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Apare !n fiecare Duminecă.

Nelinişte.
Lumea actuală nu cu
noaşte măreţia liniştei. Nu
mai sunt sufletele liniştite
de altădată care având
drumul lor bine croit spre
ideal ştiu totdeauna ce au
de făcut, care au fruntea
înălţată aşteaptă încercă
rile vieţii, deoarece ştiu
că oricât de grele vor fi
acele, tot ei vor ieşi birui
tori. Vântul neliniştei suflă
pretutindeni, în vieata polilică, economică şi socială.
Neliniştiţi sunt atât adulţii
cât şi copiii şi azi nu poate
nimeni visa despre bătrâ
neţe liniştite.

;

Iar dacă căutăm cauza
neliniştei generale, o aflăm
în egoismul nostru, în ego
ismul individului şi al po
poarelor. Nu iubim pe se
menii noştri, iar popoarele
nu se iubesc, aici e rădă
cina neliniştei
noastre.
Răul niciodată n'au stă«finit în aşa măsură ca
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azi şi rezultatul lui e ră
pirea liniştei omenirei. Răul,
care vreunul dintre noi
face altuia, e izvorul neli
niştei pentru el. In contem
plarea şi executarea lui
îi aduce frământări şi griji,
iar odată făcut amintirea
lui îl chinueşte. Tot aşa
vieafa popoarelor e otrăvită
de egoism, de nesocotirea
drepturilor altor popoare.
Dacă am fi cât de puţin
altruişti, n'ar mai fi atâta
nelinişte între noi. Dacă
ne-am ocupa şi de intere
sele alt6ra, nu numai cu
ale noastre, după o zi plină
de luplă şi greutăţi am
simţi linişte binefăcătoare
şi înălţătoare.
Şi într'adevăr
noştri

merită

semenii

iubirea

şi

bunătatea noastră, deoa
rece ei, caşi noi, sunt răs
cumpăraţi. Dumnezeu ne-a
arătat

exemplu de iubire

căci

„aşa

a

iubit

Dumnezeu lumea, încât şi
pe Fiul său cel unul născut

Ta dat, ca tot ce crede
întru dânsul să nu piară,
ci să aibă viată de veci".
împotriva comunismu
lui. Un milion patru sute
douăzeci de mii de foi vo
lante împotriva comunis
mului s'au vândut de către
o societate catolică de presă
în Anglia. Iată ce a spus Păr.
O'Leary secretarul acestei
ramuri a societăţii de presa
cu prilejul adunării anuale:
„Această propagandă îm
potriva comunismului reu
şeşte mai bine decât orice
altă încercare făcută de noi
anul trecut".
Mons. Henshaw, epis
copul diecezei în care s'au
împărţit mai ales foile vo
lante şi care a prezidat
adunarea a lăudat pe mun
citorii cari au ajutat la îm
părţirea foilor. Biroul de
informatiuni ce stă alături
de Societatea catolică din
această dieceză, aduce ser
vicii preţioase. Muncitorii
din apropiere obişnuescacum să ceară „broşura săp
tămânii" cares'a anunţat de
înainte.

Cultul Preasfintei Fecioare
Măria în decursul veacurilor.
(Urmare)

H.
Cultul Preasfintei Fecioare Măria în evul mediu.
In epoca aceasta, cultul
Preasfintei Fecioare Măria se
continuă cu o mai mare inten
sitate. La vechile sărbători se
mai adaugă altele nouă ; în spe
cial ziua de Sâmbătă, este de
dicată din partea creştinilor Prea
sfintei Fecioare. Cum a fost
Dumineca ziua Domnului, aşa
a fost şi Sâmbăta ziua Măriei.
Papa Urban al II-lea, în conciliul din Clermont iinut în 1095,
hotăreşte ca ziua de Sâmbătă
să fie închinată Măriei; despre
sfinţirea acestei zile în onoarea
Maicii Domnului, ne face amin
tire şi sfântul Ioan Damascenul.
Sfântul Bonaventura, Toma de
Aquino, Alfons de Liguori, Carol
Boromeul, îndeamnă şi'ncurajază pe creştini, ca ziua de Sâm
bătă să o dedice Măriei.
Sfânta Iuliana de Talconieri,
(moartă în 1341) în fiecare Sâm
bătă postea numai cu pâine şi
cu apă. Regina, sfânta Radegundis, în fiecare Sâmbătă invita
la masa ei vre-o câţiva cerşetori,
pe cari ea în persoană îi servia
c a un semn de onoare şi ve
nerare fată de Preacurata Fe
cioară, mama săracilor.
Creştinii din cele mai vechi
timpuri, aveu frumosul obiceiu,
ca în seara zilei de Sâmbătă
şi chiar în preseara sărbătorilor
Preasfintei Fecioare, să aprindă
câte-o candelă înaintea icoanei
sau statuei ei. In Franţa pe la
colturile străzilor, în ziduri, se
găsea statuia Fecioarei Măria,
înaintea căreia, în fiecare seară
ardea o candelă, Sâmbătă seara,
statuia, era frumos împodobită
cu flori şi orna mente diferite.
In sec. al XtlI-lea ia flintă

