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Binecuvântare Apostolică.
Dela Secretariatul de Stat al Prea-*
fericitului Părinte Patriarhul Romei
sub Nr. 52627 din 15 Martie a.c. ani
primit următorul rescris de graţie;
„Am primit, prin binevoitoarea tri
mitere a Nunţiaturei Apostolice, suma ofe*
rită de această dieceză, de 2910 lei
pentru monumentul ce se va ridică în
memoria deplânsului Pontifice suprem
Benedict X V , şi de 3580 lei pentru a ajutora pe creştinii săraci din Patriarha
tul Siro-Chaldaic din Babilonia.
Bucurându-mă foarte am 1 remis
această sumă la veneratele mâni ale
Sanctităţii Sale, care în vreme ce mul-!
ţumeşte din inimă Domniei Voastre»
H-me şi Rev-me şi dâruitorilor pătrunşi'
de dragoste, trimite din inimă, drept
chezăşie a buneivoinţe Sale deosebite''
şi drept auspiciu al răsplătirii divine şi!
al favorurilor cereşti, Binecuvântare!
Apostolică.
l.
Cu simţeminte de aleasă şi sinceră'
stimă mă declar al Domniei Voastre''
Il-me şi Rev-me servitor ss. P. C.
Gasparri".
Din şed. cons. 13 Aprilie 1926.
Nr. 1709.

:

Cărţile bunului creştin.
Recomandăm cu căldură Veneratu-;
lui Cler şi poporului credincios broşu-;
rile Mult Onoratului luliu Maior, pro
fesor la liceul din Blaj, ce poartă tit^,
Iul „Darul lui Dumnezeu" şi „Adevăr
rata fericire" şi cari au apărut în bi
blioteca Cărţile bunului creştin, Nrii 4
şi 5.
Aceste broşuri, cu menirea de a da
într'un limbaj uşor şi pe înţălesul tu-!

turora directivele cele mai folositoare
pentru intenzificarea darului ceresc în
sufletul omenesc şi de a arăta norma
cum e a se servi lui Dumnezeu pentru,a
ajunge la adevărata şi singura fericire,
la care aspiră omul, se pot comanda,
pentru preţul de câte 6 Lei plus porta
postai la autor sau la Tipografia Semi
narului teologic greco-catolic din Blaj,
Din şed. cons 19 Aprilie 1926.
Nr. 1931.

t

^'

C u durere aducem la cunoştinţa
Fraţilor preoţi că fostul paroh şi prot.
on. în parohia Dumbrăviţa Mult O n .
Demetriu
c. Cionte a repausat lă
Aprilie a. c. în anul 73 al vieţii şi 4&
al preoţiei sale.
*
Onorat Frăţiile Voastre să aduceţî
la altarul Domnului rugăciunile pii în
datinate pentru odihna sufletească ă.
repausatului în Hristos Frate.
Din şed. cons. 24 Aprilie 1926.
Nr. 1976, "

Instrucţiuni pentru Anul sfânt.
In legătură cu preaveneratul Cefr
cular din Conferenţa episcopească ţir:
nută în Blaj la 16 Ianuarie 1926. N r .
1263—1926 îndreptat cătră V e n e r a t ^
Cler şi poporul credincios din Metror
p.olia noastră Unită privitor la Anul'
Sfânt, anexat la Nr. 6—7 al „ C u r i e r i ^
lui Creştin", mai aflăm de, bine a î m 
părtăşi fraţilor protopopi districtuali ş i
preoţilor următoarele:
1) Gând se î m p r e u n | serbările iu*
bjjăre'ale Anului Sfânt cu misiuni sja«r
ere, amăsurat p. 4. din suş citatul o e ţ » '
cqîar, fraţii preoţi v*v prsgăti pe stt~
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dincioşi în 2 ori 3 Dumineci ori să!bă-»
tori mai înainte la serbarea din che
stiune, explicând şi lămurind pe credin
cioşi prin predici şi cuvântări potrivite
despre originea şi însemnătatea jubileu
lui sau anului sfânt, despre darurile
lui şi în special despre indulgenţe. Aşa
că venind preoţii misionari, în frunte
cu protopopul districtual, cum se orândueşte în acelaş punct din suspomenitul cercular, să afle poporul deplin
instruat cu privire ia învăţătura catolică
despre Anul sfânt:
2) Trebue să se observeze cu toată
stricteţa cele orânduite pentru câştigarea
indulginţei iubilare. Se recer necondiţio
nat mărturisirea şi cuminicarea, făcute
anume cu inte'nţiunea de a câştiga iubileul, precum şi rugăciunile şi vizitele.
Dacă acest lucru nu se poate face de
odată pentru toţi credincioşii din pa
rohie, să se facă pe rând. Se fac drept
aceea încunjurârile împreunate cu ru
găciunile potrivite cu cu cei ce s'au
spovedit şi cuminecat în Dumineca ori
în sărbătoarea aceea, fie ei cât de pu
ţini, iar în altă Duminecă ori sărbătoare
se poate face cu alţii.
3) Intre aceştia pot fi şi de aceia,
cari au mai săvârşit odată acestea acte
de pietate, putându-se câştiga indulginţa
iubilară odată pentru sine, şi altă dată
pentru sufletele din locul curâţitor. Se
înţălege de sine că mărturisirea şi cu
minecarea este obligatorie şi a doua oră.
4) Va fi conzult, ca pentru tinere
tul şcolar şi pqntrţi Reuniuni să se statorească o zi anumită. Credincioşii să
fie instruiţi, că vizitele, adecă încunju
rârile bisericii şi rugăciunile de după
fiecare încunjurare le pot face şi ei
singuri.
5) Nu e absolut de lipsă, ca după
fiecare încunjurare să se citească toate
rugăciunile publicate în broşura dela
Lugoj Nr. 5 : Anul Sfânt; Ci e de aj u n s să se recitere de câte 5 ori: T a 
tăl Nostru, Născătoare de Dumnezeu
şi Mărire Şi acum, mai adaugându-şe.
o singură rugăciune. La fiecare vizită
se poate ceti altă şi altă rugăciune.
6) Se recomandă, câ preoţii din pa
1

