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LECTURIS SALUTEM 

  

In ultima sacra visitatione canonica, quam praeterito anno 1912, Deo adiuvaute, peregi, ani- madverteram în tabulariis paroeciarum minime reperiri Oninia acla a 'me edita longo temporis spatio, quo primu ul Visitator Aposlolicus 3lol- davicam  dlissionem Tegeram, ac postea ad. gu- bernandam qua Episcopus Ordinarius hanc las- siorum Divecesim anno 1551 ereclam duabus vi- cibus mlissus fui. Ut de hoc negotio certam noli- tiaimi haberem, litteris die 1 7 Augusti huius anni ad omnes RR. paroeciarum Administratores da- lis sciscilatus sum, QUOmodo res se haberet, et a RR. Patribus testimoniam aceepi, non pauca mea dela, plus iminusve, în tabulariis paroeciaruam re- vera. desiderari. a N Credere oportet hoc accidisse ex eo quod Dhues ulriusgue cleri sacerdoles sibi suceedentes longo 32 annoruin întervallo în regendam. illa îstamve paroeciaini venere; cum nullo modo cre-.. dendun, îmo neque cogitandum sit, hoc evenisse ex errore illo, quo aligui -putant abdicatione vel 
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CETITORILOR SALUTARE 

In cea din urmă sfântă vizită canonică, pe 
« care cu ajuturul lui Dumnezeu am făcut-o anul 

tiecut 1912, am observat că în arhivele parohiilor 
nu se află toate actele date de mine în 'lungul 
răstimp, în care mai întăiu ca Vizitator Apostulie 
am cărmuit Misiunea din Moldova, şi apoi de două 
ori am fost trimis'ca Episcop Ordinar să condue 
această Eparhie de Iași, înființată în anul 1884, 
Spre a fi sigur de acesta, în ziua de 17 August a, c. 
trimițând o cireulară tuturor Cucernicilor Părinţi 
Administratori ai parohiilor, i-am întrebat cum 
stau lucrurile, şi Cuvioşiile Lor mi-au răspuns, 
căn adevăr nu puţine din actele mele lipsese mai 
mult sau mai puţin din arhivele parohiale. 

Trebue să se creadă că acest lucru sa în- 
tâmplat din pricina, că în acest lung interval de 
32 de ani, sau schimbat la cârma cutărci sau cu- 
tărei parohii mai mulţi preoţi şi din clerul secu- 
lar şi din cel regular; de oarece în nici un chip 
nu e de crezut şi nici de gândit, că aceasta ar fi



VI. 

morile Episcopi în cassum ire omnia, Quae ipse 
Dioecesim gubernans decreverat. Quis enini ig- 
„Norai acta episcopalia in suo pleno robore "ma 
nere, donec a succedenlibus- Episcopis pro lem- 
porunm rerumgue varielate vel temperata, vel om- 

„nino delela non sint? 

Asi quacumque ex causa îd acciderit, volens 
ut unumquodque parochiale tabularium collecta 
habeat ulla saltem mea acta, quae vel ad discipli- 
nau, vel ad directionem, vel ad administralionem, 
sive etiam, tantum ad historiam pertinenlia ali- 
quid 'utilitatis praebent, consilium cepi ne tran- 
seat hic quinquagesimus mei presbyteratus annus 
îani iam ad fineni vertens, simulque niihi aetasacta 
jerne esse 'me monens, quin denuo typis edam 
quae în bonum provinciae ler mihi commisae 
statuere in Domino lesu îudicaverani, quaeque 
nunc simul collecta în tribus vohrninibus Dro- 
feram. 

Primum volumen snei regiminis 'praecipua 
acla compleciel, quae ut Visitator Apostolicus 
dlissionis Moldaviae edidi a 'mense Decembris an. 
1581 ad 'mensem lunii an. 1884: secundum prae- 
cipua mei regiminis acta compleciei, quae ul 
primus bune ereclae Dioecesis lassiensis E'pisco- 
pus edidi a 'mense Iuli an. 1581 ad 'mensem De- 
cembris an. 1893: tertium denique volumen red- 
dei mei regiminis praecipua acta quae ut Episco- 
pus lassiensis allera vice renuntiatus edidi a 
inense Oclobris an. 1904 în posterum.



VII. 

provenit din acea greşeală, după care unii soco- 
„tese că cu abdieaiea sau moartea Episcopului în- 

cetează toate ce hotărise el, când cârmuiă Eparhia. 
săci cine nu ştie, că uctele episcopale rămân 

în deplina lor tărie până când, după împrejurarea 

timpurilor şi lucrurilor, nu sunt modificate sau chiar 

cu totul desființate de către Episcopii urmâtori? 
Insă oricure ar fi pricina acestei lipse, voind 

ca fiecare arhivă parohială să poscadă măcar acele 
acte ale mele, care prezintă vreun interes cu pri- 

vire sau la rânduiala parohiilor sau la cărmuirea 

sau la administrarea lor sau chiar cel puţin cu 

privire la istoric, m'am hotărât să nu treacă acest 

al cincizecilea an al preoţiei mele, an, care e mai- 
mai pe sfârşite, şi care tot odată îmi dă a -înţele- 

ge, că moartea nu e departe de mine, fără să nu scot 

din nou la iveală cele ce în Domnul Isus am crezut, 

că trebue să hotărăse pentru binele provineici, ce mi 

s'a încredinţat de trei ori. Hotărârile aceste adunate 

acum la un loc vor apărea în trei volume. 

Volumul întăiu va cuprinde actele mai prin- 

cipale ale primei mele cârmuirii, pe cari le-am 
publicat ca Vizitator Apostolice din luna lui De- 

cemvrie 1SS1L până în luna lui lunic 1881: al 

doilea va fi compus din acele acte mai însemnate, 

pe care le-am dat din luna lui Iulie 1884, ca cel 

dintăiu Episcop al Eparhiei de Iaşi, atunci înfiin- 

ţată, până în Decemvrie 1893: volumul al treilea 

în sfârşit va fi alcătuit din actele mai de căpete- 

nie pe care le-am scos din luna lui Octomvrie 

1904, când am fost chemat pentru a doua oară pe 

acelaş scaun episcopal, până acum.



VIII 

NWuilus alius ordo. quam chronicus tenebitur 
2n hac secunda editione praecipuorum me: lipiscopalus 
actorum, quorum unumquodgue habebit nume- 
TUN suum în singulis voluminibus, nullo habito 
respeciu ad numerum quem actum piae se fe- 
rebat în sua prima editione, et. hie tantum| novus 
numenus îndicabitur în Posterum, una cum, vo- 
lumine în qua invenitur, quoties hoc vel illud 
aclum în memoriam revocare occurrel. 

Confido anînio et spe fore ut hic meus la- 
Dor acceptus sil omnibus Reverendis  Cooperalo- 
ribus mmeis, illis praesertim qui sciunt plurimi fa- 
cere, prout par est, suum parochiale tabularium, 
în eogue cupiunt debito ordine servata videre 
documenta, gquae nume quidem. ad paroeciae re- 
gimen inserviuni, quadque forsan olim aliquod 
vel parvum. tributum praestabunt iis, qui las- 
siensis Dioecesis historiam scribere volent. 

lassiis, în solemnitate Omnuium Sanctorum, 1 Novembris 1913, * 

i NICOLAUS IOSEPH. CAMILLIU 
ARHIEPISCOPUS-EPISCOPUS TASSIENSIS
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In această a doua ediție a actelor mai princi- 
pale ale Episcopatului meu se va păstri șirul crono- 
logic. Ficeareact va,aveă numărul său deosebit în fic- 
care volum, fără a ţinci seama de numărul pe 
care-l aveă la prima lui apariţie, şi numai acest 
nou număr se va cită de acum înaințe, adăogân- 
du-se și volumul în care se găseşte, ori de câte 
ori va fi nevoie de a aminti vre un act. 

Cred şi nădăjduese. că această nouă muncă 
a mea va fi pe placul tuturor Cucernicilor Coo- 
peratori ai mei, pe-al acelora mai cu seamă, cari 
ştiu să preţuiască foarte mult, după cum ce şi 
drept, arhiva lor parohială, şi cari voese să vadă 
păstrate în ca în cuvenita rânduială documentele, 
care acum slujese la ocârmuirea parohiei, şi care 
poate odinioară vor da un tribut cât de mic ace- 
lora, cari ar voi să scrie istoria acestei Eparhii. 

Iași, în sărbătoarea 'Luturor Sfinţilor, 1 Noem- 
vric 1913. 

+ NICOLAE IOSIF CAMILLI 
ARHIEPISCOP-EPISCOP DE IAȘI
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Num. 1, | Ă 

FR. NIGOLAUS IOSEPH CAMILLI 
ORDINIS MINORUM S$. P. FRANCISCI CONVENTUALIUM 

DEL ET APOSTOLICAE SEDIS GRATIA 
EPISCOPUS MOSYNOPOLITANUS 

VISITATOR APOSTOLICUS MISSIONIS MOLDAVIAE 

ADM. REVERENDIS PP. MISSIONARIIS COOPERATORIBUS SUIS 
SALUTEM ET PASTORALEM BENEDICTIONEM 

Si iînopinala electio humilitalis 'meae în Vi- 
sitatorem dpostolicum. islius Jissionis a Sanc-. 
tissimo Domino XWostro Leone “XIII facta. vobis 
omnibus, F'ralres mei dilectissimi, admirationem 
stuboremqie attulit, 'me ulique dolore aff/ecil, 
el tremore magno, cum ego sim vir videns pau- 
pertatem 'nieaim, et cognoseam me esse inima 
înler vos, qui, pluribus abhine annis, in îsta 
vine Domini adlaboratis portantes pondus diei 
el aestus. | | 

Vi igitur electionăm imeani cognoveram, cu 
statim auctae dignitalis nuncium remisi; et Io- 
mam petere coactus, qioad potui restili, obsta- 
tusque sum, ut mihi liceret remanere, sicut ab 
înitio riligiosae  vocationis meae elegeram, ab- 
jectatm in donio Dei mei omnibus fiebus vitue 
meae. Omnia, quae poterant me ostendere lapi- 
dem polius reprobandauim ab dedificantibus, non - 
abscondi; dizi et ego în sinceritate cordis, sicut 

2
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FR. NICOLAE IOSIF CAMILL| 
DIN ORDINUL MINORILOR CONV ENTUALI Al SF, FRANCISC 

PRIN GRAȚIA LUI DUMNEZEU ŞI A SF. SCAUN APOSTOLIC 
EPISCOP DE MOSYNOPOLIS 

VIZITATOR APOSTOLIC AL MISIUNEI DIN MOLDOVA 

CUGERNIGILOR PĂRINȚI MISIONARI CONLUCRĂTORI Al SĂI 
SALUTARE ȘI BINECUVÂNTARE PĂSTOREASCĂ 

Dacă neaşteptata ulegere a smerenici mele 
ca Vizitator Apostolic ul acestei Misiuni, făcută de 
către Prea sfântul nostru Stăpân Leone al XIII, 
va umplut de mirare și uimire, Fraților prea iu- 
biţi, pe mine m'a îndurerat şi na cutremurat 
mult, de oarece sunt atare că-mi văd sărăcia mea 
şi recunosc că sunt cel mai mie printre voi, cari 
de mulți ani încă vă trudiți în această vie a Dom- 
nului, îndurând sarcina zilei şi a căldurii. 

Și de aceea de abia am cunoscut alegerea mea, . 
că am respins vestea înălțării în demnitate : ŞI silit 
să merg la Roma, am ținut piept cât am putut Și 
mam împotrivit, ca să mi se îngădue să rămân, 
așă cum alesesem la începutul chemării mele reli- 
gioase, despreţuit în casa Dumnezeului meu în toate 
zilele vieţii mele. Nu am ascuns nimic din ce pu- 
tea să mă arăte ca piatră de înlăturat de către, 
ziditori 3 am Zis în sinceritatea inimii, ca ŞI
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Moi/ses et leremias: Quis sum ego ul vadam!)? 
__ecce -nescio loqui, quia puer ego sum:?)! Sed 

„vanae  fuerunt wpreces meae, supplicationesque 
inutiles. Christi enim îi terris Vicarius Ipsentet 
significavit mihi voluntatem suam în eo esse, ul - 

acquiescerem 'mandalis ius, et ego, ne i, qui 

potestalem habet super lerram omnia ligandi et 

solvendi, obedientiam detrectarem, debui hume- 
“ros “meos submittere oneri etiam angelicis hu- 
„meris formidando. Sicque juctum est quod lapis, 
qui reprobandus erat, acius « est în caput anguli 
istius Missionis. : 

Hine vere, Fratres mei, dicere possumus cun 
dApostolo: Quae stulta sunt mundi elegit - Deus, 
ul confundat sapientes, et infirma mundi elegit 
Deus, ul confundat fortia,.... ut non glorielu om- * 
is caro în conspeclu oius3). Vere etiam cum 
Psalmista subiungere possumus: A Domino jac- 
tun, est istud, et est mirabile în oculis noslris!). - 

Confisus igitur gratia omnipolentis Dei, qui 
non 'palitur nos tentari supra id quod possumus*), 
quigue per voluntatem Sunimi Pontificis Leonis 
ATI] miki voluntatem suam patefecit, Qua pri- 
mam mihi licuerit, redeam ad vos, Pratres, ita 
animo disposilus, “ut hnullis parcens laboribus, 
nullas 'molestias atque aerumnas effugiens, qi n- 
tm în 'me erit, Dei tantum gloriam quaeram. ac 

„Promoveam, simulgue animarum salut prospi- 

„D Exod. 3. 14.—2) Ier. 1. 6—3) 1 Cor, 1, 27—29.—4) Ps. LI7, 
21—99.—5) I Cor. 10, 13.
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Moisi şi. Ieremia: Cine sunt cu ca să merg? : iată 
nu ştiu grăi, că copil sunt cu! ?) Dar zadarnice 
au fost rugăciunele mele-şi stăruințele nefolosi- 
toare. Căci Locţiitorul pe pământ al lui Ilristos 
Insuşi mi-a arătat că voinţa Sa este, să mă supun 
„poruncilor Lui, şi cu, ca nu cumvă să refuz as- 
culturea Acelui, care are puterea de a icgă și des- 
legă toate pe pământ, am trebuit să-mi plee 

"umerii sub povoaru, de care se cutremură chiar 
umerii îngerești. Şi aşa sa întâmplat, că piatra, 
care nu trebuiă băgată în seamă, s'a făcut în ca- 
pul unghiului acestei Misiuni. 

De aici, Fraţilor, cu drept putem zice împre- 

ună cu Apostolul: “Cele nebune ale lumii a ales 
Dumnezeu, ea pre cei înţelepţi să-i ruşineze, şi 
cele slabe ale lumii a ales Dumezeu, ca să ruşi- 
neze pe cei tari... eu să nu se laude nici un trup: 
inaintea lui Dumnezeu 5). Și tot drept putem să 
adăogăm împreună cu Psalmistul: De la Domuul s 
făcut aceasta, .şi este minunat întru ochii noştri ., 

Inerezindu-mă aşă dar în harul atotputerni- 
cului Dumnezeu, care nu ne lasă pre noi să fim 

"ispitiți mai mult de cât putem 5), şi care prin vo- 
inţa SE. Părinte Papa Leone al XIII-lea mi-a 'a- 

rătat voința sa, imediat, ce-mi va fi îngăduit, mă 

voiu întoarce la voi, Fraţilor, cu această dispozi- - 
ţie a sufletului, ca neeruţând nici o muncă, no- 
dându-mă la o parte de nici o neplăcere şi gro- 
utate, cât va sta în puterea mea, să caut şi să- 

1) Exod. 5, 11. —2) ler, 1. 6.—3) 1 Cor. 1, 27-20—4) Ps. 17, 
21-22.—5) ], Cor. 10. 13. |
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cam atque titam meam ominintode devoveam. Unum enim desiderium habeo pascendi gregem 
Dei, providens non coacie, sed spontanee secuu- dum Deum, neque iurpis lucri gratia, sed vohin- (arie; neque ut dominans în cleris, sed forma fae- tus gregis ex animo; ut, cum apparuerii Princeps pastorum, et ego percipiam inimarcescibilem glo- riae coronam1). Quapropter ego libentissime i pendan: et superimpendar  ipse pro  animabus vestris*); non enim quaero quae vestra sunt, sed „v085). Testis enim mii est Deus, guomodo cu- piam omnes vos în visceribus lesu Christi 1). Ete- him vero statim ac hodierna Dominica. secunda Adventus, quae est dies anniversaria. ordinatio- ns nostrae în presbyterum, episcopalem. conse- cralionem suscepimus, în Constantiniana. Basilica * Sanctorum XII Apostolorum, Der manus bminen- tissimi ac Reverendissimi D. Cardinalis Iulian, Floriani, Felieis Desprez Archiepiscopi Tolosani, . os nostrum patet ad vos, dilectissâmi, cor nostrum dilatatum est. Non angustiamini în nobis. Fam- dem autem habentes remunerationem (pro no- bis), tamquam filiis dico, dilatamins et v055), iut „et îpsi non angustiemur in vobis. 