rugăciunea rozarului, fiind des
coperită chiar de Preacurata
sfântului Dominic, dela care apoi
se lăţeşte la toti creştinii,
Din sec. al XlV-iea, se lă
ţeşte frumosul obiceiu de-a se
trage clopotul în fiecare seară
în onoarea Măriei. In epoca
aceasta, apar o mulţime de or
dine cavalereşti şi societăţi ma
riane, cari se'ntreceau care de
care mai mult în ceace priveşte
cinstirea Preasfintei Fecioare,
cum sunt de ex. ordinul do
minicanilor, franciscanilor etc.
Tot în epoca aceasta se scriu
biblioteci întregi în cari se laudă
Măria, se scriu cele mai admi
rabile imnuri în cari se prea
măresc virtuţile Ei. Aşa nemu
ritorul poet italian Dante Alighieri, mai multe cântece din
celebra sa operă „Paradis", le
dedică Preasfintei Fecioare. Cei
mai mari pictori ai vremii, se
dedică în operele lor de-a prea
mări pe Fecioara Măria, cum
au fost: Fra Angelico, Rafael
şi Leonardo de Vinci.
Dar sentimentul de cucer
nică evlavie şi neţărmurită dra
goste fată de Preacurata — din
partea omului — nu s a mani
festat în epoca aceasta numai
în slove, tablouri şi cântece fer
mecătoare, ci şi în cel mai
mort element al naturii: piatra.
Materia aceasta, în care ome
nirea de mii de ani şi-a mani
festat şi-şi manifestă mereu spi
ritualitatea, sentimentul, puterea
şi egoismul, prin puterea daltei,
a şlefuielii şi a talentului zeci
lor de sculptori celebrii, — se
preface în figura tăcută, blândă
şi gingaşe a smeritei Fecioare
din Nazaret.

Grupul cel mai măreţ de
flori din grădina cultului Prea
sfintei Fecioare din epoca ace
asta, sunt impunătoarele Ei do
muri şi bazilici, cari dei-apururi
vor sta alăturea de cele mai
măreţe capod'opere architectonice ale omenirii.
Toate aceste fapte, ne'ndreptătesc să constatăm pe dreptul
că, în acest period, cultul Prea
sfintei Fecioare a crescut Crinul
şi floarea virtuţilor Ei sfinte, au
înflorit din belşug în sufletele
creştinilor din timpul acesta,
bătătorind astfel calea sfinţeniei
cea ducătoare la eterna fericire.

III.
Cultul Preasfintei Fecioare
Măria în evul nou.
Când grădina cultului Prea
sfintei Fecioare ajunse la culmea
înfloririi şi a splendorii, atunci
valul de secetă a schismei vea
cului al XVI-Iea, s'a năpăstuit
asupra ei cu o furie nebună,
pentruca să o distrugă de pe
fata pământului. Dar valul cel
uscat al fărădelegii, n a putut
usca umezeala grădinii cultului
Măriei, căci credincioşii Ei fii,
cu atât mai vârtos alergau sub
puternicul Ei scut, pentru a-I
cerşi milă. Sute de mii de creş
tini, se grupează sub steagul
alb şi triumfător al Măriei, pen
tru a deprinde sfintele Ei virtuţi
şi pentruca astfel cu puteri unite,
să poată lupta mai cu succes
în contra duşmanilor credinţei.
Aşa, în anul 1563, în eterna
cetate a Romei, ia fiinţă prima
congregaţie mariana a Colegiului
Roman al Jezuitilor. Papa Grigore al Xlll-Iea, prin Bula
„Omnipotentis Dei" din 5 De
cemvrie 1584, o recunoaşte de
mama tuturor Reuniunilor Ma
riane din toată lumea, dându-i
numirea de „Prima primăria".
Dela aceasta dată, Congregatiunile sau Reuniunile Mariane
se lăţesc ca fulgerul pe toată
suprafaţa pământului; rolul lor