rohiile vecine să se înţăleagă între sine
şi să facă vizitele împreunate cu pro
cesiune la biserica din satulvecin, mai
aies dacă nu e mare distanţă între olaltă. In cazul acesta două vizite, pri
ma şi a treia, s'ar face în biserica din
parohia proprie, iar a doua în biserica
vecină. Peregrinagiile acestea ar face
cea mai bună impresie'asupra poporu
lui, şi ar lăsa amintiri neşterse la s u 
fletele tuturora.
Din şed. cons. 4 Maiu 192<).
Nr. 214!.

Episcop Dr. luliu Hossu.

P a r t e a

neoficiala,.

Apărarea Creştinismului
prin

Unirea Bisericilor.
(Urmarea.

Din cele zise până acuma urmează
limpede, că nici un titlu canonic nu
poate legitima împrejurarea, ca Biseri
cile ortodoxe să se ţină desbinate d e
Comuniunea Sfântului Scaun Apostolic
al Romei. Nu chestia dogmatică, pen
trucă articolii imputaţi Bisericii La
tine de a fi contrari învăţăturii creşti
neşti, nu au fost niciodată definiţi de
nici un Conciliu general al Bisericilor
orientale, şi atare definiţie nu se c u 
prinde nici în decretele celor dintâi şapte
Concilii generale, primite de cele două Bi
serici. Nu chestia liturgică, pentrucă va
rietatea riturilor necum să despărţească
cele două biserici, dimpotrivă le apropie
prin identitatea dogmei despre prea
sfânta Cuminecătură şi despre adminis
trarea Sfintelor Taine. Nici diferinţeie
disciplinari, chiar şi în punctele mai
importante, pentrucă aceste diferinţe pot
subsista fără de ruperea sfintei Dragoste
şi Comuniuni dintre cele două Biserici.
Din contră, Biserica catolică în faţa
bisericilor orientale despărţite d e ' e a , se
află în perfectă situaţie canonică. Nici
când Sfântul Scaun şi cu d â n s u l în
treagă Biserica * catolică constituită în
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toate părţile lume , n'a osândit Bisericile
Orientale, pentru ceie 5 puncte dogmatice
şi alte diferinţe disciplinare, ca eretice.
Din contră, Sfântul Scaun şi cu el
întreagă Biserica catolică s'au nizuft
din răsputeri de a relua şi strânge în*
tre cefe două Biserici relaţiunile Comu*
niunei ce au existat în primele veacuri,
învitându-le să ia parte la cele. două
Concilii generale, la cel din Lyon pe
timpul Ps-pei Gn'gore al X şi a împă
ratului Mihail Paleologul, şi apoi rumpându-se din nou sfânta Unire a celor
două Biserici, la cel din Florenţa, în
care între reprezentanţii Ierarhiei celor
două Biserici a fost închiată şi pecet
luită în chip solemn sfânta Unire, prin
vestitul decret dogmatic al Unirei celor
două Biserici. Din nefericire căderea
Constantinopolului deodată cu căderea
imperiumi bizantin, a^adus cu sine şi
căderea sfintei Uniri a celor două Bi
serici, nu prin un act solemn şi u n i 
versal al Bisericilor Orientale, ci pe
calea faptului, rumpând orice legătură de
comuniune cu Sfântul Scaun Apostolic al
Romei, întărind astfel puterea Se mii unei.
De aceea trebuind să se înnoiască
sfânta Unire între cele două Biserici,
ce e de tăcut? Iată problema, care nu
e greu de deslegat... Situaţia canonică
a Bisericilor Orientale în faţa Sfântului
Scaun Apostolic, nu are nimica de spus,
nici în partea dogmatică, nici în partea
xiisciplinară ca şi contrară definiţiunilor Bisericii ortodoxe întregi, pentrucă atari definiţii ale Bisericii ortodoxe nu
există. Nu există altceva decât faptul
desbinării. Aşadară Biserica ortodoxă
neflind legată de vr'un precedent de
definiţie dogmatică şi disciplinară, nu
contrazice credinţii sale, nici nu se Ia
pă dă de disciplina sa, renoind sfânta
Unire cimentată în Conciliul din Florenţa.
Din aceasta e uşor de văzut cât de
absurdă este aserţiunea teologilor orien
tali, că Biserica catolică pentru a să
vârşi Unirea celor două Biserici, tre
bue să recunoască, că a căzut în mari
greşeli cu privire la unele puncte dog
matice şi disciplinare.
(Va urma).
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Câteva cuvinte despre originea Jubileului.
In legea veche lâ cartea Leviţiior» în
Cap. 25. Dumnezeu porunceşte 'jido
vilor ca după 7 săptămâni de ani adecă
după 49 de ani să se sfinţească anul
următor, adecă anul al 50-lea. In anul
acesta al 50-lea nu era slobod la Jidovi
nici să-şi samene ţarina lor, nici să se
secere cele ce cresc singure ale ţarinei»
nici să culeagă strugurii
din
anul
care este sfinţit, care era socotit „an
de odihnă al pământului".
(Levit. 2 5 ,
4, 5—11). T o t în anul acesta trebuia
fieşte care rob sau sclav şi prinsoner
să se întoarcă la moş'a sa, fiecare la
familia sa, (v. 39—41). De aceea acest
an se numia anul slobozitei
(v. 10.
13). Moşiile vândute şi cumpărate trebuiau să se înapoieze şi să ajungă în
mâinile celor dintâi stăpâni, ca aşa să
nu năcăjească şi să înşele omul pe deaproapele său, (v. 14, 17). După p o 
runca iui Dumnezeu ia jidovi pămân
tul şi casele nu se puteau vinde de tot,
adecă statornic pe veci, (v. 23.) şi în
anul acesta al 50-lea, se putea răscum
păra fiindcă era anul de slobozenie (v*
30, 31) In acest an de slobozenie, în
care nu se sămâna şi nu se adunau
roadele pământului, Jidovii trăiau din
roadele anului al 6-lea (adecă al anu
lui 49) în care preabunul Dumnezeu îşi
trimitea binecuvântarea sa, aşa că se
făceau roduri pe trei ani înainte, (v20, 21). Mai puteau ' apoi mânca din
câmpuri rodurile cari le produceau pă
mânturile de sine, (v. 12). Şi veţi sfinţi
anul al 50-lea, şi veţi striga slobozire
pe pământ tuturor celor ce locuiesc p e
dânsul (v. 10). Şi să faceţi toate drep
tăţile mele şi toate judecăţile
mele
să le păziţi şi să le faceţi
pe
ele
şi veţi locui fără de frică pe pă
mânt, (v. 18). Iată cum rânduise D u m 
nezeu, ca în legea cea veche anul al
50-lea să fie un fel de Jubileu, an d e
odihnă, de iertare, şi de împăcare.