Obsecramus îtaque vos, Fratres, ne umquan desinalis exremplum esse fidelium, -ut în omnibus 
viis vestris sie vos exzislimet hono ut 'ministros Christi, et dispensatores my/steriorum Dei 6): ne- 

1-1 Pet. 5, 224.9) 11 Cor. 12, 13.--8) Ta, îb. 14.—4) Philip. 1, 8.—5) 11 Cor. 6, 11—i3.—6)I Cori
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fac să înainteze numai slava lui Dumnezeu Şi tot- 
odată să am înaintea ochilor numai mântuirea su- 
fetelor şi Să-mi jertfese vi: Wa în ori şi ce chip. 
Căci o singură dorință am de a paşte turma lui 
Dumnezeu, păstorind-o nu cu sila, ci de voie şi 
după Dumnezeu, nu cu ugonisele urâte, ci cu o- 
sârdie : nici ca şi cum aş stăpâni, ci pildă făcân- 
du-mă turmei: ca atunci când se va arătă mai 
marele păstorilor să iau cununa mărirei cea ne- 
vestejită 1). Din care pricină cu din toată inima 
voiu cheltui şi mă voiu cheltui şi pre mine pen- 
tru sufletele voastre 5; că nu caut ale voastre, 
ci pre voi 5). Că martor îmi este mie Dumnezeu, 
că vă iubese pre voi toți întru dr agostea lui Isus 
Ilristos *). Căci iată chiar în această Duminică a'doua 
a Adventului, care e aniversarea hirotonisirii noastre 
în preot, şi în care am primit consecrarea episco- 
pală în Basilica Constantiniană a sfinţilor Apostoli - 
prin mânile IEminenţei şi Prea Cucernicici Sale D. 
Cardinal Iulian Florian elix Despiez, Arhiepișcop 
de 'Tulusa, gura noastră se deschide către voi, 
prea iubiţilor, inima noastră s'a lărgit. Nu vă strâm- 

„toraţi întru noi. Având însă aceiaş răsplătire (faţă 
de noi), ca unor fii vă grăesc, lărgiţi-vă şi voi 5), 
ca nici noi să nu ne strâmtorăm fața de voi. 

Vă rugăm prin urmare, Fraţilor, să nu înce- 
taţi niciodată de a fi spre pildă credincioșilor, ca 
în toate căile voastre aşa să vă socotească pre voi 
omul, ca pe nişte slugi ale lui Ilristos şi împăr- 

1) IL. Pet,.5, 2-4.—2) IL Cor. 12, 13.—3) 1d. ih. 14---4) Philip. L. 
-5) 1, Cor. 6, "43.
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mini dantes ullam offensionen, ut non vitupe- 
relur 'ministerium" vestrum. Sed în omnibus exhi- 
bete vosmetipsos sicul Dei ministros în mulla 
patientia, în tribulationibus, în necessitatibus, în 
angustiis, în laboribus, în vigiliis, in jejuniis, 
in caslitate, în scientia, în longanimitate, în sua- 
vitate, în Spiritu Sancto, în carilate non ficta, in 
verbo verilatis, în virtute Dei!). Uno verbo, sic 
luceal lu vestra coram hominibus, ul videant 
opera vestra bona, el glorificent Patrem veslru, 
qui în coelis est). Tune vere vos eritis sal terrae 
et luz mundi, simulgue gloria nostra et gaudium. 

Sed ul hoc et de vobis vere dicatur, in 'men- 
tem revocale freguenter verba illa S. Gregorii 

_"Papae, quibus, sicut îpsi optinie nostis, sic sacey- 
dotibus loguitur: „Ilissis praedicatoribus dicitur: 
Vos estis sal terrae?). Si igitur cibus Dei est Do-. 
pulus, condimentum cibi sacerdoles -esse devent. 
Sed quia, dum nos ab orationis, et eruditionis 
sanctae 'usu cessamius, sal infatuabhem: est, condiri 
non valet cibus Dei; alque ideireo ab auctore non 
sumitur, quia exigente fatuitate nostra. minime 
conditur. Pensemhts ergo, qui umgquam per .lin- 
guam nostram conversi; qui de perverso suo o- 
pere nostra increpalione correpti, poenitentiam 
egerunt? Quis luzuriam ex nostra erudilione de- 

„Seruit? Quis axvaritiam, quis superbiam  decli- 

  

1) II Cor. 6, 8—7.—2) Matth. 5, 16.—3) d. în, 13.
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ţitori ai tainelor lui Dumnezeu 1): nedând nimă- 

nui nici o sminteală, ca slujba voastră să fie fără 

prihană. Ci îutru toate puindu-vă pre voi înainte 

„ca slujitori ai lui Dumnezeu întru multă răbdare. 
în necazuri, în nevoi. în strâmtorări, în ostenele, 
în privigheri, în posturi, în curăţie, în cunoştinţă, 
în îndelungă răbdare, în bunătate, întru Duhul 
sfânt, în dragoste nefăţarnică, în cuvântul adevă- 
rului, în puterea lui Dumnezeu *). Pe scurt, aşă să 
lumineze lumina voastră înaintea oamenilor, ca 

să vadă faptele voastre cele bune.şi să mărească 
pe "Tatăl vostru, care este în ceruri 3). Atunei în 
adevăr voi veţi fi sarca pământului şi lumina lu- 
mii, şi totodată slava şi bucuria noastră. 

Dar ca acest lucru să se zică cu drept des: 
pre voi, uduceţi-vă zminte deseori de acele cu- 
vinte ale Sf. Grigore Papa, cu cari, după cum 
ştiţi şi voi foarte bine, se îndreaptă astfel către 
preoţi : „Propovăduitorilor trimişi le zice: Voi 
sunteţi sarea pământului ?). Dacă prin urmare, 
mâncarea lui Dumnezeu e poporul, ceeace dă gust 
mâncării trebue să fie preoţii. Dar fiindcă, atâta 
timp cât încetăm dela. întrebuinţarea rugăciunii 
şi îuvăţăturii sfinte, sarea sa stricat de sigur, 
mâncării lui Dumnezeu nn i se puate da gust, şi 
din această pricină nu se mai ia de către au-: 

„tor, fiindcă din pricina stricăciunci noastre nu se 
mai păstrează. Să ne gândim prin urmare, câţi s'au 
întors la D-zeu prin limba noastră ? Câţi smulşi 
  

1) 1. Cor. 4, 1.—2) II Cor. 6, 3—7.—3) Matth. 5, 16.—4) Id 
b. 13
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navil ? Pensemus, quod lucrum: Deo fecimus nos 
qui, accepto talento, ab eo ad tegoliuni 'missi 
sumus. Eteniml dicit: Negoliamini, dum venio! . 
Ecce jam venit, ecce de nostro negolio lucrun 
requirit. Quale ei animarum lucrum de nostra 
negoliatione monstrabinmius ? Quot ejus conspeclui 
animarun 'manipulos de praedicationis nosirae 
segete illaluri sumius? Ponamus ante oculos nos- tros îllum tantae districtionis diem, quod Iudea; 
veniei, et rationem cum servis suis, guibus talenta 
credidit, ponet. Timeamus haec, Pratres; conve- ial actioni nostrae îpsun 'ministerium nostrum. 
De peccatontm noslrorum relazxatione quotidie co- gitemus, ne' nostra vita peccato obligata rema- neai, per quam oninipotens Deus alios solvil. Consideremus sine cessatione quid sumus; pen- senus negolium nostrum; pensemus : pondus, Quod suscepimus. Vacianius quotidie nobiscum raliones, guas cum nostro ludice habebimius. Bt sie debemius agere curam nostri, ut non negliga- - us curam iprozimi; ut quisquis ad nos jungitur, ex linguae nostrae. sale condiatur. Iste jam san- clus est, admoneatur ut crescat; îille vero adhue îniguus-esi, admoneata sut se corrigal; quatenus 
quisquis se ad sacerdoten junzerit, sale serntonis îius condilus recedal. Haec, Fratres, vobiseu solicite cogitale:. haec et proximis veslris impen- Wite; omnipotenti Deo fructuimi vos reddere de Hegotio, quod accipistis, parale“2). 

= , 
1) Lue, 19, 13.—2) Hom. 17, în Evang.
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dela faptele cele rele prin dojana noastră, au fă- 
cut pocăință? Cine a părăsit vi iaţa-i desfrănată în 
urma învățăturii noastre ? Cine a lăsat deoparte 
sgârecnia, cine sumeţia? Să ne gândim, ce câştig 
ain adus lui Dumnezeu noi, cari primind talantul, 
am fost trimişi de către cl pentru negoţ. De oare- 
ce spune: Neguţătoriţi până voiu veni 1). lată, că 
a venit acum, iată că cere câștie dela negoțul 
nostru. Ce fel de câştie al sufletelor îi vom arătă 
din negoţul nostru? Câţi snopi de suflete vom a- 
duce în faţa lui din secerișul propovăduirii noastre? 
Să punem înaintea ochilor noştri acea zi de mare 
încurcătură, când va veni Judecătorul şi va face 
socoteală cu slugile sale, cărora le-a încredinţat 
talanţi. Să ne temem de acestea, Li aţilor: păsto- 

„Tirea noastră să fie la fel cu purtarea noastră, 
Să ne gândim zilnic la slăbiciunea păcatelor noa- 
stre, ca nu cumvă să rămână legată de păcat 
viaţa noastră, prin mijlocul căreia atotputernicul 
Dumnezeu a deslegat pe alţii. Să ne oândim fără 
incetare ce suntem; să cugetăm la negoţul nostru 
să cugetăm la sareina pe care am luat-o. Să ne 
facem zilnic socoteala, pe care o vom avea cu 
Judecătorul nostru. Și aşa tiebue să avem grija 
noastră, ca să nu nesocotim grija aproapelui ;- ca 
oricine se lipeşte de noi, să capete gust din sa- 
rea limbii noastre. Acesta e sfânt, să-l îndemnăm 
să crească (în sfinţenie): acela ce încă nelegiuit, 
să-l îndenmăm să se îndrepte ; cât timp cinevă vine 
în contact cu preotul, să se despartă de el întărit 

  

1) Luc. 19. 18.
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Quapropter nemo vestru, Dilectissimi, fide- 
libus suae vigilantiae commissis praedicationis 
verbum umguam subtrahai, sed, munus sum re- 
ligiose exeguens, curet quae singulis dicat, unum- 
quemque gualiter moneal, et praesertim suae irre- 
prehensibilis vitae luce omnibus salutis aeternae 
iter tutun, planumgue commonstrel. Etenini vero, 
ul sacri Concilii Tridentini verbis ulamur, „nihil 
esi quod alios 'magis ad pielatem, et Dei cultum 
assidue înstruat, quam eorum vita et exemplu, 
qui se divino 'ministerio dedicarunt 1)“. Pinem . 
ergo veslrae vocationis împlete, et sic ubique lua 
vestra julgeat, ut omnis, praedicationis et virlu- 
lis vesirae potentia el nobilitate perculsus, ad 
fidei veritatem, ad Dei cultum et timorem, ad 
virtutis amorem, ad Ecclesiae sanctae unilatem 
forliler et suaviter trahatur. loc -enim: agentes, 
el vosmetipsos certe salvos jacietis, el eos, qui 
v08 audiunt, ac îi, qui ex adverso sunt, verebun- 
tur, nihil habentes malum dicere de vobis. 

. 

Nemo 'miretur: si his instamus; scimus enim, 
el vos nobiscuni. perspecte scilis, Pratres, quod 

  

1) Sess. XXII De Retor, cap...
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cu sarea, cuvântării lui. Gândiţi întru voi cu grijă 
la acesteu, lraţilor: purtaţi de grijă de comunicaţi 

acestea şi aproapelui vostru, pregătiţi-vă să daţi 
roadă atotputernicului Dumnezeu din negoțul,. pe 

care laţi primiti !). 
Din care pricină nimeni dintre voi, prea iubi- 

ților, să nu sustrapă crediveioşilor, încredinţaţi 

vegherii sale, cuvântul propoveduirii, dar înde- 

plinind cu sfinţenie datoria sa, să se îngrijească 
ce să spună fie-căruia, în ce chip să-l sfătuească, 

şi mai cu scamă cu lumina vieții sale, împotriva 

căreia nu se poate spune nimic, să arăte tuturor” * 

drumul sigur şi drept al mântuirii vecinice. Căci, 

ea să ne folosim de euvintele sfântului Sobor «lin 

Trident „unu e nimic, ce să înveţe necontenit pe. 

alții la evlavie şi cinstirea lui Dumnezeu mai 
mult, ca viaţa şi pilda aceloru, cari sau-dat cu 

totulslujbei dumnezeeşti“ 2). Indepliniţi-vă prin ur- 

mare scopul chemării voastre şi lumina voastră 

strălucească pretutindeni aşă în cât oricine, isbit 

de puterea şi nobleța propoveduirii şi virtuţii voa- 

stre, să. fie atras, cu putere şi blândeţă, spre cin- 

știrea şi îviea lui Dumnezeu, spre adevărul ere- 

dinţei, spre iubirea virtuţii, spre unirea cu sfânta 

Biserică. Făcând aceasta, vă veţi mântui cu sigu- 

ranţă şi pe voi înşi-vă şi pe “acci curi vă ascultă, 
iar acei, cari vă sunt protivnici, se vor teme, ne 
avănd de spus nimic rău despre noi. | 

Nimeni să nu se mire dacă insistăm asupra 

acestor lucruri ; căci ştim, şi voi știți ca şi noi 

1) Hom. 17. în Evaug.—2) Sezs. NXIL De Refor cap, 1. 

z
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omis, gui alios iegere el gubernare suscipit, ut pastor, obligationem etiam eos verbo et exemplo - docendi, confirmandi, et corrigendi suscipii, prout uniuscujusgue conditio requirit. Sed heu! si a pasloribus debitum hoc negligetur, oves Domini, non învenientes paseua, fame, sitigue peribunt! „Asi Deus, qui amat animas 1), per prophetani suum jugiter clamare non desinit: Vae pastoribus, qui pascebani semetipsos! nonne greges a pa- " storibus pascuntur 2 Lac comedebatis, et lanis o- periebamini, et qod crassun eral occidebatis; * ““gregem aulem Meum non pascebalis. Quod in- firma. uit, non consolidastis, el quod aegrotum, non sanastis, quod confractum est, non alligaslis, “el quod abjectum est, non reduzislis, et quod, " perierat, non Quaesistis; sed cum auctoritate im- perabatis eis, et cum potentia..... Propterea, pas- tores, audite verbum Domini. Iaec dicit Domi- nus Deus: Bcce ego ipse super pastores regquiram gregem 'meum de manu borum, el cessâre faciam | e0s, ut ultra non pascant regent, nec pascant amplius pastores semetipsos; et liberabo gregem eum de ore corum, et non erit ultra eis în' escaim ?). - 
Utinam hae conininaliones ex omnipotontis Dei ore prodeuntes, si qui forte sint inter nos; somnolentos excitent, ne subito praeoccupati die mortis ante tribunal Christi, qui sine acceptione . Personarum judicat secundum: uniuscujusque o- 
m 