fiind nu numai propaganda cul
tului Preasfintei Fecioare, ci şi
c a adevărate celule regenera
toare a vieţii religioase şi mo
rale în întreaga Biserică catolică.
Un mare avânt iau în epoca
aceasta pelerinajele la diferitele
lăcaşuri de'nchinare ale Măriei.
Preasfânta Fecioara Măria,
în marea ei iubire ce-o poartă
fajă de noi, prin ne'ncefata Ei
mijlocire şi'ntrepunere la Fiul Ei
dumnezeesc, — ne'nprăştie ne
numărate deruri, vindecându-ne
de toată boala sufletească şi
trupească.
Sfintele mănăstiri găzduitoare
de icoane făcătoare de minuni
de-ale Măriei, sunt cercetate an
de an de zeci de mii de cre
dincioşi, cari cu sufletul zdrobit
şi'nsetoşat după odihnă şi pace,
aleargă cu'ncredere spre „Fân
tâna darurilor" din cele mai
mari depărtări.
Să nu mai vorbim de Lourdes, care dintre toate sanctuarele
închinate Maicii sfinte de pe"ntreg globul pământesc, este
locul cel mai de frunte.
Miile de capele, domuri şi
biserici, cari se ridică în toate
părţile lumii, în onoarea Măriei
dovedesc în chip nestrămutat
puternica afinitate sufletească a
creştinilor fetă de Mama lor
cerească. Tablourile, poeziile şi
capod'operele muzicale ale lui
Haydin, Bethoven, Wagner şi
Verdi, vestesc pretutindeni feri
cirea Măriei.
Pe toată suprafaţa pămân
tului, la miază-noapte şi miază
zi, la răsărit şi la apus, răsună
falnic şi triumfător, în undele
nesfârşite ale văzduhului, gla
surile armonioase şi profunde
ale miilor de clopote din ctito
riile şi catedralele bătrâne, cân
tând măreţ acel splendid şi
ceresc imn: „Ave Măria I",
făcând ca să se trezească în
or ce suflet împietrit, via cre
dinţă, care dă ei deplină pace
şi fericire.

In concluzie, cultul Preasfin
tei Fecioare Măria a existat în
chip deosebit în toate epocele
celor aproape 2 mii de ani,
scurse pe paginile istoriei. Pro
feţia Preasfintei Fecioare de-a
„fi fericită de toate neamurile",
s'a'ndeplinit, căci din momentul
ce ea a devenit mama Dum
nezeului nostru Isus Hristos şi
mama noastră a tuturor, cânte
cele de preamărire în onoarea
Ei nu au mai încetat şi nici nu
vor înceta până la sfârşitul se
colelor, căci neamul omenesc
nu poate trăi fără de o mama
ocrotitoare şi ajutătoare.
Deci s alergăm cu toţii la :
„Mama creştinilor", spre „Lu-

ceafărul conducător" al vieţii
noastre, mai ales în vremile
acestea, când păcatul şi răuta
tea, caută pretenţios şi'n chip
neruşinat să se întronizeze în
sufletele. Să ne aruncăm cu'n
credere la picioarele Măriei
pentru a-I cerşi îndurare şi'năltându-i smerite rugi şi cântece
de laudă, să-I zicem:
Mărie, Nume preasfânt
In ceruri şi pe pământ, Mărie !
Când aud numele Tău,
Saltă tot sufletul meu. Mărie !
Inima mea
In clipă grea
N'are unde se ndrepta,
Decât ia'ndurarea Ta, Mărie !
(sfârşit)
Ga vrii Bălan