\
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Cuvântul Iubiieu îşi are obârşia dela
cuvântul hebraic „labei", ce înseamnă *
corn ori "irimbiţă,
cu care se vestea
poporului jidovesc praznicul acesta m a -
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re al anului sfânt. Şi veţi vesti cu adunat o mare mulţime de popor Ia
glas de trimbiţă în pământul
vostru biserica sfântului Petru în Roma, ca şr
în luna a 7-a in ziua a 10 a lunei, când indulginţă ar înceta în aceea zi.
în ziua curăţire!
veţi vesti cu trim- Adecă credincioşii erau de părerea că
biţă în tot pământul
vostru".
(Levit. singur numai în ziua de 1 Ianuarie să
25, 9). De aceea anul sfânt se numeşte se poată dobândi indulgenţa plenară sau
şi lubileu, sau an
iubilar.
deplina iertare a tuturor păcatelor.
Pe urmele acestui praznic foarte
Se. adunaseră atât de mulţi creştini
vechi, rânduit pentru poporul Jidovesc încât se părea că acolo s'au deschis por»
spre a cuiege numai roade vremelnice, ţiie cerului. In indesuiala cea mare a
Sfânta Biserică povăţuită pururea de poporului îndreptat spre Vatican, mulţi
Spiritul Sfânt rândui şi aşeză în legea , peregrini rămaseră sdrobiţi trecând râul
noauă un praznic cu totul nou, din care Tibru peste podul sfântului înger. Acredincioşii să poată scoate foloase spi tunci Papa Bonifaciu VIII sfătujndu-se
rituale, sufleteşti, şi acest praznic l'a deo cu Cardinalii săi, a publicat bulla ,Ansebit de toate celelalte; cu numele par tiquorum, prin care a dat indulginţă
ticular de lubileu
In anul acesta pă plenară tuturor acelora, cari spovediţrşi
cătoşii scapă de sarcina şi de povara cuminecaţi vor cerceta de 30 de ori
cea grea a păcatelor şi a pedepselor bisericile Sfinţilor Apostoli Petru şi P a datorite păcatului, pe cum şi de robia vel în acel an 1300, dacă sunt cetăţeni
vecinică a Iadului.
din Roma, iar de 15 ori numai, dacă
O samă de vechi scriitori bisericeşti sunt străini. Aceasta indulginţă avea să
află primele urme de lubileu în vremu se înoiască tot la 100 ani. La cetirea
rile apostolice. Âcesţia ne spun, că cre şi publicrea acestei bulle Romanii s'au
ştinii din veacurile prime prăznuiau tot bucurat foarte mult şi cu toţii, de orice
deauna cu mare paradă anul al 50-lea, Vârstă, de orice condiţie şi de ambe
atât de vestit în Sinagoga din Legea sexele, mergeau la bisericile sfinţilor
veche. Dar e sigur, că Papa Alexandru Apostoli Petru şi Pavel, plini de cre
al III-lea ales în anul 1 1 7 9 ; concese dinţă şi nădăjduind iertarea păcatelor
Iubileul pentru Biserica sfântului Iacob lor. Şi nu numai Romanii şi Italienii,
în Compostella (Spania) prin bula lam- ci şi Francezii, Spaniolii, Englezii Alepridem,
în care spune că el concede manii, Ungurii şi credincioşi din toate
ceea ce au fost conces înaintaşii săi naţiunile alergară în mare număr la Roma
Calixt II şi Eugeniu I. Insă Papa Bo- pentru dobândirea sfântului lubileu.
Dar după ce un period atât de lung
nifaţiu VIII a fost cel dintâiu care a
prăznuit cu mare paradă în Roma pri de ani (100 ani) făcea ca cea mai mare
mul lubileu sau cel dintâiu an sfânt, la parte din creştini să fie lipsită de acest
1300. Era veche şi statornică credinţa însămnat praznic sufletesc, Papa Clement