ID) Sap. 11, 27.—9) Ezec. 34, 2 et se.—
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foarte bine, că ori-cine îşi ia asuprăzşi să conducă 
şi să cârmuiască pe alţii, ca păstor, să însărei- 
nează în acelaş timp să-i înveţe cu cuvântul şi 
cu pilda, să-i întărească şi să-i îndrepte, după cum 
care starea fiecăruia. Dar vai! dacă această du- 
torie va fi nesocotită de cătră preoţi, oile Dom- 
nului, negăsind pășune, vor muri de foame şi de 
sete! Insă Dumnezeu, caro iubeşte sufletele D, 
nu încetează de a strigă necontenit prin gura pro- 
fetului : Vai păstorilor, cari se păşteau pe sine în- 
suşi! au nu pe oi le pase păstorii? Iată laptele îl 
mâncaţi şi cu lâna vă îmbrăcați şi ce este oras 
înjunghiaţi: şi oile mele nu le păsceaţi. Pe ucea 
slabă nu o aţi întărit, şi pre cca bolnavă nu o 
aţi vindecat şi pre cea sdruncinată nu 0 aţi legat, 
şi pre cea rătăcită nu o aţi înapoiat, și pre cca 
picrită unu o ați căutat; dar le-aţi poroncit cu 
auctoritate şi cu putere... Pentru aceca păstori, 
auziţi cuvântul Domnului. Acestea zice Domnul 
Dumvezeu : lută cu asupra păstorilor, şi voiu ccre 
oile mele din mâiuele lor, şi voiu întoarce pre ci, 
ca să nu pască oile mele şi nu le vor mui paşte 
păstorii pre ele; scoate-voiu oile mele din gura 
lor şi nu le vor fi lor mai mult mâncare. =) 

O dacă aceste amenințări, eşite din gura a- 
totputernicului Dumnezeu, ar trezi pe cei som- 
noroşi, dacă există unii printre noi, ca nu cumvă 
apucaţi pe neașteptate de ziua morţii să apărem 
înaintea tribunalului lui Ilristos, care judecă fără 

1) Sap. 11,97.—2) Ezee. 34, 2 et seg.
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pus), sios sistamus ad supplicium aeternum con- 
demnaturi; quia, pastores cum eSsemus, perire 
fecimus animas fideli, quas per sacrami erudi- 
tionem, per opportunam correptionem ac Per ve- 
ligiosam: aedificalionem salvandas suscepimus! 
ante ilud tremendum tribunal constiluti, „nos 
miseri, quid dicturi sumus, qui ad Dominum post 
negotium vacui redimus:)2* Tiluc enim strictam. - 
rationem reddese debebimus non de dexteritate 
nostra în. saecularibus negotiis tractandis, non 
de. nostra aestimatione. penes homines, non de 
vana sapientia hujus mundi, quae stultilia est 
apud Deum 3); sed si totis viribus opera dede- 
rimus regno. Dei. dilatando, peccatoribus e vitio- 
um coeno ad viam virtutis revocandis, prozimo- | 
rum saluli procurandae. Vae nobis rares! vae 
nobis. in aeternum! si, în divinae justiliae stalera . 
appensi, în his onmibus înventi fuerimus minus 
habenles. Unde, fratres sancti, vocationis coeles- 
tis pariscipes, considerate apostolum et pontiji- 
cen confessionis nosirae lesuni!); et, ipsum sem- 
per prae oculis habentes, clamate, annuntiate fi- 
delibus peceata eorum, et populis scelera eorumi; 
praedicate verbutn, instale opportune, împorlune; 
arguite, obsecrate, încrepate în omni patientia ei 
“doctrina; mlinisterium vestrum împlete. 

a 

1) 1 Petr. 1, 17.—2) 8. Greg. How. 17 in Evang.—3) 1 Cor. 3, 19.—4) Hebr, 3.1 | e
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de alegerea feţelor după lucrul fiecăruia 5, și să fim 
condemnați la chinnrile veeiniec; fiind-că deşi am 
fost păstori, am făcut să piară sufletele credin- 
cioşilor, pe care le-am luat astipra noastră spre a 
le mântui prin învăţătură sfântă, prin dojană la 
timpul cuvenit şi prin edifieare religioasă.  Apă- 
rând înaintea acelui tribunal infricoşitor, „ee vom 
zice noi ticăloşii, euri după negoţ ne întoarecm 
deșerţi la Dumnezeu 2)?» Căci acolo vom trebui 
să dăm socoteală amănunțită nu de îndemănarea 
noastră în mânuirea afacerilor lumești, nu de va-.. 
za noastră faţă de oameni, nu de înțelepciunea 
deşeartă a acestei lumi, care e nebunie înaintea 
lui Dumnezeu *); dar dacă ne-am silit din toate 
puterile de a răspândi împărăţia lui Dumnezeu, 
de a chema pe păcătoşi din glodul viţiilor pe ca- 
lea virtuții. de a procură, mântuirea aproapelui, 
Vai de noi, raţilor! vai de noi în veei! dacă, 
cântăriţi. în balanţa dreptăţii dumnezeeşti, vom fi 
aflaţi că'n aceste toate cântărim mai puţin.  Pen- 
tru aceea, fraţilor sfinţi, cari sunteţi părtaşi cho- 
mării cereşti, socotiți pe Apostolul şi Arhireul măr- 
turisirii noastre Isus 4); şi avându-l pre el necon- 
tenit inaintea ochilor, strigați, vestiți credincioşilor 
păcatele lor şi popoarelor nelegiuirile lor; propo- 
văduiţi cuvântul, staţi asupra cu timp şi fără timp ; 
mustraţi, certați, îndemvaţi cu toată îndelungata 
ăbdare şi cu învățătura *);  îndepliniţi slujba 
voastră, | 
ANI 

1) I Pete. 1, 17.—2) 5, Greg, Hom. 17 în Evang.—3) L Cor, 3, 19.—4) Hebr. 3, 1.—5) 2 Tim, 4, 3 
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Nemo certe ignorat, quod în îstanm. vineanm 
sua coelestis Paterjamilius. nos conduzii non 
ui vacemus, sed. ul laboremus; non ut nostra 
quaerenus, sed quue lesu Christi Filii sui, ex- 
pectantes Deatam spe. et adventum gloriae ejus- 
sem magni Dei et Salvatoris nostri lesu Christi, 
qui dedil semelipsum pro nobis, ul nos redimerel 

„ab omni îniquitate, et mundaret sibi populau 
acceptabilem sectatorem bonorum operum 1). Re- 
miniseanmur igitur vocationis nosirae sanclae, et 
laboremus. ul. Doni milites Christi, qui reddet 
anicuique secundum opera ejus?). | 

Atlamen, cuni neque qui plantal sit aliquid, 
hegue qui rigal, sed-qui incremenhun dat Deus %); 
ui citius ac plenius de laboribus nostris [ructuni 
ajjeramus în patientia, fervidas ad Dea Breces 
et îpsi nobisecum eflundite, Fratres mei dilectis- 
simi; el bealue semperque Virginis JMariae ab 
origine Inimaculatae, ejusque purissimi Sponsi 
loseph, quoraim sujfragiis 'mazime confidimus, 
cum îpsi omnia possiul în Corde dulcissimi Sal- 
vatoris nostri lesu, patrocinium înterponile. 

Enize quogue roganus et obsecramus, bra- 
tres, pro Samnelissinio Pontifice Nostro Leone 
ANII, ut Deus omnipolens e tantis malis et peri- 
culis Bu eripiat, ac tandem aliguando de tetey- 
rimis, et infensis Ecelesiae ac civilis Societatis 
hostibus victoriam Ei tribuat alque concedal. 

  

1) Tit. 2, 13-14.—2) Rom. 2, 6.—-5) 1 Cor.3, 7, 
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Cu siguranţă, fie-care ştie că cerescul Pă- 
rinte de famile. nu ne-a adus în această vic a 

sa ca să ne odihnim, ci să lucrăm; nu ca să că- 

utăm cele ale noastre, însă cele ale lui Ilristos 

Isus, Fiul său, așteptând fericita nădejde şi ară- 

tarea mărirei marelui Dumnezeu și Mântuitorului 

„nostru Isus Ilristos, care sa dat pe sine pentru 
noi, ca să ne mântucască pre noi de toată fără 
de legea şi să-şi curăţească lui un popor ales, 

râvnitor de fapte bune 1). Să ne aducem aminte 
prin urmare de chemarea noastră sfântă şi să lu- 

crăm ca buni soldaţi ai lui Ilristos, care va răs- 

plăti fie-căruia după faptele lui 2). 

Insă, fiind-că nici cel ce sădeşte este ceva, 

nici cel ce udă, ci Dumnezeu cel ce dă creştere î); 

ca să aducem în răbdare mai repede şi mai îm- 

belşugat rod din muncile noastre, înălțaţi împre- 
ună cu mine, Fraţilor prea iubiţi, rugăciuni fer- 

binţi către Dumnezeu ; şi interpuneţi ocroti ea fe- 
ricitei şi pururea Fecioarei Maria, cca dintru în- 

ceput Neprihănită, şi a Logodnicului ci prea cu- 

rat Iosif, în a căror rugăciuni ne încredem mai 
cu scamă, de oarece ci au mare putere pe lângă 

Inima prea dulce a Mântuitorului nostru Isus. 

Stăruitor să ne rugăm, Fraţilor, pentru Prea 
Sf. Nostru Părinte Leone al XIII-lea, ca Dum- 

nezeu cel atotputernic să-l scape din atât de mari 
rele şi primejdii, şi în sfârşit să-i dea şi-să-i în- 
găduie isbânda asupra prea întunecaților şi întă- 
râtaţilor dușmani ai Bisericei şi ai Societăţii civile, 

1) Tit. 2, 13-14.—2) Rom. 3, 6.—8) I Cor. %, 7.
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ki pax Dei, quae exsuperal oninen. seusum, 
cuslodiat corda et întelligentias vestras in Christo 
esu!). In cujus pacis pignus pastoralem benedic- 

tionem, întimo cordis ajfeciu, vobis, dilectissimi 
Fratres, et populo vigilantiae vestrae concredito 
in Domino imperlimur. 

homae extra Portam Flaminiam pridie No- nas Decembris MDCCOLANIII, ipso ('onsecralio- nis nosirae die. 
| 

+ FR. NICOLAUS IOSEPH 
EPISCOPUS 

ÎN . 
1) Philip 4,
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Și pacea lui Dumnezeu, care covârşeşte toată 
mintea. să păzească inimile și cugetele voastre 
intru Ilristos, Isus 1). In chezăşia acestei păci din 
toată inima vă dau întru Domnul binecuvântarea 
păstorească şi Vouă, Iraţilor prea iubiţi, şi popo- 
vului încredinţat vegherci voastre, 

homa, afară de Poarta Flaminia, în 4 De. 
cemvric 1881, în însăși ziua Conseeraţiunei noastre. 

+ Fr. NICOLAE IOSIF 
EPIŞCOP 

1) Philip 4, 7.



Num. 2.” 

Epistola ad PP. Missionarios Anostolicos post 
reditum in urbem Iassiensenn. 

——— 

Qui. consolatur humiles, consolatus est nos 
Deus în reditu nostro în haine almam lassiensem 
civilatem, ad quam nudius tertius în sero pros- 
pere,. felicitlerque pervenimus. 

_Iloe vobis notum Jacimtus, Fratres dileclis- 
simi, ut si guid vobis opus fuerit, quod humili- 
tas nostra vobis praestare possit, ad nos omui 
fiducia recursum haveatis. Cognoscitis enini nos, 
et desideria nostra vobis patefecimus în Epistola. 
Pastorali, quam pridie Nonas Decembris supe- 
rioris anni ab Urbe vobis 'misimus. Nihil certe 
magis nobis cordi est, quani divinam. guaerere 
gloria, et prozimorum procurare saluteni. Ut 
hune nostrae miissionis nobilissimum [inem asse- 
Qquanur, parati sumus, Domino adjuvante, nullis 
parcere laboribus, nullas molestias alque aerum- 
nas ejfugere. Scimus enim cum Apostolo quod, - 
hoc unice volentes, iribulationes nos imanent; 
qtia, sicul ajebat S. Leo Papa, nunquam deest



AND. >, 

Scrisoarea către PP. Misionari Apostolici după 
intoarcerea in orașul lași. 

Dumnezeu, care mângăie pe cei smeriţi, ne-: 
mângâiat şi pe noi la întoarcerea în acest oraş 
vrednice de cinste al Iaşilor, în care am sosit cu 

sănătate şi fericire alaltieri scara. 

Vă face cunoscut acest lucru, Iraţilor prea iu- 
Diţi, că dacă aveţi nevoie de cevă, ce smerenia 
noastră vă poate îndeplini, să alercaţi la noi cu 
toată îneredereu. Ne cunoaşteţi doară pe noi, şi 
vam arătat dorinţele noastre în scrisoarea pas- 
torală pe care vam trimis-o din Roma la + Dee. 
anul trecut. De sigur nimic nu ne stă mai mult 
la inimă, decât să căutăm slava lui Dumnezeu şi 

să procurăm mântuirea aproapelui. Ca să aducem 
la îndeplinirea acest scop prea nobil al misiunei 
noastre, suntem gata cu ajutorul lui Dumnezeu, 
de a nu cruță nici o muncă, de a nu ne da în 
lături de nici o neplăcere şi greutate. De oarece 
știm împreună cu Apostolul, că, voind acest sin- 

gur lucru, ne aşteaptă neliniştirile; căci, după
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tribulalio perseculionis, si nunguani desit obser- vantia pielatis. Sed et nos în humilitate nostra 
cun eodem, beato Paulo dicere audemus: Nihil 
horum vereor, nec facio animam. mean: praetio- siorem quam 'me; dummodo CON sunmen. cursui „meu, et 'ministerium verbi, quod accepi a Do- mio. lesu, testificari beangelium gratiae Dei. 

Atlamen vos Quoque, Fralres carissimi, nos 
udjuvate, et nobiscum în hoc tan magno negotio sedulo adlaborate; Qatia. vanun omnino essel Dro- 
postlum noslrum sine vestra libenti, prompla, et alacri cooperalione. Ililites Christi estis, pugnate contra. adversari animaruna veslrarum, quns prelioso  Sanguine suo Christus  redemil. Agri- 
colae Dei estis, excolite hane dominican vineam, ul, spinis et tribulis omnino de medio sublaiis, fruelauin centuplum coelesti Patrifamilias reddai.. dMinistri divinae reconciliationis estis, operibus monsirate, quod pro Christo legatione fungimini apud popula hunc, el, tamguam. Deo exhortante Der vos, obsecrate pro Christo, ut onnes recon- cilientur Deo. Itague, Fratres dilectissimi, hauni- lis animus nostey quam mazime hac spe erigi- tur, qua a vobis omnibus expectamus, ut, quae lesu. Christi sunt unice quaerentes, pro viribus nobiscim laborare velitis ad congregandos în u-. nun filios Dei, qui sunt dispersi. | Ei hac tam dulci spe înnizi, gratia quoque
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cum spunca Sf: Leone Papa, nu lipseşte nici o- 
dată neliniștea prigonirii, dacă nu lipseşte grija 
de sfinţenia vieţii. Dar în smerenia noastră în- 
drăzuim să spunem și noi cu acelaş fericit Paul: 
Nici de vua nu bag seamă, nici am sufletul meu 
cinstit mie; fără numa ca. să săvârşesc alergarea 
mea, Slujba cuvântului, care am luat dela Domnul 

Isus,. a mărturisi Evanghelia darului lui Dunezeu. 
Iusă ajutaţi-ne şi voi, Fraţilor prea iubiţi, și 

conlueraţi cu sârguință împreună cu noi la o a- 
tt de mare operă: căci zadarnică cu totul ar 

fi propunerea noastră fără conluerarea voastră, 
de bună voie, grabnică şi cu bucurie. Sunteţi os- 
taşii lui Iristos, luptaţi împotriva dușmanului su- 
fletelor voastre, pe care Ilristos le-a răscumparat 
cu prea preţiosul său sânge. Muncitorii lui Dum- 
nezeu sunteţi, cultivați via aceasta a lui D-zeu, 
a, scoțând cu totul din mijloc spinii şi pălămida 
să aducă fruet însutit cerescului 'Pată de familie. 
Sunteţi slujitorii împăcării dumnezeeşti, arătaţi cu 
fapta, că în locul lui Ilristos vă rugaţi la popo- 
rul acesta şi, ca şi cum Dumnezeu i-ar îndemnă 
prin gura voastră, rugaţi-vă în locul lui Iiristos, 
a să se împace toţi cu Dumnezeu. Și așa, Fraţi- 

lor prea iubiţi, smeritu! nostru suflet e încurajat 
cât se poate de mult de această nădejde, pe care 
o aşteptăm de la voi toţi, că. căutând numai cele 
ale lui Isus Ilristos, veţi voi a lucră după puteri 
impreună cu noi spre a adună la un loc pe-fii 
lui Dumnezeu, cari sunt împrăștiați. 