Osândirea Francmasoneriei
Francmasonerla fiind o so
cietate secretă, cu un scop sub
versiv de destrămare socială
— a fost osândită dela înce
puturile ei de către Papi.
Când s'a jucat în palatul
Patriarhiei în 25 Fabruaria a. c.
„comedia" într'un „act (istoric)"
întitulată „Disolvarea masone
riei naţionale de rit scoţian" de
Jean Pangal, editată la Londra
— mulţi naivi s a u găsit că au
aplaudat atât de mult până
li-s'au făcut bătături în palme,
însuşi dl Al. Gregorian dela
revista „Sfarmă-Piatră" după
ce declarase mai înainte că
„disolvarea masoneriei de rit
scojian este o formidabilă es
crocherie" ce „vine direct dela
centrala Londra" (şi avea mare
dreptate), a susţinut în numărul
68 al acestei reviste, următoa
rele (cari te fac cel puţin să
zâmbeşti) „Putem spune acum
cu mândrie că hotărirea Sino
dului ortodox bate enciclicele
papale. Nici Clement, nici Leon
nu se pot ridica la înălţimea

de gândire, la tăria de argu
mentare şi la splendorile stilu
lui Mitropolitului Nicolaie. Cei
doi papi se spriginesc numai
la câteva vagi consideretiuni
asupra acţiunii destructive a
masonilor şi la anatemizare.
Hotărîrea Sinodului nostru în
schimb atacă însăşi esenţa franc
masoneriei".
Ei bine, astfel de lucruri să
le creadă numai dl Gregorian
în acompaniamentul
câtorva
dominanţi orgolioşi!
Ele nu pot forma un ade
văr pe care să ni-1 însuşim cu
to{ii. Să admitem chiar că ho
tărîrea Sinodului ar fi întrecut
în gândire, argumentare şi stil
— enciclicele papale- Dar s ă
nu uităm în acelaş timp că este
o perioadă însemnată de 200
de ani dela prima enciclică.
„In emenenji" a lui Clemente
al XH-lea contra Francmasone
riei şi până la farsa petrecută în
palatul Patriarhiei. Azi, Franc
masoneria este «cunoscută cu
mult mai bine ca atunci. Având

înainte expuse toate principiile
sale precum si vasta ei operă
criminală din trecut, poli tuna
şi fulgera în ea cu mult mai
bine ca şi când era mai mult
învăluită în mister şi se ascun
dea după paravan, ca societate
filantropică, etc. ba mai mult
pretindea că „are ca principii
existenta lui Dumnezeu, nemu
rirea sufletului şi solidaritatea
omenească". Şi cu toate acestea,
Papii — dându-si seama în
urma unor migăloase studii şi
cercetări — de adevăratul ei
scop, au atacat. Francmasoneria
pe acele vremuri, când în Ro
mânia — precum am, arătat în
articolul precedent — înalţii
chiriarhi ai clerului ortodox se
împăcau atât de bine cu drumul
dela altar la lojă sau invers.
Şi mai trebuie să tină seamă
acel ce-şi ia angajamentul ca
să discute în mod sincer şi
nepărtinitor chestiunea francma
soneriei că Vaticanul a atacat
Francmasoneria în multe rânduri
anatemizând şi excluzând din
sânul Bisericii pe acei preoţi
cari s'ar dovedi că fac parte
din această sectă. Că s'a trezit
şi Biserica ortodoxă în anul
1937 ca s'o condamne, nu
poate să ne aducă decât bucu
rie, dar nu se admite a afirma
irealităţi. Dar — între noi fie
vorba — pentruce şi azi încă
biserica ortodoxă nu excomu
nică pe fiii ei membri în lojile
masonice, chiar când sunt fete
bisericeşti?
Nu atribuim Bisericii ortodoxe
vina că disolvarea masoneriei
<a fost o cursă vicleană, dar
nu atribuim nici meritul de a
li prima care a atacat în esenţa
ei Francmasoneria. întâietatea
o are Vaticanul şi ca vechime
în această materie şi ca „înălţi
me de gândire, tărie de argu
mentare şi splendoare de stil".
Regretatul Ion Cătuneanu, care
cunoştea foarte bine Francma
soneria (a cărui victimă a fost)