Ia creştini, că ori care va merge la Roma VI după pilda Jubileului jidovesc a hor
în anul secular, (când se împlinea câte tărît să se prăznuiască tot la 50 de ani,
100 de ani) şi va cerceta Biserica sfân ca să se împărtăşească de roadele Iui
tului Petru în Vatican şi celelalte bi sufleteşti un mai mare număr de cre
serici mai însemnate, va dobândi ier dincioşi
tarea tuturor păcatelor (indulginţă de
Papa Urban IV, considerând că şi
plină). In zilele cele din urmă ale anu acest termin este prea lung, a poruncit
lui 1299 se lăţi la Roma vestea, că dacă să se celebreze tot la 33 de ani; iar
în anul următor în 1300 Romanii vor P a u l al II-lea în anul 1470 "1-a redus
cerceta biserica sfântului Petru, vor do tot la 25 ani, ceeace â împlinit mai în'-'
bândi iertarea păcatelor lor, fiindcă tot tâi urmaşul său Sixt IV în anul 1475<
la o 100 de a n i s e dobândeşte o astfel Aşadară tot la 25 ani este lubileu âau
de indulgenţă. In ziua de I Ianuarie anul sfânt în Roma, iar în anul urmă
1300 începând dela miezul nopţii s'a tor Papii estind Iubileul în toată lumea
r
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xat'0lică> ca să poată dobândi indulginţă lemn întărită în Conciliul Tridentin în
îşi aceia, cari nu au putut merge la Roma. contra negaţiunilor Protestantismului;
Aşadară anul iubilar sau anul Sfânt Tot aceasta învăţătură a fost desfăşurată
^este anul în care sfânta Biserică pune îq mod limpede, precis şi aşa zicând în
cu generozitate la dispoziţia credincio mod elegant în Bulla prin care P a p a
şilor marile sale tezaure sau comori Clement VI în anul 1349 a statorit ca
.spirituale. Acest tezaur spiritual al Bi tot la 50 de ani să se celebreze anul
sericii se constitue din meritele sau vred iubilar.
niciile acumulate ale dumnezeescului
In sinul deci al bisericii adevărate a
-nostru Mântuitor şi Răscumpărător Isus Domnului Nostru Isus Hristos se desHristos în decursul întregii sale vieţi şi voaltă o viaţă socială în senzul strict
x u deosebire în vremea patimei şi mor al cuvântului, o viaţă socială în înţele
ţii sale, şi din vredniciile Preacuratei sul cel mai înalt şi mai nobil, prin caVergure Măria şi ale tuturor Sfinţilor. rea individul nu se găseşte abandonat
Doară e lucru ştiut, că Domnul Isus ,şi părăsit de sine însuşi înaintea lui
Hristos nu a suferit numai atât cât a Dumnezeu (după cum sistemul liberal
fost de lipsă pentru mântuirea noastră, concepe pe individ în faţa societăţii) ci
£ i a suferit infinit mai mult, după el este şi se simţeşte unit cu toţi ceiace pentru mântuirea noastră era de ajuns lalţi membrii ai bisericii, şi se împărtă
o singură suferinţă a Dumnezeului Om, şeşte în mod intim de viaţa lor, şi dacă
..era suficientă vărsarea unui singur picur este desbrăcat, despoiat şi ticălos îna
de sânge, şi nu se recerea o viaţă plină intea dreptăţii d-zeeşti, primeşte dela
d e dureri şi de năcazuri, şi un ocean alţii ajutor şi mângâiere pentru mântu
de chinuri şi de suferinţe. Mulţi dintre irea deplină a sufletului său.
Sftnţi apoi, iarăşi au suferit mai mult
Pe acest concept fundamental care
„decât au fost datori să sufere pentru se află destul de bine indicat în Evanpăcatele lor. Aşa de ex.; Preacurata gelie şi în scrierile apostolice, şi care
