
de orice limbă şi din orice regiune a
pământului vor fi venit, să poată sluji
lifurghia lor proprie, astfel vor avea li
turghie toţi latinii, grecii, maroniţii, bul
garii, românii, ruşii etc. cari stau sub
ascultarea Pontificelui Roman şi se vor
prezenta.
Sfintele slujbe vor fi îndreptate
cătră tronul ceresc, pentru libertatea bi
sericii, fără care nu este libertate ade
vărată, deci nici p a c e ; ca toate naţiu
nile şi ţările să aibă pace, înţelegere şi
situaţie mai tolerabilă, ca misiunile ca
tolice să se sporească, cele existente să
prospereze şi pentru unirea tuturor.
Pe lângă aceasta mai doreşte Prea
fericitul nostru Părinte, ca toată lumea
catolică să se roage şi să ceară îndu
rare pentru toate nerecunoştinţele şi in
sultele, cu care se vatămă tot mereu în
mai multe state şi de riiai mulţi şi înr'un
mod tot mai sălbatic, Majestatea Dum
nezeiască, făcându-se o propagandă toi
mai obraznică condusă din partea ate
iştilor având de lozincă : „Fără Dumne
zeu, în contra lui Dumnezeu."

Dorinţa Părintelui Papa este, ca
totalitatea credincioşilor să se roage câtră
Duiinezeul Indurărilor ca să se zădăr
nicească intenţia acestor indivizi depra
vaţi, cari au de scop nu numai Hirnicireă tuturor religWnifdr existente dară
şi distrugerea civilizaţiei adevărate. Cre
dincioşii cu rugăciunile şi sacrificiile l o r
să intervină lâ Răscumpărătorul lumii
ca să lumineze mintea întunecată a aces
tor duşmani ai lui Dumnezeu, ca cunos
când cu pocăinţă şi ruşine blasfemia lor,
caşi fiul rătăcit, să se întoarcă zicând:
„Tată greşit am la ceriu şi înaintea ta..."
Episcopul Gerlier în scrisoarea sa
adresată cătră toţi cardinalii, arhiepis
copii, episcopii şi ieromonahii tuturor
ordurilor călugăreşti de pe toată lumea
îi roagă ca să se silească a da acestui
triduu, acel caracter universal, precum
o înţelege aceasta Capul Bisericii. In
consecinţă îi roagă pe toţi aceşti con
ducători ai Bisericii universale, — vre o
1800 de persoane distinse, lucrând cu
toţii în via Domnului pe aceasta lume
largă — să facă ca pe aceste trei zile
să-şi dea întâlnire toate naţiunile din
toată lumea, conduşi de iubirea frăţească
la Lourdes cu preoţii lor în frunte. Iar
privind pe mulţimea credincioşilor cari
nu pot participa personal să se ia mă
suri cojespunzăioare ca şi ei conform
dispoziţiunilor ce se vor face din par
tea episcopilor lor, să se poată uni în
acele trei zile prin liturgii şi rugăciuni
cu cei adunaţi la Lourdes.
S'au luat deja de acuma dispoziţi
uni, că atât Ia Lourdes, cât în toată lu
mea catolică să se ţină sf. Liturghie pe
seama pruncilor, ca ei să imploare pa
cea de sus, fiind ei mai tare loviţi de
un eventual răsboi.
Noi din partea noastră, deocamdată
cu pace Domnului să ne rugăm : Pentru
pacea de sus şi pentru mântuirea sufle
telor noastre, pentru pacea a toată lu
mea, pentru bunăstarea sfintelor lui Dum
nezeu biserici şi pentru unirea tuturor."
In rezumat aceasta este şi dorinţa
Păstorului nostru celui bun, care întră
pe uşa, căruia portarul îi deschide şi
oile ascultă glasul lqi, umblă înaintea
oilor şi oile merg eupă dânsul, căci îi
cunosc glasul.
(După: „Az Apostol."