a declarat în cartea sa „In fata
primejdiei" că „e tradiţională
atitudinea Vaticanului contra
Masoneriei". Iată numele Papilor
cari au condamnat Francma
soneria şi anul în care au con
damnat-o : Clemente XVI (1738)
Benedict IV (1757), Pius VI
(1775), Pius VII (1821), Leon
XII (1826), Pius Vili. (1829)t
Grigorie XVI (1832), Pius IX.
(a condamnat-o prin 5 enciclici
din 1846 până în 1873), Leon
XIII (1878; 1884 şi 1894); iar
cine vrea să se convingă de
„înălţime de gândire, tărie de
argumentare şi splendoare de
stil" să binevoiască a citi ac
tualele enciclici papale contra
comunismului: „Divini Redemptoris" şi „Nos es muy conocida". Dar chiar şi enciclica
„Humanum genus" a lui Leon
XIII. (1884) este ca o adevărată
evanghelie, toate aceste con
damnări Roma le menţine şi
azi ca pe nişte giuvaere de
mare pret.
Mai departe, să arăt atitudi
nea altor lari fată de Franc
masonerie :
In Ungaria s'a interzis func
ţionarea lojilor în anul 1920
(In Austria
fusese desfiinţată
în 1895).
In anul 1923, masoneria este
desfiinţată de Musolini în Italia
şi de guvernul japonez în Ja
ponia. In 1931, o desfiinţează
dictatorul Salazar în Portugalia.
In 1933, Hitier în
Germania.
In 1934, Francmasoneria este
condamnată în Elveţia. In 1935,
suprimă Francmasoneria în Tur
cia, Kemal Ataturk.
Este pentru mulţi de neîn
ţeles însă cum printre ţările
cari au suprimat Fracmasoneria
se află şi Rusia. Locul e ex
plicabil : Francmasoneria este
o societate secretă atâta timp
cât formează un „stat în stat",
îndată ce ea s'a înscăunat la
putere, ca în Rusia, rolul ei
este inutil ca societate secretă,

fiindcă şi-a atins scopul şi poate
lucra în dragă voie, nestinghe
rită de nimeni. Cred că în Rusia
s'a desfiinţat Francmasoneria,
pentrucă ea s'a confundat cu
însaş organizaţia statului sovie
tic. Fiind Francmasoneria „Re
voluţie în acţiune" şi „conspiratiune permaneniă", ajunsă la
ţinta dorită nu mai poate cons
pira şi face revoluţie şi se des
fiinţează dela sine, aşa c ă în
Rusia Francmasoneria putem
spune că s'a desfiinţat c a so
cietate ce lucra în umbră şi a
apărut la lumina zilei. Ce-i drept
operele ei sunt admirabile, nu-î
aşa...?
Precum bine ştiţi la noi (in
România) Francmasoneria a
încercat să ne pună praf pe
ochi spunând că s'a disolvat
dela sine. Jean Pangal, care e
un om foarte şmecher a profitat
de bunăcredinta câtorva, decla
rând că nu mai există. Dar e
de ştiut că nici zahărul, nici
sarea şi nici Francmasoneria
nu se pot disolva dela sine.
E nevoie de apă. Ei bine.
Să sperăm că şi la noi se va
găsi cineva care să disolve
Francmasoneria în apa... Sâm
betei. Până atunci, ea însă—va
continua să sape mai departe,
iar noi ne complăcem în jos
nicia politicianismului pe care-1
ducem de coarne în şcoală, în
biserică, la şedinţele AGRU-lui
si oriunde avem ocazie... facem
politică. Trăiască x. jos cu y.
şi aşa mai departe, batem câteun piron greu, de fier, în trupul
răstignit al bietei Ţări, spunând
că vrem s'o salvăm, iar Franc
masoneria îşi face mendrele.
Politica a răstignit Ţara, iar
acum politicianii îi strigă sfidă
tor ca să se mântuiască sin
gură.
Români-Creştini, treziii-vă!
Glasul marelui nostru răsvrăfit
vă ameninţă de dincolo de
mormânt: „Voi sunteft urmaşii
Romei??..."
Ion Puşcaşiu

Scrisori către o prietenă.