Vergură Măria, care n'a avut nici un este patrimoniul sigur al întregii vechi
păcat; sf. loan Botezătorul etc. Aceasta tradiţiuni catolice, în contra căruia în
acumulare imenză de merite, este apli zădar s'au ridicat Protestanţii şi pe urma
cabilă sub anumite condiţiuni pe cari lor ortodoxii noştri, cari în praxă di
le hotăreşte Papa, cel mai mare vistier strug o dogmă atât de mângâietoare a
nic din Biserică al acestor comori, la împărtăşirii Sfinţilor, se bazează obice
fiecare suflet creştinesc, care sincer se iul bisericii de a concede'sau de a da
împacă cu Dumnezeu şi aşa se află în credincioşilor indulgenţă în timpuri h o darul lui Dumnezeu.
tărite şi cu anumite condiţiuni.
Anul Sfânt este aceea vreme, în care
Aplicarea deci a acestei indulgenţe
plenare iubilare, folosul acesta spiritual, Biserica este împărţitoare cu îmbelşugare
ce-1 poate dobândi ori care suflet cre din aceste bogăţii spirituale pentru îm
ştinesc îndeplinind condiţiunile statorite, păcarea deplină şi desăvârşită a sufle
este unul dintre efectele cele mai minu telor cu Dumnezeu.
Afară de acest Iubileu ordinar, ăl
nate ale împărtăşirii
Sânţilor. Aceasta
împărtăşire a sfinţilor este o învăţătură anului.Sfânt în Roma, iar în anul ur
foarte mângăitoare a credinţii noastre, mător în lumea întreagă, mai este şi
şi conzist* în .împreunarea sau unirea, lubileul extraordinar, pe. care îl publică,
aceea intimă, ce există între creştini ,în auneori Papii pentru extraordinare tre
urma căreia rugăciunile, faptele bune şi buinţe ate bisericivcum ar fi de exemplu
vredniciile unora pot să fie de folos şi încetarea unei pedepse publice, ori pros
peritatea nou alesului Papă etc. Acesta
folos, sc de fapt şi altora.
se
r^ărgineşte la 2. ori 3 săptămâni, ori
Aceasta învăţătura dela începutul
creştinismului a fost crezută şi mărturi cel mult la o lună.
lubileul, despre care grăim, este o
sită din partea Bisericii şi în mod so
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indulginţă plenară, împreunată cu mari
privilegii extraordinare. Aceste privile
gii stau într'aceea, că Papa dă putere
preoţilor în scaunul mărturisirii de a
deslega de orice păcat fie cât de mare
şi înfiorător, care ar fi mai înainte re
zervat Episcopilor ori Sfântului Scaun,
Aceste puteri sau privilegii se cuprind
în însăşi Bulla papală, împreună cu ex
cepţiile acolo indicate.
Ce sunt apoi indulginţele, o ştie fie
care preot din Teologie, şi se poate
vedea pe larg în Dogmatica specială a
înalt Prea Sfinţitului Metropolît Dr.
Vasile Suciu (volum II pag. 411 până
la 429). Şi fiindcă sunt mulţi preoţi,,
cari nu au acest excelent manual de
Teologie Dogmatică, ba există chiar şi
biblioteci tractuale, în cari nu se află
această operă românească, va fi consult
-să se proeureze prin fraţii protopopi
câte 3 0 — 4 0 broşurele No. 5 din Bib
lioteca dela Lugoj, Mântuieşteţi sufle
t u l : Anul Sfânt.
Instrucţiuni,-îndem
nuri, Rugăciuni. Editura Reuniunii pen
tru Misiuni din dieceza Lugojului. In
această broşură, de curând * apărută , va
afla fiecare preot tot ce este necesar a
se şti în jurul anului Sfânt. Preţul broşurei este numai 5 Lei.