Și întemeiaţi pe această dulee speranţă, în-
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Dei coufisi, Beatae JMariae ab origine Imacu- 
latae, ejusque virginis Sponsi Joseph patrocinio 
sufhulli, nec non roborati Apostolica Benedictio- 
ne Sanclissimi Domini Nostri Leonis Papae XIII, 

- quam etiam pro vobis omnibus, Fratres carissimi, 
et pro universa hac nostra Ilissione tribus vici- 
bus suppliciter îimpetravimus, vobis et Populo 
Jidei vestrae comimisso omnia fausta a Domino: 
adprecamur, atque Pastoralem nostram Benedic- 
lionem peramanter impertimur. 

Datum lassiis, e Residentia nostra episco- 
pali, hac die 15/» dlarlii 1882. 

i Fr. NICOLAUS IOSEPH 
EPISCOPUS
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erezându-ne şi în harul lui Dumnezeu, sprijiniti pe 
ocrotirea Iericitei Maria, dintru început Neprihă- 
nită, şi a feciorelnicului ci soț Iosif, întăriți şi cu 

Binecuvântarea apostolică a Prea Sfântului nostru 

Părinte Leone al Nill-lea, care binecuvântare 

am dobândit-o de trei ori şi pentru voi toţi, 
Fraţilor prea iubiţi, şi pentru această întreagă 

Misiune a noastră, cerem de la Domnul toate 

fericirile şi pentru voi şi pentru poporul încredinţat 
orijei voastre, şi prea iubitor vă împărtăzim 
Binecuvântarea noastră pastorală. 

Dat la laşi din Reşedinţa noastră episcopală 

azi !/,, Martie 1882. 

+ NICOLAE IOSIF 
EPISCOP



Num. 3. 

De Tertio S$. Franeisci Ordine propagando. 

Post saecularia festa guae nuper lueti în Do- mino solemniter celebravimus în honorem Deatis- simi Patris Prancisci, uil certe jucundius Wobis esse polest quam ut vobis annunciemus, dilec- tissimi Fratres, desideria et vola Sunimi Ponti- ficis Leonis Papae XIII super propagatione 'Ler- tii Ordinis ab îpso Seraphico viro Francisco iumdati. 
Sanclissimi Domini Nostri Leonis Epistola Encyelica, quae încipit Auspicato concessum, ad, universos catholici orbis Episcopos Romae data die 17 Septembris currentis anni, vos procul du- bio non latet, quia catholicae ephemerides, stalin ae în Urbe promulgata fuit, louge lateque per Orbem eam divulgarunt. Dubitandaini igitur Xobis non est, quin ipsa. vobis omnibus, qui Prancisci filios esse glorianini, gaudium: magnum attulerit. Et revera, lesu Christi Vicarii Epistola illa. bicy- clica est opus, quod magi Paupereuli et Amici 

Dei glorian coronat; est oblatio, qua acceplabi- fiorem nemo deponere poterat super gloriosuni
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A'0. “e 

Despre răspândirea Ordinului al 3-lea ai Sf. Francisc. 

După serbările seculare, pe care veseli în Dom- 
nul le-am sărbătorit cu pompă nu de mult în ein- 
steu prea fericitului Părinte Francise, de sigur că 
nimic nu poate să ne fie mai plăcut, de cât să 
vă vestim, I'raţilor preu iubiţi, dorinţele arzătoare 
ale Prea Sfântului stăpân Papa Leone al XIII cu 
privire la răspândirea Ordinului al treilea, înte: 
meiat de către Seraficul Iraneise. 

Fără îndoială, că nu vi-i necunoscută Epistola 
Eneiclică a Sfântului nostru stăpân Leonc, dată 
din Roma în ziua de 17 Septemvrie a. c. cătră 
Episcopii întregei lumi catolice, şi care începe 
«luspicalo concessum, de oarece imediat ce a fost 
promulgată în Roma, jurnalele catolice au răspân- 
dit-o în lung şi lat pe întregul pămint. Și nu tre- 
bue să ne îndoim, că accea Epistolă v'a adus vouă 
tuturor, care vă mândriţi, că sunteţi fiii Sf. Fran- 
cise, o mare bucurie. Și de fapt, acea Epistola 
Eneciclică a Loeţiitorului lui Isuş Ilristos e o operă 
care încunună slava Săracului și Prictenului lui 
Dumnezeu ; e un prinos, de cât care ceva mai plăcut
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Seraphici Viri sepulerum; est, ul ita dicam, si- 
gillum, quo mujoris auctorilatis aliud nemo abpo- 
nere poterat în ipsa Seraphici Patris mirifica 
vita; est demaum monumentum, quo sublimius, 

et în aecum magis 'mansurum nemo în mundo 
erigere polerai ad: perpetuam saeculuris hrameis- 
calis solemnitatis memoriam. Leo ANII, post sep- 
tena. saecula a nativitate Sancti Francisci, cujus 
filiuvm esse et îpse glorialur, hac ipsa sua kpis- 
tola Encyclica, tanti Patris gloriam non modo 
înnorat, veruim etiam stabilius firmat, latiusque 
promovet. “ 

bienim vero haec Incyclica, quae jure me- 
rito franciscalis appellari posset, ad magnos sa- 
tutis [nuctus in gentes producendos e corde Pon- 
tificis Summi 'prodivit. Leo XIII vitam. S. Frana 
cisci Drevi sermone velut ob oculos nostros Do- 
nens, simulque describens illam acerrimam tem- 
poriini tempestatem gatando Seraphicus Vir venit 
în imundum, omnibus ipatejacit quanto labore, 
quantogie ipielatis studio, vel per se, vel per 
triplicem Ordinem ab îpso fundatum, perditos 
homines ad veritatis et salutis via revocaverit; 
sieque ejus în Kcclesiam et în 2psam. civileni s0- 
cietatem praeclara merita alțe proclamat. 

Ast, sicut Pranciscus per institutionem 'Ler- 
ii Ordinis praesertim senescentem mundum re-. 
novavii, sic Leo XIII hujus Tertii Ordinis propa- 
gationem curat et oninibus commendat, non îm-
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nimeni nu putea depune pe mormântul slăvit al 
sfântului Bărbat: ce, ca să zie aşa, o pecete, şi o 

alta cu mai multă auetoritate de cât aceasta, ni- 

meui nu putea pune pe viaţa minunată a Serafi- 
cului Părinte ; e în sfârşit un monument, de cât 
care mai înalt şi înveci mai dăinuitor nimeni nu 

putea să înalțe spre amintirea vecinică a sărbă- 
torii franeiseane. Leone XIII-lea, după şeapte veu- 
curi de la naşterea Sf. I'rancisc, al cărui fiu so 

mândreşte că este şi EI, prin aceasta a sa Bpis- 

tolă Enciclică nu numai că reînoeşte. slava unui 
aşa de mare Părinte, dar o întăreşte mai temei- 
nic şi o răspândeşte mai întins. 

Căci în adevăr această lEneielică, care cu 
drept cuvânt poate fi numită /rauciscană, a cşit 
din inima Sfântului Pontifice spre a aduce între 
naţiuni multe roade de mântuire. Leone al XIII-lea 
punându-ne în puţine cuvinte înaintea ochilor viaţa 
Și. Franeise, şi tot-odată descriindu-ne acea furtună 
prea straşnică a timpurilor, în care a venit pe 
lume Sfântul Bărbat, a făcut cunoscut tuturor cu 
cât de mare muncă, cu câtă râvnă de evlavie 

sau el singur sau prin cele trei Ordine întemeiat 
de dânsul, a rechemat pe calea adevărului şi a 

„mântuirii pe oamenii pierduţi, şi asttel proslăveşte 
sus şi tare strălucitele Lui merite şi faţă de Bi- 

serică şi faţă de Socictatea civilă. 
Dar, după cum lrancisc u reînoit mai cu 

seamă lumea îmbătrânită prin întocmirea Ordi- | 
nului al treilea, tot aşa Leone al X-III-lea se în- 
grijeşte de răspândirea acestui al treilea Ordin şi-l
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merito sperans, per hoc medium, Beclesiam et 
civilem, socielatem eadeni bona denuo esse us: 
secuturas. Quapropter, quenadmodum: Innocenti A 
IM, oblata sibi divinitug specie, Pranciscunm suis 
humeris inclinata moenia Basilicae Lateranensis 
sustinentem olim vidit, ita Leo XIII eumdem Fran- 
ciscun, per Tertii Ordinis societatem propagatam 
et în pristinauin statu reslitutam, Valicanam mo- 
lem, ipsumgue mundum suslinenteni nunc con- 
spicil. 

Utinam Seraphicus Pater de coelo respiciat, 
et videat hujus gloriosissimi [ilii sui Leonis XIII 
ardentissinta vota restituendi mundo, jan denuo 
în imalorum abyssum prolapso, fidem, hraterni- 
tatem, pacem, caritatenique veram! Utinam Se 
raphicus Paler, de coelo respiciens, et haec vi- 
dens, intercedal ad Doiminum Iesuni Christum, 
ut Leoni XIII, cuvetisque fidelibus iterun reful- 

" geani dies [ide et caritate pleni, sicul fulserunt, 
non nalivitatis, sed 'mortis suae tempore, quando, 
per lertii Ordinis societate jam longe lateque 
per Orbem diffusam, ipse ad virtute excitaverat 
christianos homines, et diu multumgque devios ad 
îmitationem Christi tradumweral! 

Quapiopter, dilectissimi Pratres, ezhortatio- . 
nibus Leonis XIII nostram licet debilem vocem 
jungentes, vos, qui Francisci [ilii estis, et in hac 
Missione curam geritis animanum, eliam atque | 
etiam în Domino exhortamur, el vobis dicimus: . 
Date operami, ut fideles vobis conmissi 'Tertium 
Ordinem Noscant, atque ex veritate aestiment;
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recomandă tuturor, nădăjduind nu pe nedrept, că 
“prin acest mijloc Biserica şi Societatea civilă va 
dobândi din nou aceleaşi bunuri. Din care pricină : 
după cum Inocenţiu ul II-lea, prin vedenie dum- 
nezeiască a văzut cândvă pe Francisc proptind 
cu umerii săi zidurile plecate spre prăbuşire ale 
Basilice Laterane, tot aşă şi Leone al Nill-lea 
prin lăţirea Ordinului al treileu şi prin restabilirea 
lui în starea de odinioară, intrezăreşte pe Lran- 
cisc susținând clădirea Vaticană şi însăş lumea. 

O, să dea D-zeu cu Serafieul Părinte să pri- 
vească din cer şi să vadă dorinţa prea arzătoare 
a acestui fiu mult slăvit al său Leon XIII-lea de 
a recă lumii, căzută din nou în prăpastia relelor, 
credinţa, Frăția, pacea și adevărata iure! lacă 
Dumnezeu ca Seraticul Părinte, cătând din cer ŞI Vă- 
zând acestea, să mijlocească la Domnul Isus Ilristos 
ca să strălucească din nou asupra lui Leone al 
Mill-lea și asupra tuturor credineioşilor zile pline 
de credință şi dragoste, precum au strălucit nu la 
naşterea, dar în timpul morţii sate, când, prin 
răspândirea în lung şi lat a Ordinului al treilea, a 
chemat la virtuţi pe creştini şi a adus la urmarea 
lui Hristos pe cei de mult timp şi prea îndepărtați! 

De uceca, Fraţilor prea iubiţi, unind plasul 
nostru, deşi slab, la îndemnurile lui Leone al XIII-lea, 
pe voi cari sunteţi fiii sf. Francisc şi aveţi grija 
sufletelor în această Misiune, rarăș şi jarăş în Dom- 
nul vă îndemnăm şi vă zicem : Siliţi-vă ca ere- 
dineioșii, încredințaţi vouă, să cunoască Ordinul 
al treilea și să-l preţuiască după dreptate ; învă- 

2
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sedulo docete eos gqualis ille sil, (tam facile -uni- 
„cuique pateal, quani magnis în animarum salu- 
“tem privilegiis abundet, quantum utilitalis pri- 
vatim et publice pollicealur. In tot enim lantisque 
temporum “tempestatibus probe intelligitis, spem 
sublevationis non exiguam mnerito collocari a. Pon- 
tijice Mazimo 'in societate 'Tertii Ordinis beati Pa- 

„iris Prahcisci. Reapse, sicut ipse Pontifex: uit, 
ea [lorente, facile florebit et Jides, el pielas, et 
Oomnis chrisliana laus; omnibusque erit Persita- 
sun, non vacare dignilate pauperlatem, divitem 
bisericordem. el maunificaen, pauperem sua sor- 
le îndustriaque contentum esse oporlere, omni- 
bus Christifidelibus, vel. palientia si pauperes, 
vel liberalitale si divites, in coeluni esse venien- 
dauna. Sicque, omnibus sua sorte conteulis et ea- 
dem carilate conjunctis, exlinelae eruni inimi- 
citiae, novarum rerum libido, et înter varios ciri= 
tatis ordines invidia, în guibus omnibus initia 
simul alque arma socialismi consisteut. 

Bealissimi Francisci filiis, et Dlissionariis A- 
Doslolicis loquimur; ideoque, quin plurimis wer- 
bis sermonem. protrahanius, cerlissimi  sumus 
quod îllo zelo înflammali, quo filii pro gloria Pa- 
iris, et dlissionarii pro salute animaruni CONca- 
lescere debenl, nihil intentatum relinquetis, l'ra- 
tres dileclissimi, ut Sanctissimi Domini Nostri 

„ Leonis XIII desideria et vota adimiplea tur. 

Deus auten, a quo bona cuncta. procedunt, 
Ver merita. et întercessionem. servi sui Francisci,
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țaţi-i cu sârguință ce e acel Ordin, cât de uşore 
deschis fiecăruia, cât de îmbelşusat e în privilegii 
spre mântuirea sufletelor, ce mare iolos dă indi- 
vidului şi societăţii. Inţelegeţi de bună seamă că 
în aceste furtunoase timpuri cu drept cuvânt sfân- 
tul Pontifice pune mare nădejde de uşurare în (= 
dinul al treilea al fericitului Părinte Francisc. 
Inădevăr cum zice însuşi Papa, înflorind acel Or- 
din. va înflori cu uşurinţă şi credinţă şi evlavia 
şi toată cinstea creştină, şi toți vor fi convinşi că 
nu ce lipsită de demnitate sărăcia, că ecl bogat 

„trebue să fie milostiv şi darnic, cel sărac mulțu- 
mit'cu soarta şi munca lui: că toţi credincioşii 

„lui Ilristos trebue să ajungă în cer prin răbdare 
dacă sunt săraci, iar de sunt.bogaţi prin dărnicie. 
Și aşa, fiind mulţumiţi toţi cu soarta lor şi uniți 
prin acciaș dragoste, se vor stinge duşmăniile, 
pofta de lucruri nouă, pisma dintre diferitele stări 
sociale, pe cari se făurese începuturile și totodată 
armele socialismului. 