Numele Măriei
Petru Bologa
(Urmare)
Insă eu nu vorbesc de ace
astă dulceaţă sensibilă, — care
nu este dată tuturor s'o simtă, —
ci vorbesc de acea dulceaţă de
consolare, de iubire, de bucu
rie, de încredere, şi de tărie, pe
pe care — de regulă — o pro
cură numele Măriei, acelora
cari îl pronunţă cu devoţiune.
Abatele Francon a spus că,
după numele sfânt al lui Isus,
cel al Măriei este atâta de bo
gat în binecuvântări, încât nu-i
altul pe pământ sau în ceriu,
dela care, inimile pioase să
primească atâtea grafii, atâta
speranţă şi dulceaţă- In sfârşit,
numele Măriei cuprinde în sine
nişte lucruri atât de minunate,
atât de cereşti, încât răspân
deşte un miros şi un parfum
sfânt, de care se delectează
îngerii. Şi ceeace are minunat,
este că, auzindu-1 de mii de ori,
el pare totdeauna nou pentru
cinstitorii Măriei, cari gustă fără
încetare aceiaş plăcere de a-1
auzi pronunţat.
Fericitul Henric de Suzon
spuse, celorlalţi cari îl înconju
rau, că numele Măriei îl animează de o aşa încredere şi-1
aprinde de-o aşa iubire, că între
lacrimi de bucurie, inima lui
par'că sare până pe buze, atunci
când îl rosteşte. Deasemenea,
el striga: o, Mărie, nume deli
cios ! Ce eşti Tu însăţi, dacă
numele Tău este atât de ama
bil şi graţios I?
Adresându-se acestei bune
Mame, sf. Bernard striga cu du
ioşie : „o mare, îndurătoare şi
piină de toată lauda, Fecioară
Măria, numele Tău este a ş a de
dulce şi eşa de amabil, încât
nu se poate pronunţa fără a se

simţi aprins de iubire pentru
Tine şi pentru Fiul Tău ! Este
destul să vină în mintea cins
titorilor Tăi, pentru ai însufleţi
de iubirea Ta, căci dacă bo
găţiile mângâie pe cel sărac
scotându-1 din mizerie, cu atât
mai mult, o Maiie, ne va mân
gâia, — numele Tău — în ne
norociri, de vremece, mai mult
ca orice bogăţii, el ne ajută în
trecerea vieţii acesteia şi ajun
gerea la cea viitoare".
Intr'un cuvânt, o Maica Iui
Dumnezeu, numele Tău este
plin de toate gratiile şi binecu
vântările cereşti, cum zice sf.
Metodiu, aşa c ă nu-î putem
rosti — zice sf. Bonaventura —
fără să primim, prin aceasta,
ceva ajutoare. Oricât de învâr
toşată, oricât de lipsită de în
credere ar fi o inimă, dacă vine
să-Ţi spună pe nume, o bine
făcătoare Fecioară ! atât e de
mare puterea numelui Tău,
încât moaie duritatea într'un
chip minunat, căci Tu întăreşti
pe păcătos prin nădejdea ier
tării şi a grajiei. „Dulcele Tău
nume—a spus sf. Ambrosiu—
este un parfum binemirositor
care răspândeşte daruri cereşti",
şi sfântul se ruga — în felul
următor: „Fă, o Regina mea,
ca noi să ne gândim adesea
să-ti rostim numele cu iubire şi
încredere: căci chemarea Ta
înseamnă c ă posedăm deja
grajia divină, sau ce o vom
recâştiga în curând".
Amintirea numelui Tău, o
Mărie, mângâie pe cei mâhniţi,
pe cei rătăciţi îi îndreaptă spre
drumul mântuirii şi întăreşte pe
cei păcătoşi contra veleităţilor
de disperare. Caşi Isus Hristos

care prin cele cinci rane a dat
lumii remediu pentru păcate,
tot aşa şi Măria, cu numele Ei
sfânt — compus din cinci li
tere — procură în fiecare zi
iertare păcătoşilor. Deasemenea,
sfântul nume al Măriei este
comparat — în Cântările religi
oase — cu untdelemnul. Precum
untdelemnul vindecă pe cei
bolnavi, împrăştie un miros bineplăcut şi atâta focul, tot aşa
numele Măriei, vindecă pe cei
păcătoşi, înveseleşte sufletele şi
le înflăcărează de iubire divină.
Plchard de St. Laurentiu căuta
ocazia de a încuraja pe păcă
toşi să invoce acest nume, care-i
de ajuns pentru a vindeca toate
boalele, accentând c ă nu există
boală care să nu se vindece
cu acest admirabil: Numele
Măriei!"