Nr.

9. I

Apelul societăţii „Familiile preoţilor de
cedaţi".
Mult

Onorate

în Hristos

frate?

Situaţia de azi a văduvelor şi a o r 
fanilor de preoţi este mult mai îngri-jorătoare, decât a oricărui alt funcţio
nar public. Cauza acestei stări, — pe"
lângă criza financiară prin care trece?
ţara noastră — de a-le putea veni Sta
tul în ajutor — şi pe lângă toată s t ă - '
ruinţa lăudabilă a organelor nostre bî
sericeşti de a-le ameliora în câtva soartea — în mare parte vina o poartă şr
indolenţa nejustificată a multora dir>
fraţii preoţi. Aceasta negligenţă culpa
bilă desigur a contribuit într'o măsură
largă la crearea mizeriei în care tânjesc^
Repararea acestei greşeli din trecut
a determinat înfiinţarea societăţii: „fa
miliile preoţilor
decedaţi" cu sediul
Şimleul-Silvaniei. Am pornit la lucru
cu nădejdea în ajutorul Celui A t o t p u 
ternic — având aprobarea şi > binecu
vântarea I. .Preasf. nostru Episcop de?
Gherla cu scrisoarea din 4 Martie a
1925 No. 1197, iar societatea înregis
trată cu decisul Tribunalului din Zâlauf
cu data de 15 Mai 1925 Mo.'531.
Părerea unor confraţi, că acţiune»
Inchiu îndemnând pe fraţii preoţi să'
studieze cu atenţiune cele cuprinse în noastră de ajutorare ar fi mărginită p e n 
bulla papală şi în circularul măritului tru părţile Sâlăgene ori chiar pentru?
Cor episcopesc al nostru privitor la a- eparhia Gherlei — este greşită. Prira
nul Sfânt estins în acest an pentru toată înfiinţarea ei am ţintit la ajutorarea vă
lumea. Apoi în înţâlegere cu fraţii proto duvelor şi a orfanilor de preoţi din în
popi şi cu câte 3—4 preoţi din vecină treagă Provincia metropolitană în sentate, să aranjeze Misiuni poporale în zul art. 5 din Statute.
Dar scopul acestei acţiuni mai ester
fiecare parohie, statorind un program
pe
lângă
cel indicat m a i s u s şi îndem
bine precizat, în cadrul căruia să se
nul
pentru
o colaborare frăţească —
împărtăşască toţi credincioşii parohieni
de acest mare dar al indulginţii plena care să fie o dovadă pentru toată s u 
re, în acest an sfânt, timp scump pen- flarea despre spiritul de jertfă a p r e o ţimei noastre. In vederea acestui scop»
' tru fiecare suflet creştinesc.
urmărit am cerut şi concursul organe
In oraşe, orăşele şi comunităţi bise lor noastfe superioare bisericeşti în frunte*
riceşti de frunte şi centrale, se vor pu cu In. Preasf. nostru Episcop diecezan,
tea cere dela Prea Veneratul Ordinariat precum şi spriginul binevoitor a tutu
diecezan preoţi misionari şi din gremiu. ror fraţilor preoţi şi a tuturor inimelor
româneşti, cari vor să aline suferinţele*
morale şi materiale a văduvelor şi o r 
Dr. Victor Bojor
fanilor noştri. Vrem sâ sădim şi să d e s canonic.
1
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voltăm între membrii noştri spiritul de
solidaritate şi prevedere, luptând împre
u n ă pentru ridicarea şi îmbunătăţirea
situaţiei sociale, materiale şi morale a
^acestor fiinţe .vrednice de o soarte mai
.bună. Iată ţinta urmărită de societatea
noastră! Că glasul nostru nu a resunat în
-pustiu — dovadă este că societatea
noastră — abia un an dela infiinţarea.
£i, numără azi peste .70 membrii ordi
nari şi ajutători, cu un capital de 74.458
iei depuşi la institutul „Silvania".