Vorbim unor fii al prea fericitului Francisc 
şi unor Misionari apostolici, şi de accea, ca să nu 
lungim cuvântarea, suntem foarte siguri, că înflă- 
'ărați de acea râvnă, de care ard fiii pentru sla- 
a Tatălui şi de care trebue să fie aprinși. Mi- 
sionarii pentru mântuirea sufletelor, nu veţi lăsă 
nimie neîncereat, Fraţilor prea iubiţi, ca să adu- 
ceţi la îndeplinire dorinţele Prea sfântului Nostru 
Pontifice Papa Leone al XIII-lea. 

Iar Dumnezeu, de la care purcede orice bine, 
prin meritele și mijlocirea slugii sale Francisc să
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operibus vestris benedical, ut praedicalio vestra 
sii non in persuasibilibus humanae sapientiae 
verbis, sed in ostensione Spiritus et virtutis, et 
 fruetum centuplum afferat în patienlia et curilate. 

Interea Vobis et Populo vestrae fidei. cou- 
credito Pastoralem nostrani Benedictionem, înti- 
20 eordis ajfectu, in Domino impertimux. 

Datum Jassiis, de 15], Octobris 1882, 

+ Fr. NICOLAUS IOSEPH 
7 EPISCOPUS
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binecuvinteze lucrările voastre, ca propoveduirea 
voastră să nu fie întru cuvinte îndemănătoare ale 
înțălepciunei omenești, ci întru arătarea duhului 
și a pulerii, şi să aducă rod însutit întru răbdare 
şi dragoste. 

Intraecea cu toată iubirea sufletului vă îm- 
părtăşim în Domnul vouă şi poporului încredinţat 
pazei voatre binecuvântarea noastră păstorească, 

Dat la lași, azi 5/7, Oetomvrie 1852, 

+ Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP



Num. d, 

De Catechismo faciendo 
super Sacrementum Poeniteutiae 

tempore uadrayesimae. 

Appropinquante sacro Quadragesimae tem po- 
re, mei muneris esse duco, Fratres carissimi, vo- 
bis Aposlolicum Indultuna transmitiere, quo S. 
daler Ecclesia, filiorum suorum debilitati conini- 
serans, abslinentiae legis rigorem mitigat; simul- 
que pauca vobis scribere, ul populi nobis con- 
credili speciali spirituali necessitati, quae mihi 
îunotuit, meliori quo fieri potest modo opitulelur. 

Significatum siquidem ihi fuit non raro ae- 
cidere, quod fideles ita ignorent quidquid ad Poe- 

„nitenilae Sacramentun vite et digne suscipienduena 
necessarium est, ul saepe Conjessarii e0s_sum- 
malim. înstruere debeant antequan. ipsis sacra 
mentalem absolulionem dare quteant. Quamris 
cerlus sim hoc vestra. negligentia non evenire, 
tamen animo repulans quo pacto huie gravissimo 
encomnulo occanri possit, mihi visum est exem- 
plm. gloriosissimi Pontificis Benedicti XIV esse | 
seguendum, qui in ipsa Urbe Cateechismos ad 

„Populum super Sacramenhini Poenitentiae, qua- 
dragesimali. tempore, faciendos statuil.



Despre explicarea Tainsi Pocăinţei 
în timiul Postului mare. 

Apropiindu-se Postul mare socotim de datoria 

noustră, Fraţilor prea iubiţi, să vă comunicăm In- 

dultul Apostolic, prin care sfânta Maică Biserica, 
compătimind slăbiciunea fiilor săi, imblânzește se- 

veritatea legii abstinenței; şi totodată să vă serim 

puţin în scop de a ajută cum să poate mai bine 
deosebita nevoie duhovnicească a poporului în- 

credințat nouă, nevoie, care a ujuns la cunoştinţa 
noastră, , 

Aşă am aflat că se întâmplă nu rare ori, că 
credincioșii nu ştiu cele trobuineioase pentru pri- 

mircea cuviincioasă. şi demnă a tainci Pocăinţei în 

ast-fel de chip, în cât adesea duhovnicul e nc- 

voit să-i înveţe pe scurt inainte de a le putea da 

deslegarea sacramentală. Deşi suntem siguri, că a- 

ceasta nu provine din ncgligența voastră, totuş 

gândindu-ne cum sar putea îndrepta această prea 
mare lipsă, nisa părut că e deurmat pilda mult 

slăvitului Papă Benedict al XIV-lea, care a hotă- 

rit ca în însăș homa în timpul postului mare să 
se facă catehism poporului «despre taina Pocăinţei.
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Quapropler vobis omnibus mandanius, ul în 
posterum, omni alia Fvangelii explicalione 0- 
issa, lolo lempore in nostra Missione concesso 
ad adimplendum paschale praecepluni, idest a 
prima die Quadragesimae usquc ad Dominicam 
SS. Trinitalis, omnibus diebus dominicis et fes- 
Lis, inter Missarum solemnit 'sernionem ad popu- 
lum habeatis super Sacranienlutn Poenitentiae; 
ia ul, singulis aunis tempore praedieto, quid- 
quid scitu necessarium est ad rectam ct dignam 
lanii Sacramenti susceplionem explicetis. 

Cu autem în omni re tradenda plurimun 
întersit, ulrum hoe an îllo modo aliquid doceatur, 
vobis non pigeat. super hanc rem Catechismi for- 
mam segui, el sie aApostolum îmitari, qui se sa- 
Bientibus ct iusipientibus debitoreni esse gloria- 
batar (om. 1, 1-1); neque veslrum indigua pu- 
lelis, praesertim super integrilalis confessionis, 
doloris, ac propositi necessilaten, eadem saepe 
et jacili anodo vepetere, sicut ipse beatissimus 
Paulus. jaciebut, -ut Jidei veritalem suorum au- 
dientium animis profundius înfigovet (Phil. MI, 
1). Et si ipsum Verbum Palris în terras descen- 
“lit, sul în earnis nostrae humililale coelestis vitae 
pruecepla nobis ivaderet, el imperitiae nostrae 
se accomodarel, nobis loquens de regno Dei în 
parabolis ab ipsa natura desumplis; guem vestraan. | ou conpellet caritas Christi, ut parvulus fiat. în 'medio fratrum suorum, el tamquani nutriz fo- venus jilios suos (1. Thesg. II, 7)?
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Din cure pricină vă porunecim tuturor, ca 

de-acum înainte în tot timpul îngăduit în Misiunea 

noastră pentru îndeplinirea poruncii de Paşti, a- 

dică de la întăia zi a Postului mare pănă la Du- 

“miniea sfintei “Treimi, in toate duminicele și sărbă- 

torile, lăsând de-opuite orice explicare a Evan: 
ghelici, în timpul sfintei leturghii să ţineţi poporului 
predică despre taina Pocăinţii; aşă că în fiecare 

an în timpul amintit să explicați poporului tot ce 
trebue știut pentru primirea cuviincioasă şi vrednică 

a unei "Taine atât de mare. | 

Dar fiindeă în “tratarea ori-cărei : învățături 

e «dle foarte mare pieţ dacă ca se predă întrun 

fel sau întraltul, să nu vă fie silă dea ur 

mi în aecustă privință motodul catehismului și de 

a imită în chipul acesta pe Apostol, eare se mân- . 
dreşte, că e dator înțelepţilor şi neînţelepţilor 

(Rom. 1, 1:40), şi nici st nu socotiți nedemn de voi 

de a repeti descori şi pemnţeles mai cu scamă ace- 

le învățături, care sunt numai decât trebuincioase 
pentru întregirea spovezii, pentru căință şi propu- 
ncre, după cum făcea acelaş prea fericit Paul spre 

a împlântă mai adâne în sufletele auzitorilor săi 

adevărul credinţei (Phil. III, 1). Si dacă însuş Cu- 
vântul "Tatălui s'a pogorât pe pământ, ca în smere- 

nia trupului nostru să ne dea poruncile vieței ce- 

vești şi să se potrivească neştiinței noastre, vor- 

bindu-ne despre împărăţia lui Dumnezeu în para- 
hole, luate din însăşi natura, pe cine dintre voi 

nu-l va împinge iubirea lui Ilristos să se facă ca 

un copil în mijlocul fraţilor săi, şi ci 0 mumă, 

care încălzeşte pe fiii săi? (1. 'Thoss. II, 7).
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Insuper, Fratres carissimi, etiam in 3PS50 c:0N- fessionis aclu onni patientia et doctrina poeni- tentes rudiores instruite. si guando necessitus id Postulet; quia, sicut ipsi noscilis, absolulio on- nino deneganda est poenilenlibus rudimenta i- dei, el conseguenter quae necessaria sunt ad hoc „ Sacramentun sanele suscipiendum ignorantibus.. Deus nou reguiret a nobis quot coufessiones una. eademque die audivinius, sed certe a nobis re- qutiret quot absoluliones juste concessimus. Sej- tis enim cujus grazissimi peceali reum se consti: toat Confessariies, qui non “omnia peragit, quae ad hujus Sacramenti rectam et sanctam  minis- trationem regairuntur. Reus est siquidem Domi- nici Suuguinis, quia saciilega est absolulio îpuam „îDso îndiguo vel non recle disposilo poenitenti. can- cecdlit. Ul prudentibus loquto ; vos ipsi: judicate qpiod dico. (7. Cor. A, 15). 
Ilaque obsecro vos, bralres, per nomeu Do- mini nostri lesu Christi, ul idipsun dicatis oines, et silis perjecti in eodeni. sensu el în eadem sen- tentia (1. Cor. 1, 10.). 
De caelero, post paschalia. festu ad vos we- niemaus et bune os ad 05 loqtemur, hautjus enină JMissionis Pastorale Visitationem, Deo adjuran- te, incipere cupinas. Cu autem loc officii nostri episcopulis Praecieu Munus mazima qua fieri potest diligenlia adimplere velimus, uniuscujus- que Ticariatus Pabhes Alissionarios non post multos Nos dios con monefaciemus, ut în adeentu nostro Oninia. siul Pavala tam pro Beclesiarun et Paroe-
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Afară de aceasta, Fraţilor prea iubiţi, chiar 

în timpul spovezii, cu toată răbdarea şi ştiinţa în- 

văţaţi pe penitenţii mai greoi, când cere trebu- 

inţa, fiindcă, după cum ştiţi, nu trebue să se deu 
de fel deslagare penitenţilor, cari nu ştiu lucru- 
rile elementare ale credinţei și prin urmare cele 

ce-s necesare pentru a primi cu sfințenie accustă 
taină. Dumnezeu nu va cere dela noi, câte spo- 
vezi am ascultat în una şi aceiaşi zi, dar de si- 

our ne va core câte deslegări am dat cu dreptate. 

Căci ştiţi de ce mare păcat se face vinovat du- 

hovnicul, care nu a săvârşit toate cât se cor pen- 

tru administrarea cuviincioasă şi demnă a acestei 

Paine. E vinovat de sângele Domnului, fiindcă 

deslegarea pe care o dă penitentului nevrednic sau 
rău dispus e sacrilegă. Ca celor înțelepeţi grăesc: 

judecaţi voi ecea ce cu grăese (1. Cor. N, 15). 

Și ast-iel vă rog pre voi, Fraţilor, pentru Nu- 

mele Domnului nostru Isus Ilristos, ca toţi să 
grăiți acciaș şi să fiţi întemeiaţi întrun gând şi'n- 
teo înţelegere (1. Cor. I, 10). 

De altfel după sf. Paşti vom veni la voi şi 

atunci vom grăi gură către guri, căci dorim să 

începem cu ajutorul lui Dumnezeu Vizita pastorală 

a acestei Misiuni. Insă fiindcă dorim să îndepli- 

nim cu cât se poate mai mare sârguință această 

datorie de căpitenie a funeţiunei noastre episcopa- 

le, vom înștiinţă în curând. pe Părinţii Misionari 

din ficeare Vicariat, ca la sosirea noastră să fie 

pregătite toate lucrurile atât pentru vizita bise-
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ciarun visitatione, gus pro Sucramenti Conjir- 
mationis ministratione. 

Interim Deus: palientiue ei solatii del vobis idipsum sapere secundum lesum Christ (Rom. AY, 5.), în cujus Nomine vobis et populo vestrae idei commisso pustoralem nostram Denedictio- nem peramanter împertimur. | 
Dalum Iassiis, hac die G-a Pebruarii 1883. : 

t Fr. NICOLAUS IOSEPH 
"EPISCOPUS



IN TIMPUL POSTULUI MARE 45 

ricilor şi a parohiilor, cât şi pentru administrarea 
stântului Mir. | 

Intr'accea Dumnezeul răbdării şi al mângâc- 
rii să vă de ca să gândiţi aceiaş unii în alţii în- 
tru Isus Ilristos (Rom. NY, :5), în numele căruia 
prea iubitori vă împărtășim vouă şi poporului înere- 
dinţat vouă binecuvântarea noastră păstorească. 

Dat la Iaşi, astăzi G Februarie 1885. 

“+ Fr. NICOLAE IUSIF 
EPISCOP



No. 5. 

Cireulară către CC. PP. Administratori ai Parohiilor 
pentru întâia sfântă Vizită canonică 

Gucernici Părinți, 

De mult timp dorim să facem întăia sfântă 

„Vizită canonică a parohiilor noastre, dar am fost 

împiedicaţi pănă astăzi. Acum, cu ajutorul lui 

Dumnezeu, nădăjduim cin. curând vom apucă 

drumul spre a îndeplini această datorie a noastră; 

şi de aceca chiar de astăzi vă vestim, că îndată 

după sfintele sărbători de Paști vom începe a-, 
ceastă întăia stâută Vizită pastorală. Am hotârât 
să începem dela vicariatul din “Trotuș, vizitând 

parohiile : Pustiana, Dărmănești, Grozești, Trotuș, 

Focşani. Dela vicariatul din 'Trotuş trecând la cel 
din Bistriţa vom vizită parohiile: Cleja, ărdoani, 

Valea-seacă, Liuzii-Călugăn a, Prăjești, Văleni, -Da- 
cău. De aci ne vom duce în vicariatul din Siret 
spre a vizită parohiile ; Tămășeni, Ajudeni, Oţeleni, 
Butea, Ilălduceșli, Gherăești, Săbăoani, Bărgăoani. 
Insfârşit în vicariatul din Iași vom vizită paro-: 
hiile: Galaţi, uși, Botoșani, Pașcani, Ilonlești, Iași. 

Nu vom insistă să schițăm aici un itinerar
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mai amănunţit, fiind-că adeseaori nu se poute urmă 
chiar din pricina unor piedici neprevăzute 1). In- 
tenţia cu și datoria noastră e de a întrebuinţă, în 
sf. Vizită tot timpul trebuineios, necruţându-ne întru 
nimic, şi dorind să vedem totul cu ochii noştri 
proprii spre a cunoaşte din apropiere vile noastre, 
care au dreptul să-și cunoască pe păstorul lor. 
Lăsăm prin urmare în grija fiecăruia dintre voi 
de u schiţă un intinerar special pentru vizita pa- 
rohici sale respective. 'Totuş fiecare dintre voi să 
aibă înaintea sa intenţiunea noastră sus amintită, 
că voim să vizităm totul, nu alergând dintr'un 
sat în altul ori unde ar fi vre-o biserică sau ca- 
pelă publică, şi nici zăbovind fără folos în diferite 
locuri, dar întrebuințând pretutindeni timpul ne- 
cesar. 