Deşi, nici şirele şi capitolele
ce ar urma, n'ar fi mai puţin
bogate în avânt sufletesc cum
j numai la un sfânt c a Alfons
de Liguori po{i găsi, totuşi încheiu această modestă tradu
cere, cu invitarea reperată, de
a încerca să scoţi din şirele de
mai sus, cât mai multă şi sub
stanţială hrană sufletească.
Cu urări de bine şi sănătate.
II.
Dragă prietenă,
... Măgulit de buna primire
pe care ai făcut-o şirelor mele,
iată-mă din nou, cu hotărârea
de aii scrie. Dacă insistenta ta
— c a să-{i mai scriu referitor
la aceiaş subiect — a fost sin
ceră, atunci nimic nu mi-ar pu
tea justifica tăcerea şi de aceia
voi continua cu traducerea ca
pitolului început, din cartea în
titulată: „Gloriile Măriei" desf.
Alfons de Liguori. Am toată
nădejdea, că citind şi pătrun
zând frumosul imn pe care sf.
autor îl a d u c e Preacuratei, adică
până acuma — din diferite mo
tive — n a i avut fericirea să te
.
numeri printre cinstitoarele M i -

riei, vei căuta să devii din ziua
de azi; iar dacă ai fost şi până
acuma, şirele acestea, numai
spre o înălfare sufletească şi
spre o intensificare a cultului
ce dai Măriei, pot fi.
Caută, deci, să vezi în ele,
numai mărgăritarele cu cari vei
putea să'mpodobeşti aşa de
frumos, icoana Măriei, ce trebuie
s'o ai în inima ta. „Sf.
Toma
de Kempis, spunea, că demonii
se tem atât de mult să asculte
numele Reginei Cerului, încât
fug ca de foc, de celce pronunţă
acest nume atotputernic. Feri
cita Vergura i-a descoperit—ca
însăşi — sf. Brigita că nu poate
fi păcătos aşa de lipsit de iu
birea lui Dumnezeu, de care
să nu se'ndepărteze demonii,
deîndatăce păcătosul chiamă
st. nume al Măriei, cu intenţia
de a se'ndrepta. Aceasta con
firmă încăodată spusa că, de
monii venerează şi se tem de
numele Măriei aşa de mult,
încât auzindu-1, ei lasă orice
suflet pe care l-au ţinut în ghiarele lor.
Dacă îngerii rebeli se'nde-

părtează de păcătoşii cari invocă
numele Măriei, cua'ât mai vâr
tos — spune sf. Brigita — în
gerii buni, se adună tot mai
mulţi în jurul celui drept care-1
învocă cu devoţiune. Sf. Gherman declară că, precum res
piraţia este semnul vieţii, tot
aşa chemarea cât mai deasă a
Măriei, este semnul că, cel ce-o
chiamă este în statul gratiei
sau aproape de-a obţine gratia;
acest puternic nume, poate pro
cura uşurarea în năcazuri şi
viata sufletească acelor ce-1
chiamă. „Acest nume divin
— spune sfântul Richard
de
St. Laurentiu. — este caşi un
turn foarte puternic unde se
refugiază păcătoşii, cari vreau
să scape de moartea păcatului;
acest turn ceresc asigurând
apărare şi mântuire până şi
păcătoşilor celor mai împietriţi.
Insă acest turn puternic, nu
pune la adăpost de pedepse
numai pe păcătoşi, ci el pro
tejează şi pe cei drepţi contra
atacurilor iadului. In afară de
numele lui Isus, nicăiri nu se
poate găsi atâta ajutor şi mân

tuire pentru oameni, caşi în nu
mele Măriei. Cinstitorii Fecioarei
Măria probează in fiecare zi
faptul că numele Său puternic,
coboară de sus toată tăria ne
cesară pentru a învinge ispitele
trupului. Asupra textului: „Şi
era numele Fecioarei Măria"
(Luca, 1, 27), acelaş autor re
marcă faptul că cele 2 cuvinte :
Măria şi Fecioară sunt unite
laolaltă de către sf. Evangelist,
pentruca să'ntelegem că numele
acestei Fecioare Preacurate este
legat inseparabil de castitate.
Celor din jurul său, sf. Petru
Crisologul,
le spunea că nu
mele Măriei este indiciul aces
tei virtuţi a castităţii, vrând să
zică, — asupra dubiului de a
fi căzut în vre-o" ispită necu
rată, — că dacă-ti reaminteşti
să invoci numele Măriei in toiul
ispitei, poti fi sigur că n'ai vă
tămat virtutea castităţii.
(Va urma)
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„Cela ce te-ai înălţat pe cruce de bună voie,
poporului celui nou numit cu numele tău dărueşte-i
îndurările tale Hristoase Dumnezeule; veseleşte cu
puterea ta pe gloriosul Regele Nostru Carol al II-lea,
ducându-1 la învingere asupra vrăşmaşilor. Să aibă
ajutorul tău, armă de pace, trofeu neînvins".
Condac. sărb. Inălt. sf. Cruci