In sensul Statutelor ca membru se
poate înscrie oricare preot gf. cat. sub
,60 a n i — di» întreagă Provincia metro
politană, dacă încrierea şi-o face în un
restimp de cel mult un an dela apro
barea Statutelor — adică până în l o
JVtaiu a. c. Acel preot, i c a r e nu s'a în
scris de membru în decurs de un an
dela aprobarea Statutelor, mai târziu nu
v a fi primit decât, dacă nu a împlinit
anul al 40-lea al etăţii şi numai dacă
. e deplin sănătos. Preoţii nou hirotoniţi
pot fi membri, dacă se înscriu în de
curs de un an dela intrarea lor în pri
m a parohie. Membrii noui se primesc
pe baza unui obligament dat în scris
cu restricţiunile de mai siis. Cotizaţia
este de 1000 lei anual în decurs de 10
ani, solvibilă până la 1 Iulie a fiecărui
an — dela care dată se compută în
târzierile bancare. La caz de moarte a
preotului cotizaţia nu se mai plăteşte,
iar ajutorul se dă din ziua morţii, însă
primul ajutor numai lă anul după ajceastă dată, sau dela înscriere. Ajutoa
rele se distribuiesc după trecerea celor
•dintâi 5 ani dela înfiinţare — când 5 0 %
se împart între văduve şi orfani în mod
egal, iar 5 0 % se adaug la capital. Acest
ajutor însă nu poate întrece sala
rul preotului avut la data decedârii.
Orfanii de ambii părinţi'primesc şi par
tea mamei. La acest ajutor sunt îndrep
tăţiţi şi nepoţii direcţi ai membrilor de
drept dacă ar rămânea fără susţinători.
Când capitalul va ajunge la suma de
un milion lei, se va înfiinţa o bancă
de sine stătătoare, a cărei conducere şi
administrare este prevăzută în Statute.
După cum se vede din cele expuse
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mai sus scopul acestei societăţi este
unul din cele mai umanitare şi altru
iste şi care cere concursul tuturor i n stituţiunilor şi corporaţiunilor noastre
bisericeşti, a întregii noastre preoţimi,
precum şi a tuturor oamenilor de bine
cari din prisosul lor pot veni în aju
torul asociaţiunei noastre şi înţeleg m e . nirea acestei acţiuni de salvare. P e n t r u
realizarea acestor desiderate ale asocia
ţiunei noastre — am adresat în diferite
organe de publicitate mai multe apeluri
călduroase cătră sufletele generoase ale
preoţimei noastre. Cei ce ne-au înţeles
strigătul de alarmă pentru aceste fiinţe
nenorocite, s'au grăbit de a-se înşjmi
în rândurile noastre. Mulţi însă — tre
buie să constatăm cu durere — şi-au
astupat urechile la glasul nostrii de chiemare şi au trecut cu o uşurinţă condam
nabilă peste aceasta datorinţă primor
dială, chiar faţă de soţia şi copi~
laşii săi. Vor fi poate mulţi dintre noi
cari au de luptat şi cu greutăţi m a t e 
riale în aceste timpuri de o scumpete
excepţională, dar să nu uităm că sacri
ficiul ce-1 aducem este o elementară,
datorinţă pentru unul fiecare din noi,
cari suntem puşi pe gânduri de viito
rul familiilor într'o vreme când nu vom
mai fi în viaţă.
Conduşi de această credinţă firmă,
ne adresăm cu deplină încredere, — fă
când şi de astădată un călduros apel
la sentimentul de solidaritate si sincera
colaborare a Mon. frăţiei Tale, hu n u numai prin înscrierea de membru or
dinar la asociaţiunea noastră, ci făcând
totatunci o propagandă cât mai inten
sivă prin graiu şi scris cătră fraţii preoţi
— solicitându- le concursul lor moral
si material.
*