De vor fi clopote de sfinţit, veţi hotări voi 
înşivă în înţelegere comună un loc central în fic- 
care vicariat, unde veţi adună clopotele nesfinţite 
încă. | | 

Intr'aceea nu lipsiţi, Fraţilor prea iubiţi, de 
a pregăti şi de a dispune pentru această sfântă 

1) Nota.  Vizitasem de-abiă cinei parohii, când lu începutul lui 
lulie (st n.) îmi soseşte o scrisoare din partea sfintei '.ongregaţiuni 
de Propaganda Fide, prin care cram rugat, să las totul, chiar şi sfinta 
Vizită, şi să plee pe dată la Roma, unde mă aşteptă fără întârziere 
sfântul Părinte Papa Leone al XIll-lea. Asă trebui să întrerup sfânta 
Vizită începută, şi ajungând la ltoma la 13 lulie, fui primit în audi- 

enţă privată de Sfântul Parinte, care cerându-și scuze, că ura făcut să 
fac. lunga călătorie în toiul unei veri din e_le mai calde, binevoi a mă - 
consultă «despre proectul înfiinţării eparhiei celei nouă de lași. Intor- 
cându-imă în România la 5 (17) August, reluai în zina de 14 (26) aceiaş 
lună sfânta Vizită şi o continuai până la 6 (18) Decemvwrie, Impiedicat 
do iarnă am reluat sf. Vizită la 12 (24) Aprilie, după Paştile din anul 
1584, şi o sfârşii în ziua de 18 (30) Octomvrie din acelaş an.
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Vizită pastorală pe poporul, încredințat fiecăruia 
dintre voi, că nici unulsă nu primească în zadar 
harul lui Dumnezeu 1). „Părăsească nelegiuitul ca- 
lea sa şi nedreptul cugetările sale, și intoarne-se 
la Domnul şil va milui, și la Dumnezeul nostru, 
că multe îi va iertă“2. Să ne rugăm, lraţilor 
prea iubiţi, să ne rugăm toţi către acel Dumnezeu, 
care poate să ridice din însăşi pietrele pe fiii lui 
Abraam 5, să-l rugăm în smerenia inimei, ca stro- 
piţi eu roua milei salc să putem lepădă cu toţii 
lucrurile întunericului și să îmbrăcăm armele 
luminii 4). 

In acest scop vă vestim, că Sfântul nostru 
Părinte Papa Leone al XIII-lea cu multă bună-vo- 
inţă ne-a îngăduit să putem da, în timpul acestei 
întăia a noastră sfinte Vizite, Binecuvântarea Pa- 
pală tuturor credincioşilor noștri, cari vor trebui 
să se spovedească şi împărtășească pentru a o 
primi şi câştigă Indulgenţa. Dispuneţi prin urmare 
poporul vostru cu învățături conforme şi potrivire 
spre a primi cu vrednicie un har.-atât de mare 
Și atât do rar. 

Să ştie apoi credincioşii noştri, că ei vor pu- 
tea, cu toţi, fără de nici o excepţie, să se apropie 
liber de noi, dacă vor avea să ne spună ceva în 
particular ce-ar fi spre binele sufletelor lor şi al 
prea sfintei noastre credințe. 

In ceca ce privește taina Mirului, care de 
obicciu să „dă în timpul aceleia sfinte Vizite în 

ID) 2 Cor. 6, 1.—2) 18. 55, 7.—8) Math. 8, 9— 4) Rom. 18, 12,
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fiecare biserică, atât parohială, cât si filială, e 
nefolositor de a vă spune, lraţilor prea iu- 
biţi, că dintre acei, cari au împlinit vrâsta de 
şeapte .ani, nu vom admite de cât pe cei, cari 
ştiu lucrurile trebuincioase de ştiut pentru a primi 
cu vrednicie această taină, şi cari stau spovedit 
cum se cuvine. Și de accea, voi înși-vă (şi nu Das- 
călii) veţi eliberă în timpul cuvenit aşi zisele ți- 
dule de Mir acelora, pe care în conștiință îi veţi 
socoti îndeajuns de instruiți şi bine dispuşi. 

Mai veghiaţi cu serupolositate şi asupra ale- 
gerei Nașilor și Nașelor, ca la această prea de- 
licată funcţie să nu fie primiţi aceia pe cari îi 
refuză legile bisericeşti. Asupra acestui punet con- 
ştiinţa voastră va rămânea îngreuiată în chip grav. 
—In ce priveşte pe Nănaşi şi Nănaşe vă mai 
amintese încă că nici unul nu poate prezentă la, 
Mir mai mult de una sau două persoane fără în- 
voirea, noastră, şi că nici unul nu poate îndeplini . 
această funeţie, dacă n'a primit cl mai întăiu Mirul. 

Spre a ne convinge apoi, dacă cci cc trebuese 
miruiţi știu în adevăr lucrurile de ştiut, ne rezer- 
văm, unde vom. erede de cuviinţă, ca să întrebăm 

pe câţi-vă aleși la întâmplare ; și de aceia va tre- 
bui să ni se întățwșeze toți cei ce trebuese miruiţi, 

Cât despre copilaşii şi copiii, cari n'au ajuns 
incă la usul raţiunii vor fi admiși să primească 
această taină numai aceia, cari au o sănătateaşă 
de plăpândă, încât în chip prudent ar fi teamă 
de a muri înainte de a atinge vrâsta, de şeapte ani. 

Și voim ca copia acestei epistole circulară 
4
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a noastră să se păstreze în arhiva fiecărei parohii, 

Cu toată plinătatea inimei vă dăm vouă tu- 

turor, Fraţilor prea iubiţi, și poporului parohiilor 
voastre Binecuvântarea noastră Pastorală. 

Iași, astăzi 18 Fovruarie 1883. 

1 Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP



Av. 4. 

Protest 

„Contra conversiunii bunurilor 

Sf. Congregaţiuui de Propaganda Fide 

Cucernice Părinte Administrator al Parohiei 

Slinţia Voastră şti» din articolul mau li- 
părit în Curierul No. 14 din ziua da 8/20 a lunci 
acesteia şi po caro Vi lam trimis prin poștă, că 
Curtea de Casaţie din Roma a hotărât, ca averea 
nemișcătoare a sfintei Congregaţiuni de Propat 
ganda Pide să fi supusă conversiunii, aplicâu- 
du-i-se legile italiene din 3 Iulie 1866 şi 18 lulie 
1873 asupra averilor bisericeşti. Printwaceasta s'a 
ajuns, ca şi averea. Propagandei să treacă în pDro- 
prietatea guvernului italian, care după plac îi va 
plăti venitul anual. 

Oricine înţelege marele pas ce s'a făcut prin . 
această hotărâre. In adevăr, Propaganda esta or- 
ganul prin care Prea Sfânţia, Sa Părintele Papa. 
cârmueşte pe credincioșii tuturor Misiunilor îm- 
prăştiate pe toată suprafața pământului; înlăn- 
țuindu-i-sa însă acestui aşezământ toata mijloa- 
cele de care puteă dispune pentru îndeplinirea 
'sarcinei, încredinţată lui, de sigur că toată de-
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plina. libertate a ministerului duhovnicesc, îăgă- 
duită Papei în articolul principal al renumitei 
legi italiene zisă a garanfiilor (delle guarai- 
tigie), se nimiceşte în mare parte şi devine ilu- 
sorie. 

Sfinţia, Voastră + vede cât de grav e acest lu-. 
ceru şi că trebue să înştiinţăm pe toţi credincioşii. 

„noștri despre această faptă, pentru ca ei să ştie 
în ca stare e redus Părintele lor obştesc, cel mai 
mare Păstor al Bisericei, Locţiitorul lui Isus. 
Hristos. | | 

Aceasta însă nu e deajuns, dar în această 
dureroasă împrejurare trebue să se ridice şi între 
noi glasuri numeroasa pentru a protestă împo- 

„triva noului atentat la independenţa duhovniceas- 
că a Papei dela Roma. Independenţa aceasta poa- 
i Îi cu adevărat garantată numai prin stăpâni- 
ea temporală, pe care Providența dumnezesască. 

0 o dase încă de multe veacuri sfântului Scaun al 
Vârhovnicului Apostolilor. Această stăpânire re- 
voluțiunea. a răpit-o tocmai pentru a atentă şi 
nimici puţin câte puţin libertatea și independenţa. 
duh-vnicească a urmaşului sfântului Petru, şi mai 
cu seamă o râpeşte hotărârea, Curţii de Casaţie. 

„din Roma, care, mai mult decât orice atentat, să- 
Vârșit până azi împotriva Papalităţei, loveşte în 
Misiunea duhovnicească şi dumnezeiască a Locţi- 
itorului lui Isus Hristos: 

Vă poruncese dar, Cucarnice Părinte, de a, 
strânge pe credincioşii Parohiei, ce Vă este încre- 
dințată, şi da a-i înştiinţă despre cuprinsul aces= 

.
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tei scrisori a mele şi de a-i invită să iscăloască 
alățurata adresă. 

Sunt convins, că nici un adevărat catolic NU 
va refuză să dea, Prea Sfântului Nostru Părinte 
Papa Leone al XIll-lea o dovadă de dragoste fi: 
iască, care va puteă alină puţin marea durere ce-i 
strânge inima sa părintească. Şi într'adevăr dacă 
toţi bunii catolici de pe pământ se grăbesc de a 
îndeplini această datorie fiiască faţă de Părintele 
obştesc, cu cât mai mult nu vor trebui s'o în- 
deplinească aceia, cari trăiesc într'o țară necato- - 
lică şi cari fac parle dintr'o Misiune apostolică ? 
Ei au de îndeplinit nu numai o datorie, dar au de 
reclamat un drept, iscălind protestaroa ce li se 
propune astăzi ; fiind-că hotărârea dela 29 Ianua- 
rie a Curţii de Casaţie din Roma, îi loveşte pa 
dânşii de-adreptul, lovind în sfânta Congregaţiu- 
ne de Propaganda Fide. 

Incredinţat, că această considerațiune va a- 
prinde mai mult râvna Cucerniciei Voastre şi a; 
tuturor parohienilor, Vă doresc orice bine dela, 
Dumnezeu şi binecuvândându-Vă “împreună cu 
toți credincioşii Parohiei, ce Vă este încredințată, 
mă 'declar | 

Al Sfinţiei Voastre prea iubitor în Iristos 

i Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP 

Iași 12/24 Februarie 1$S1.
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Adresa 
Misionarilor și Gatolicilor din Moldova 

către Sf. Părinte Papa 

Prea Sfinte Părinte! 

Subscrisul Misionar apostolic în Moldova și 
Paroh administrator al Parohiei din ..... „ pre- 
cum și toți poporenii subscriși și subsemnaţi 

„prin semnul crucei, am aflat cu cea mai vie du- 
rere a sufletului, cum că Curtea de Casaţie din. 
Roma :a pronunţat la 29 Ianuan a aceslui an o sen- 
tință, în vigoarea căreia bunurile imobile ale Sf. 
Congregaţiune de Propaganda Pide sunt supuse 
legilor italiene, emanate la anul 1866 ŞI 1873 re- 
lativ la bunurile eclesiastics, şi prin urmare tre- 
bue se treacă în proprietatea guvernului italian, 
care după asbitriul său iar plăti oareșcare rentă: 
anuală. | 

In vederea unui atare atentat, subscrişii şi 
subsembhaţii ni pot să nu protesteze cât se poate 
mai tare, precum chiar Şi fac prin aceasta de faţă, 
în contra; acestei nedrepte sentinţe, care, igno- 
rând că zisa St. Congregațiunea este organul prin. 
care Voi, Prea Sfinte Părinte, guvernați AMisiu- 
nele catolice din toată lumea, și că prin urmare 
acea Sf. Congregaţiune este un institut al lumei 
întregi şi internaţional prin originea,. prin sco- 
pul şi prin proprietatea ci, a vroit a o consideră - 
ca. un orişicare alt institut italian. Şi cu atâta 
mai vârtos subserişii ȘI subsemnaţii se cred da- 
tori de a protesti în contra unci aşă nedrepte 
sentințe, căci se văd loviți în însuşi ale lor drep-
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luri, ca unii ce fac parte din un Vicariat aposto- 
lic şi dintr'o Misiune, ce atârnă de această Sf. 
Congregaţiune de Propaganda Hide. 

Prea Sfinte Părinte! acest protest a (iilor 
Voştri din Parohia de ....... „. este pentru a 
alină cât de ipuţin măcar dreapta, Voastră durere, 

văzându-Vă răpite din mână de cătră duşmanii 

Voştri acele mijloace, pe care generosilatea cato- 
licilor tuturor naţiunilor le-a hărăzit pentru men- 

ținerea şi propagarea Credinței lui Isus IIristos, 
în toată. lumea. | 

Toţi aceşti fii ai Voștri aice subserişi şi sub- 

semnaţi văd tot mai mult, că întradevăr ilusorie 

este aşa zisa lege de garanţii, cu care guvernul 
italian, întrând cu violenţă în Roma Voastriă, aj 

vroit să facă a crade toată lumea, că Pontificelg 
Roman ar. fi rămas deplin liber în exerciţiul mi- 
nisterului său apostolic. Dar cine nu vede astăzi, 

că tocmai misiunea Voastră cea spiriluală este 

atăcată? Şi pentru aceasta exprimă dorința ca 

Voi, Prea. Sfinte Părinte, să fiţi reaşezat în drep- 

turile Voastre cele neprescriptibile, spre a putea, 
ca un Suveran independent de orice putere lu- 
mească. exerşită cu toată libertatea într'ade- 

văr sublima funcţiune de Păstor obștesc şi Invă- 

țător infalibil al întregei Sf. Biserici catolice, pe 

care dumnezeescul ci Intemaitor a vroit să V'o. 
încredințeze Vouă în persoana Sf. Petru, princi- 

pele Apostolilor, şi al cărui Voi, Prea Sfinte Pă- 
rinte, sunteţi drept şi adevărat Urmaş.
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Pătrunşi de aceste simţiri şi prostraţi la pi-. 
cioarele Voastre cele sfinte, Vi se roagă plecaţi, 
ca să binevoiţi ale împărtăşi apostolica Voastră 
Binecuvântare, mărturisindu-se 

Ai 

Sanctităţei Voastre 

Parohia___ Doza aa din Moldova 

Astăzi________._________ 1881. 

cei mai smeriţi şi supuși fii în-D-nul Hristos 
(urmează iscăliturile)
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BIBLIOTECA ? > TRALĂ 

UNIVLRoe a ARĂ 

BUCUREȘTI 
au IMC E E CERT 

o DESLUSȘIRI 
CU PRIVIRE LA ISCĂLITURILE 
DIN PROTESTUL DE MAI SUS 

  

1. E de dorit ză se adune iseăliturile tuturor catolicilor, cari 
„ştiu să serie ; să nu se uite prin urmare nici un dascăl, 

2, Pentru cei ce nu știu să serie, cupă obiceiul ţării, se pri- 
mește şi semnul crucii ($). 

3. Nu se va sili nimeni ș; adresa o vor iscăli numai aceia, cari 
voese dea lună voe. Pentru accea se recomandă foarte mult Cucerni- 
cilor Părinţi Administratori, să explice bine parohianilor de ce este 
vorba; să le arăte, că datoria fiilor buni e de a repară injuriile făcute 
Părintelui ohştese, de către unii fii răi şi nerecunoscători. 

4.  Insfârzit atât iscăliturile, cât şi semmele crucii trebue să se 
facă în prezenţa Părintelui Administrator al parohiei, care dupi ce se 
va iscăli înaintea tuturor, la sfârşit va adeveri iscăliturile şi semncle 
-ce preced cu iscălitura sa proprie și pecetea parohiei. 

5. Această a Noastră Circulară se va conservă în arhiva fiecă- 
rei Parohii împreună cu o copie a Adresei, în finele căreia se va 
-adăogi numai numărul iscăliturilor strânse în însăş Parohia ; o va iscăli 
-C. P. Administrator al Parohiei, şi o va întări cu sigilul Parohiei.



A Sua Santită 

PAPA LEONE XII 

Protesta 

del Visitatore Apostolico di Moldavia 
contro la Sentenza della Corte de Cassazione di Roma. 

del 29 Gennaio 1884. 

CDeafissimo Padre! 

Alinimo cerlo fra tutti i Vescovi, ma non -ul- 
timo tra quelli che Vi amano di tenerissimo a- 
more, e con 'profondo e religioso ossequio vene-. 
ranc în Voi, Beatissimo Padre, la. vhisliea pietra 
sopra la. quale & fondata. la Chiesa, il Pastore uni- 
versale delle pecorelle e degli agnelli del cristiano 
ovile, îl Jlaestro infallibile della jede, il Vicario 
di Gesi Cristo, unisco la mia. voce a quella di 
tutti i miei dlissionari, e di un gran vumero dei 
fedeli di questo Vicariato Apostolico, per protes- 
tare anch'io contro Lingiusta sentenza della Corte 
di Cassazione di Romi, del 29 gennaio. | 

Con quella sentenza si 6 deciso che i beni 
înimobili della Sacra Congregazione di Propagan-



Sanctităţii Sale 

PAPEI LEONE AL XIII 
Protestul 

Vizitatorului Apostolic al Moldovei 

impotriva sentenţei Gurţii de Casaţie din Roma 

dela 29 Iauuarie 1884. 

Prea Fericite Sărinte! 

Cel mai nînsemnat între toţi Episcopii, dar nu 

cel din urmă dintre cci, cari Vă iubese cu o iubire 

prea fevbinte şi cu adânc religios respect cinstese 
în Persoana Voastră, Prea Fericite Părinte, piatra 

mistică pe care e întemeiată Biserica, po Păstorul 

universal al oiţelor şi micilor turmei creștine, pe 

Invăţătorul infalibil al credinţei, pe Loeţiitorul lui 

Isus llristos, unesc glasul meu cu acgla al tuturor 

Misionarilor mei și al unui mare număr de cre- 

dincioşi din acest Vicariat Apostolic, pentru a 

protest şi cu împotriva nedreptei sentințe dela 

29 Ianuarie « Curţii de Casaţie din Roma. 

Prin acea sentință s'a hotărât: ea bunurile 

imobile ale sfintei Congregaţiuni de Propaganda
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da Fide, 'per imezzo della guale Voi, Beatissimo 
Padre, esercitate il Vostro Apostolico Jlinistero 
nei 'paesi infedeli ed eterodossi di tutto 3l mondo, 
Passino în proprielă del governo italiano, e sieno 
convertiti în cartelle del debito publieo.— In vero i neniici del nome cristiano e della stessa civilii non 'potevano jar cosa, che pi di questa cagio- nasse acerbo dolore al Vostro cuore paterno, ma 
în 'pari tempo essi non potevano far cosa che piă, "di guesta valesse a smascherare i loro infernal disegni. | - 

gli 2 chiarp oggi, Beatissimo Padre, che quelle, che : violentemente e contro ogni diralo hanno tolto al Romano Pontifice îl temporale dominio, che la Divina Provvidenza gli aveva dato a vera e reale 'guarentigia del libero esercizio della sua spirituale Sovranită, non altra mira, nonaltro seco- Apo hanno avuto fuor solo quello di distruggere la Slessa spirituale potestă, del Sommo Pontefica. 
Ognuno pud vedere oggi, Beatissimo Padre, qual valore si abbia la fantosa legge delle Gua- rentigie, che il Governo usurpatore della. Vostra Roma decrete per far credere al mondo che i] Successore di S. Pietro, anche spogliato del regno, m? 

Sarebbe rimasto pienamente. libero, e quale So- vrano îndipendente mell'esercizio del suo spiri- tuale ed universale 'miinistero. 
la se îl sangue degli înnocenli bambini jaitti drucidare da Erode fece alese guale înigua în- Jenzione si avesse quellipocrita di re, quando
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Pude, cu ajutorul cărora Voi, Prea Fericite Părinte, 
exercitaţi Ministerul Vostru Apostolice în țările nc-- 
credincioase și cterodoxe din lumea întreagă, să 
treacă la proprietatea guvernului italian zi să fie: 
convertite în hârtii de datorie publică. 

In adevăr dușmanii numelui creștin şi ai însăş. 
civilizaţiei nu puteau face nici un alt lucru, care 

să pricinuiască mai crudă durere inimei Voastre: 
părintești de cât acesta, dar în acelaş timp nu 

puteau face nici un alt lucru, care mai mult de: 

cât acesta să poată da pe faţă planurile lor in-: 
fernale. | 

E lămurit astăzi, Prea Fericite Părinte, că. 
aceiu, cari cu violență şi impotriva ori-cărui drept 
“au răpit Pontificelui Roman stăpânirea temporală, 

pe care Providența dumnezecască i-o dăduse ca. 
un adevărat şi real zălog al exerciţiului liber în 

Domnia spirituală, nu ţintese alt undevă, nu au 

avut alt scop, de cât acela de a distruge însăș. 

puterea spirituală a Pontificelui Suprem. 

Ficeare poaic vedea astăzi, Prea Fericite Pă- 
rinte, ce veloare a avut faimoasa lege a Garan- 
fiilor (delle Guarenligie), pe care a deeretat-o Gu-. 
vernul usurpător al Romei Voastre spre a face lumea. 
să creadă, că Urmașul sf. Petru, deși despoiat de 

regatul Său, ar rămâne cu totul liber şi ca un 

Suveran independent în exercițiul ministerului său 

spiritual şi universal! | 

Dar dacă sângele nevinovaţilor prunci; ucişi. 

de Irod, dădu pe față ce nelegiuit gând avea acel 
fațarnie rege, când ziceă Crailor că voeşte să cu--
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Viceva ai Magi di voler conoscere îl htogo dove era malo îl Jlessia per andarlo ad adorare; lia sentenza della Corte di Cassazione colla. guale si toglhe a Voi, Beatissimo Padre, d: liberamente 
disporre di quei :mezzi che avevate per manteneve 
e propagare îl regno di Gesi Cristo sulla lerra, : disvela ed attesta appieno le ipocrite ed enipie 
hnire di coloro, che dicevano di sgravare il Papa dal peso del teniporale dominio, ajfinche, libero 
da ogui cura terrena, potesse tulto applicarsi allo spirituale governo della Chiesa universale, e gli decretavano percid un ludibrio di sovranită e d'in- “ipendenza nella legge delle lord guareatigie. 

| O Beatissimo Padre, come un cuore cattolico e soprattuito un cuore di Vescovo potrebbe ri-: 
Wianere îndifferente alla vista di tanta manifesta imiquită, e non alzare la sua voce per nisi a, Voi nel 'protestare contro la. violazione di og giustizia, e nel rivendicare î vostri sacrosanli ed împrescrittibili diritti di. Pontefice e Re? 

; ' EEE 
Se îl compimento di questo mio filiale do- 

ere 'pud alquanto consolarui e lenire Vacuto ed 
acerbo dolore che Vi trapassa V'aninia, consola: 
ievi, Padre Santo, consolatevi; che il Visitatore 
Apostolico di Moldavia 2 a Voi unito di 'meiile 
e di cuore, con Voi geme, con Voi prega, con Voi spera da Dio il trionfo della verită e della gi Slizia. dla consolatevi ancora. nel vedere în gques- to volume, îl quale oggi depongo ed umilio ai Vostri Piedi, che al Visitatore Apostolico sono
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noască locul unde s'a născut Mesia spre a se duce 
să 1 se închine; sentința Curţii de Casaţie prin 
care Vi se răpește, Prea Fericite Părinte, putinţa 
de a dispune liber de acele mijloace, pe care le 
aveaţi pentru a susţine şi răspândi domnia lui Isus 
Hristos pe pământ, descoperă şi arată pe deplin 
ținta faţarnică şi nelegiuită a acelora, care ziceau, 
să uşureze pe Papă de sareina stăpânirei tempo- 
rale, ca, liber de orice grijă pământească, să se 
poată îngriji cu totul de guvernarea Biserieci uni- 
versale, ŞI de accea prin legea garanților lo) îi 
hotărau o hbatjocoră de suveranitate şi indepen- 
denţă. 

"O, Prea Fericite Părinte, cum ar puteă ră- 
mânecă nepăsătoare o inimă catolică, şi mai cu 
scamă inima unui Episcop, la vederea unci nele- 
giuri atât de vădite, şi cum să nu înalțe plasul 
său spre a se uni cu Voi în protestarea contra 
violării oricărei dreptăţi, și în cererea înapoi u. 
drepturilor Voastre prea sfinte, și care nu se pot 
preseric, de Pontifice şi Rege ? 

Dacă îndeplinirea acestei datorii a mele de 
fiu poate să Vă mângâie întru câtvă și să mai 
potolească marea şi cruda durere, co Vă străpunge 
inima, mângăiaţi-Vă, Sfinte Părinte, mângăiaţi-Vă 
Vizitatorul Apostolic al Moldovei e unit eu Voi cui 
mintea și sufletul, geme împreună cu Yoi, se roagă 
împreună cu Voi, împreună cu Voi nădăjduește 
dela Dumnezeu izbânda adevărului și a dreptății. 
Dar măngăiați-Vă încă văzând în acest volum, 
pe care smerit îl depun azi la Picioarele Voastre,
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unili negli stessi intendimienti i Missionari tutti 
e um gran: numero di Caltolici della Jloldavia per 
prolestare însieme con Voi contro la nuova ed 
înaudita îngiustizia, che & stata commessa. a Vlanno 
manifesto della Vostra spirituale e divina missio- 
ne di Pastore universale della Chiesa di Gesu 
Cristo. 

- Degnalevi, Beatissimo Padre, accogliere e 
gradire guesti nostri filiali sentimenti, e 'degna- 
tevi împartire la Vostra Apostolica Benedizione 
a tuiti i Missionari e a tutti i Cattolici di JMol- 
davia, non che a colui, che; senza alcun suo ime- 
rilo, Voi avete voluto scegliere per loro Vescovo 
e che, umilmente prostrato al bacio dei Vostri 
Santissimi Piedi, con tulto il cuore, con tutta 
Panima, con tulta la mente sua. si professa. 

Di Vostra Santită 

„Zassi, Moldavia, “|, marzo 1881. 

aimilissimo, devotissimo, obbedientissimo 
_Îigho e suddito 

i Fr, NICOLA GIUSEPPE CAMILLI, M. C. 
_VESCOVO 'TITOLARE DI MOSINOPOLI, 

Visitatore Apostolico. della Moldavia
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că împreună cu Vizitatorul Apostolic sunt uniţi 
în aceleași sentimente şi toţi Misionarii, precum 
şi un mare număr de catolici din Moldova, spre 
a protesta cu Voi împotriva noii și neauzitei ne- 
dreptăţi, care a fost săvârşită în paguba vădită 
a Misiunei Voastre spirituale Şi dumnezeeşti de 
Păstor universal al Biscricci lui Isus Ilristos. 

„ Binevoiţi, Prea Fericite Părinte, să primiți 
aceste sentimente ale noastre de fii, şi binevoiţi 
a da Binecuvântarea Voustră Apostolică tuturor 
Misionarilor și Catolicilor din Moldova, precum și 
acelui, pe care, fără nici un merit al său, aţi'voit 
să-l alegeți de Episcop al lor, şi care cu smere- 
nie plecat spre a sărută Picioarele Voastre prea 
sfinte, cu tot sufletul, cu toată inima, cu toată 
mintea să mărturiseşte a fi 

AI Sanctităţii Voastre 

Iași (Moldova) 1%, Martio 1884. 

prea smerit, devotat, ascultător 
fiu și supus 

t Fr. NICOLAE IOSIF CAMILLI M. C. 
PPISCOP TITULAR DE MOSYNOPOLIS 

Vizitator Apostolic al Moldovei 

a



Despre Rugăciunea pentru HM. $. Regele României 

Cucernice Fărinte, 

' Sfântul Apostol Pavel scriă discipolului său 
Timotei: Vă îndemn mai înainte de toale să se 
facă rugăciuni... peniru regi şi pentru toți cari 
sunt în putere, ca. să pelrecem viață lină şi cu 
odihnă, în toată evlavia şi curăţiă. Căci aceasta 
este lucru bun şi primit înaintea Mântuitorului, 
Dumnezeul nostru, care voește ca toţi oamenii să 
se viântuiască şi să vină la cunoștința adevăru 
lui (. Tim. 2, 1—4). 

Deşi cred că credincioşii noştri, aducându-și 
aminte de această poruncă a. Apostolului, se roagă 
în particular pentru Maiestatea Sa, Regele Româ- 
nici, totuș hotărăsc ca în viitor să se facă rugăciuni 
Și în public. Deaceea poruncesc ca în fiecare bi- 
serică a.acestei Misiuni, ori de câte ori se va da 
poporului Binecuvântarea cu Prea Sfântul Sacra- 
ment, să se facă mai înainte rugăciunea pentru. 
Rege Quaesumus omnipotens Deus, ut famulus 
tuus etc., care se află la sfârşitul misalului roman 
între rugăciunile diverse no. 6. Pentru ca să fie
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uniformitate se va uni sub unica conclusione cu 
celelalte rugăciuni de Beata Jaria Virgine et pro 
Papa, care trebuese spuse după Litaniile laure- 
tame şi înainte de a cântă” Tanti ergo. lar în 
cazul că nu ar avea loc mai înainte Litaniile sau 
alte rugăciuni, acea pentru Rege se va uni sub 
abica. conelusione cu rugăciunea: Deus, qui no- 
bis sub Sacramenii mirabili ete. 

Sunt sigur, că Cucarnicia Voastri vede ODor- 
tunitatea acestei dispoziţiuni a mele în aceste 
timpuri perverse, în care se caută de a distruge 
orice autoritate pe pământ. Intr'adevăr doctrinele 
cele mai subversive de orice! ordin social circulă 
astăzi prin popor, înşelându-l cu nădejdea unui 
viitor mai bun, cu speranța că pentru dânsul se 
va slârși orice rău.şi va începe orice bine, când 
va fi scuturat jugul oricărei autorităţi. Cu o ast: 
fel de înşălăciune primul răsvrălitor, diavolul, 
ascuns sub chipul unui şearpe viclean, a răușit 
să răscoale pe strămoșii noştri împotriva lui 
Dumnezeu, principiul şi isvorul oricărei aucto- 
rităţi :  Mâncaţi, nu ascultați, răsvrătiţi-vă şi veți 
fi ca niște dumnezei (Gen. 3, 5). 

Pentru a, feri de molepsirea acestor învăță- 
turi diabolice pe credincioșii noştri, e de tre- 
buință să le amintim, că datoria catolicilor este 
de a astuph'urechile Ia nişte curse așă de perfide, 
şi de a fi supuşi autorităţilor hotărâte în orice 
lucru, ce nu e păcat, după porunca Apostolului : 
Tot sufletul să se supună autorităţilor celor mai 
îmalte, căci mu este autoritate decât numai deh
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Dumnezeu şi cele ce sunt, sunt rânduite de Dum- 
nezeu. Pentru, aceea. cel ce se opune autorității, 
se opune poruncii lui Dumnezeu. Și cei ce se o- 
pun îşi vor atrage condeninare (Rom. 13, 1-2.). 
Fiecare, întradevăr, trebue să fie supus şi ascul- 
tător autorităţii ţării, în care trăește, nu atât de 
îrica pedepsei, cât din principiul conştiinţei, pen- 
trucă Dumnezeu voeşte așă, şi pentrucă aceea ce 
a poruncit Dumnezeu, e poruncit de dânsul spre 
adevăratul nostru bine chiar pe acest pământ. 
Deaceca însuș Dumnezeu. zicea, prin gura. profe- 
tului Ieremia, poporului evreu, condus sclav în Ba- 
bifa : Căutaţi (cu supunerea şi ascultarea voas- 
tră) pacea cetăţii, în care vam strămulat şi vă 
rugați Domnului pentru dânsa, căci în pacea; ei 
veți avea şi voi pace (lerem. 29, 7). | 

Vă recomand Cucerniciei Voastre de a se 
servi de orice prilej atât în public cât şi în pri- 
vat pentru a aminti şi întipări în mintea. credin- 
cioşilor .aceste adevăruri, pentru ca toți, înde- - 
plinindu-şi datoria lor către autorităţile rânduite, 
să - petreacă “iaţă lină și cu odihnă, în toată e: 
vlavia şi curăția, şi nimeni să nu poată vorbi 
rău despre dânşii şi despre sfânta noasiră religie. 