Dacă toţi fraţii preoţi ar înţelege
glasul nostru de chemare am ajunge în.
scurt timp să le creiăm o soarte mai
suportabilă, ridicându-le din mizeria în
care şe sbat astăzi. Prin acest nobil
gest ,«ie-am achitat nu numai de o da
torinţă faţă de noi înşine, ci vom şterge
o pata ruşinoasă de pe noi preoţii pen
tru îridolehta şi nepăsarea noastră din
trecut. Nu este o ruşine pentru tagma
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noastră — să vedem soţia unui con
frate decedat — angajată de bucătă
reasă în familia cutărui perciunat, pen
tru ca să nu piară de foame? Nu este
înduioşător când citim că copila de şcoa
lă a unei văduve sărmane, nu- şi poate
revedea pe scumpa ei mamă de sărbă
tori — pentrucă nu are bani de călă
torie? Sunt fapte pe cât de înduioşă
toare — pe atât de avertizătoare pen
t r u noi! Soţiile şi copiii noştri nu pot
ajunge cu vremea la aceiaşi tristă soarte?
E timpul să ne emancipăm odată din
nepăsarea de până a c u m ! E timpul su
prem să-le venim în ajutor, curmândule suferinţele şi făcând să înceteze ţi
petele de durere! Glasul lordesasperat
— ce străbate cătră întreagă suflarea
românească mai întâi trebuie să ne emo
ţioneze pe noi, cari luptăm sub faldu
rile acelui stindard sfânt sub care au su
combat ş i . foştii fraţi de luptă! Credem
de prisos să mai insistăm pentru duce
rea îndeplinire a acestei datorinţe stri
gătoare la cer! Cei buni ne vor înţe
lege şi ne vor urma, iar cei ce vor per
sista în nepăsarea lor de până aci vor
purta răspunderea înaintea lui D-zeu şi
a conştiinţei lor pentru soartea în care
şi-au aruncat familiile!
V'am adresat acest memoriu ani
maţi de nădejdea, că ne ve-ţi întinde
cel mai efectiv ajutor şi concurs. Orice
înscriere de membrii ordinari sau aju
tători — fie preoţi sau laici — şi even
tualele colecte ce s'ar efeptui în acest
scop se vor trimite la adresa:
oficiu
lui protopopesc
din Hidig, p. u. Şărmăşag (jud.
Sălaj),
In aşteptarea preţiosului răspuns al
Mon. frăţiei Tale semnăm.
Şimleul-Silvaniei, din adun. gener.
ţinută la 10 Martie 1926.
toaa Olteanu.

Emil Ostatea,

secretar.

preţ. Cons- de Adm.

Nr,

9,

n

se află toate cărţile liturgice'
compactate în legătură de l u x
ori la dorinţă .crudo. Toate
imprimatele, pentru oficiile pa-'
rohiale, precum raţiuni, m a tricule, blanchete de extrasy,
tipărituri periodice, etc.
Avem în depozit opuri 'ale
oratorilor bisericeşti, cărţi de
rugăciuni din ediţie proprie
(Conducătorul tinerimei şco
lare) şi streină. Cărţi trebuin
cioase şi neapărat de lipsă
întru conducerea corectă şi
promptă ale oficiilor parohiale
şi protopopeşti (Conciliile pro
vinciale. Administraţia biseri
cească de 1. Genţiu).
r

Noutăţi literare, cărţi de şcoală, recvizite de scris; asortiment foarte bogat
Comandele pe cale poştală le esecutăm prompt fi
cu reîntoarcerea poştei.
•

Conducătorul
tinerimei şcolare,

carte d e
rugăciuni pentru tineret — îrt
ediţia a \?ll-a — care c u p r i n d e
rugăciunile, şfta Liturghie, t r o 
parele şi condâcele, învăţătura
d e s p r e sfânta Pocăinţă şi C u 
minecătură,
precum şi a l t e
rugăciuni pentru diferite ocaziuni, pe hârtie bună tipărită,
şi în compactare trainică s e
află şi se poate comanda dela

Librăria diecezană din Qherlst
cu preţul de 20 Lei exemplarul,
=

La comande mal mari se dă rabatul cuvenit,

=

Pentru partea neoficială răspunde: toslf SângeorfletiT
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â. Ihipli.
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