Intw'acestea dorindu-vă dela Dumnezeu orice 
bine Vă tbinecuvintez şi pe Cucernicia Voastră 
precum și pe poporul ce Vă este încredințat. 

Dat în Iaşi, 31 Martie 1884. 

+ Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP 

 



No. 8. 

Mulţumirile Sf. Părinte 
pentru Protestul Misionarilor şi Catolicilor » 

din Eioldova 
contra Conversiunei hunurilor 

Sf. Congregațiuni „De Propaganda Flde“. =) 

Gucernice “Părinle, 

Primesc în satul Liuzii-Călugăra, unde sunt cu 
sfânta Vizită Pastorală, această venerabilă adresă, 
prin care Eminenţa Sa Cardinalul Prefect al sfin- 
tei Congreghţiuni de Propaganda Fide, însărcinat 
de Prea Sfântul nostru Părinte. Papa Leone al 
XIII-lea, mulţumeşte acestei Misiuni pentru Pro- 
testul, pe care noi toţi, Clerul. şi Poporul, Pam 
făcut împotriva sentinţei Curţii de Casaţie din 
Roma, care hotăreşte pe nedrept, ca bunurile ne- 
mişciitoare ale susnumitei Congregaţiuni, desti- 
nate pentru a. răspândi şi a menţine în toată lu- 
mea credința cea adevărată -a lui Isus Hristos, 
să fie supuse la conversiune în renta datoriei pu- 
blice italiene. A | 

Mă grăbesc să trimit Cucerniciei Voastre tra- 
ducerea. numitei adrese, ca să o puteţi ceti paro- 
hienilor, cari de sigur vor fi mândri, că Locţiito- 
rul lui Isus IIristos, în mijlocul atâtor amărăciuni, 
ce, necăjesc inima sa părintească, a avut mare. 

  

*) Vezi No. 6 pag. 51-65.
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bucurie de acest act al iubirei Și devotamentului 
nostru fiesc, şi că pentru acest lucru ne miulţu- 
mește şi ne binecuvintează pe toţi. 

Cu această ocazie -Vi. doresc: orice bine şi 
din inimă mă declar. 

Al Cucerniciei Voustre prea iubitor în IIristos 
“t Fr. NICOLAE IOSIF 

EPISCOP 

Liuzii- Călugăra 1/1 -Maiu 1881. 

  

Roma 6 Maiu (st n.) 1884. 

“Prea Sfinţite, 

Poarle pliculă a fost Piea Sfântului nostru 
Părinte Leone al XIII-lea adresa, pe care Prea 
Sfinţia Voastră,. Administratorii parohiilor și mai 

„multe mii de credincioşi din Moldova,!) aţi bine 
voit a i-o trimite. deplorînd și piotestând contra 
nedreptei hotăriri, ce condamnă la convertire bu- 
nurile nemișcătoae ale sfintei Congregaţiuni de 
Propaganda Fide. Acest act de sincer afect și de- 
votament față de sfântul Scaun a adus” înimei 
mâhnite a Sfântului Părinte o alinare și mângă- 
eve foarte la locul lor şi binevenite în mijlocul a- 
tâto: neajunsuri, ce'sufere în aceste timpuri prea 
furtunoase pentru Biserică. i 

Ca interpret al ciceslor senlimente ule Prea Sfântului Părinte, Vă mulțumesc Prea Sfinţiei MN 
, 1) In răstimpul dela 12 Fevruarie până la 18 Martie acelaș an » Sau strâns din toate cele 26 de parohii 8168 de adesiuni.
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Voastre, rugându-Vă să mulțumiți în locul meu 

Părinților Administratori și parohienilor. 
Ins/ârșil Vă comunic, că Sanctitalea Sa ca ză- 

log al îubirei Sale părintești, Vă împărtășește Prea 
Sfinţiei Voastre, elevului și luluror credincioșilor 
Binecuvântarea Sa Apostolică. | 

log pe Dumnezeu să dea Prea Sfi înţiei Voa 
stre viață îndelungată. 

Prea iubitor ca un frate 

IOAN CARD. SIMEONI! Prefect 

? D. Arhiepiscop de Tiro. Secretar



Dispositiones et Monita 
Succesu temporis dislunctim data 
—nune primu În unum collecta. 

pe 
i 

e , | z 

I. Monemus, et în Domino vehementer hor- 
tamur -omnes RR. paroeciarum Administratores, 

„cooperatores nostros, ul insimul et tolis viribus 
laborent in expellendis de medio populi chrisliani 
ethnicorum usibus qui adhuc vigeni, praecipue 

„în inortuorum exequiis et sepulturis. Sed hoc non 
vi obtineri potest, immo -potius opportune instan- 
do, et obsecraudo în omnui patientia ef doclrina, 
mazime si paroeciarum RR. Administratores adi p- 
sum dicani omnes, et sint perfecti în eodem 'sensu, 
et în cadem sententia. Tune populus christianus 
usuum suorum inanitatem videns, eosque sponte 
derelinguens, sectabit îustitiam, fidem, caritatem, - 
ei seipsum exercebil în verae pietatis operibus, 
cognoscens quod pielas ad omnia utilis est, pro- 
missionem. habens vitae quae nunc est, et futurae. 

)



No. 9. 

Hotărâri și Înștiințări 
date când și când în decursul timpului 

culese la un loc acum pentru prima oară. 

I. Sfătuim şi stăruitor îndennăm în Domnul 
pe toţi Cucernicii Administratori ai parohiilor, 
conlucrători ai noștri, ca toţi şi din toate puterile 
să se străduiască de a desrădăcină din mijlocul 
poporului creştin obiceiurile păgâne, care se mai 
practică încă și acum, mai cu seamă la prohodi- 
rea și îmormântarea reposaţilor. Insă aceasta nu 
se poate dobândi cu forța, dar mai degrabă stând 
aproape la timp cuvenit şi îndemnând cu. înde- 
lungă răbgare şi învățătură, mai ales dacă Cu- 
cernieii Administratori ai Parohiilor propovăduese 
cu toţi acelaș lucru și sunt desăvârşiți în acciaș 
înțelegere şi aceiaş hotărâre. Atunci poporul ereş- 
tin văzând deşărtăciunea obiceiurilor sale, pără- 
sindu-le de bunăvoc, va urmă dreptatea, credinţa, 
dragostea şi se va deprinde în lucrările adevăratei 
evlavii, cunoscând că evlavia spre toate este fo- 
lositoare, având făgăduinţa vieţii acesteia Şi a 
acelei viitoare.
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II. Decreto S. U. 1 die 1 Septembris 1811 
dato iustissime decernitur, sacerdoten non teneri 
Missam, quam pro benedictione nupliarum cele- 
brat, applicare pro Sponsis, nisi ab îpsis eleenosy- 
man acceperil; hoc tamen întelligi volumus pro 
îllis Wostrarum paroecianum RR. Administrato- 
ribus tantun, qui oceasione malrimonii nihil sub 
bannorum tilulo accipiunt.— Pro omnibus uliis 
firma teclague manet lex ab 4 postolicis Visitato- 
ribus Missionis Moldaviae lala, qua etiani sustis- 
sime statuitur, ut sacerdos teneatur dlissani appli- 
care pro sponsis, cum ab iisdemi eleemosynam re- 
vera accipiat, licet sub altero tilulo. 

Ul. Quartum Ecclesiae praeceplum omnino 
prohibet quominus solemnitas nupiiarum celebre- 
tur tempore clauso, idest a prima dominica Ad- 
ventus usque ad Epiphaniam inclusive, et a pri- 
ma die Quadragesimae usque ad dominicam in 
albis pariter inclusive. Antiquissima vero est Con- 
suetudo în nostra Missione, ut ne matrimonium 
Qquidem praedicto tempore celebretur Qquin ab B- 
piscopo gravibus de causis venia obtineatur, Vo- . humus ut hac laudabilis consuetudo ab omnibus 
RR. paroeciarumi Administratoribus et în poăte- zum fideliter custodiatur. Item volumus ut învio-. lubiliter. eustodiatur et altera non minus lauda. Dilis consuetudo qua utriusque sezus iuvenibus vetatur ne choreas vel saltationes ducanl tempore . silo poenitentiae et orationi sacro.
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II. Prin. decretul S. U. 1. dat la 1 Septeza- 
vrie 1S41 se hotărăşte cu toată dreptatea, că pre- 
otul nu ce ţinut să aplice pentru cei ce sc căsă- 
torese leturghia, pe care o săvârşeşte pentru bi- 
necuvântarea nunţii, afară numai dacă n'a primit 
dela dânșii stipendiul cuvenit; aceasta însă vrem 
să sc înţeleagă numai pentru acei Cucernici Ad- 
ministratori ai parohiilor Noastre, cari cu ocazia 

„ căsătorii nu primese nimic sub lilul sirigărilor. 
Pentru ecilalţi rămâne în putere şi statornică le- 
gca dată de Vizitatorii Apostolici ai Moldovei, după 
care tot cu multă dreptate se hotărăşte, că preo-. 
tul o dator să aplice leturghio pentru cei ce se 
căsătoresc, de oarece de fapt a primit de la ci 
stipendiul, deşi sub alt titlu. 

IN. Porunea a patra a Bisericei vpreşte cu 
desăvârşire să se facă nunţi în timpul oprit, anume 
de la cea dintii duminică a Adventului până la 
Epifanie inclusiv, şi dela întăia zi a Postului mare . 
pănă la duminica 'T'omii, tot inclusiv. E însă un 
obiceiu foarte vechiu în Misiunea noastră, ea nici 
măcar căsătoria să nu se celebreze, fără învoirea 
Episcopului pentru pricini giave. Voim ca acest 
obiceiu laudabil să se păstreze cu credință de 
către Cucernicii PP. Administratori ai parohiilor şi 
în viitor. Deasemenea voim să se păzească fără 
sminteală şi celalt obicciu vrednie de laudă, prin 
care se opreşte tinerilor de ambele sexe să nu 
facă hore şi jocuri în acel timp de pocăință şi 
sfințit rugăciunci.
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IV. Commonemus RR. 'paroeciarum Adimninis- tratores nullo :modo eis licere hospitio excipere, aul fidelibus commendare advenas cuiuscumque conditionis et dignitatis eliam sacerdotalis în pa- roecias Nostras eleemosynaram colligendărum causa advenientes, sive id fiat ad ecelesias con- Struondas reparandasque, sive în aliud quodli- bel pium opus; misi ad has eleemosynas colligen- das wel a S.C. de Propanganda Fide, vel ab nliquo . Apostolico Nuntio, vel a Nobis îpsis legitimam 
facultate authenticam ac recens Concessam ea- hibeant. 

| 
„V. Legem a Rev.mis Missionis . Moldaviae Visitatoribus Apostolicis latani, et nunguam..a- brogatam, qua PP. Missionariis prohibetur, ne a suo în alium Vicariahi absque Nosira speciali licentia toties quotios în scriplis oblinenda îre au. 

deani, înnovantus.—Insuper statuimus et decla- rantus, die dominico vel festivo de proecepto (ex- - ceplis feslis Ss. Titulariun, vel Patronorun, de 
quibus provisum est ten, pore Nostrae primae Vi- . sitationis), nullum R. P. Administratorem Dosse Suam relinquere paroeciani, aliamque proprii a- lienive Vicarialus sub quocumque preteztu. etiam solemnis benedictionis novae ecclesiae, vel cuius- vis e xtraordinariae solemnitatis adire, quin Prius 
Nostram licentiam toties quoties petierit, et în scriptis obtenuerii. | 

VI. E!si oporteat Lpsicopum esse hospitalem, aitamen, ne plires mnostrae dioceseos presbyleri apud Nos eodem lempore conveniant, nulli om- Nino corum omnium, absque nostra licentia loties
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- IV. Hotărâm Cucernicilor Administratori ai 
parohiilor, că în nici un chip nu li-i învoit de a 
prim) în gazdă, sau de a recomandă ceredineio- 
şilor pe străinii din orice stare şi demnitate, chiar 
preoțească, cari vin în parohiile noastre să strângă 
pomană, fie pentru zidire sau reparaţie de bise- 
rici, fie pentru oricare altă faptă cucernică, dacă 
nu arată legitima învoire autentică, şi dată de 
curând pentru strângerea acestor pomcni, ori de 
Sfânta Congregaţiune de Propaganda Hide, ori de 
vre-un Nunţiu Apostolic, ori de Noi înşi-ne. 

V.  Înoim legea dată şi niciodată desființată 
de către Prea Cucernicii Vizitatori ai Misiunei 
din Moldova, prin care se opreşte Cucernicilor 
Administratori ai parohiilor de a plecă din Viea- 
riatul lor în altul fără invoirea Noastră specială 
primită în ficcare dată în scris. Pe lângă aceasta. 
hotărâm şi deelarăm, că duminica sau în sărbă- 
torile de poruncă (afară de sărbătorile sfinților Pa- 
troni, despre care s'a hotărât în timpul celei dintăiu 
Vizite canonice a Noastră) nici un Cucernie Părinte 
Administrator nu poate părăsi parohia sa spre a 
sc duce în alța din Vicariatul propriu sau străin 
sub nici un motiv, nici pentru sfințirea vre-unei bise- 
rici nouă, nici pentru oricare altă solemnitate extra- 
ordinară, fără cu mai înainte să ceară în ficeare 
dată și să dobândească în scris învoirea Noastră. 

VI. Deşi trebue ca Episcopul să fie găzdui- 
tor, totuș pentru a, nu sc aduni la Noi în acelaş 
timp mai mulți preoţi din Eparhia noastră, do-a- 
cum înainte absolut nici unui preot nu-i e îngă-
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quoties scriplis petita ct oblenta, liceat în posten um 
Jasşios petere, et ad nostram Pesidentiam  diver- 
tere. | Ă 

Quinimo statuimus, aul: nulli aliarumn paroe- cimum presbyle 0, Quin învitatus fuenat, vel veniam 
oblenuerit, fas sil accedere ad paroeciam alla, în qua Episcopus, quacumgue er causa, moratur licet 
ad brere tempus. , 

. VII. Ad omne dubium tollendum declaramus parvum Catechismum pro pueris lingua verna- cula a Wobis editum, riteque publicati, esse obli- 
galoriun în omnibus, etiam în îis, quae precum Joriulas speclant, uti Pater Noster, Ave Maria, 
Credo, nec non actus fidei, spei, caritatis, et con- trilionis, caeterague huiusniodi; îdeogue omnibus RR. paroeciaruni Administratoribus praecipimus, el stricte mandamus etiam în virlule sanctae o- Dedientiae, ut universis pueris ac puellis sibi su- biectis, qui linguam roinenam callent, praedichuni ei non alium Catechismiuan in ecelesiis suis tra- danut, seduloque învigilent, ne ecclesiaruni canto- res-catechistae (vulgo Dascăli) secus faciant. 

VIII. Severe interdicinus oninibus RR. paroe- czarum Administratoribus, ne Nobis mittant fide- les suos ad tractandum directe Nobiscum de dis- pensationibus matrimonialibus; sed Quando cau- sae 'canonicae sujficientes adsuni, vel adesse wi- dentur, îpsi Adhiiinistratores supplicem libellum în debita forma componani, et una cum schemate consanguinitatis, ajfinitatis, cognalionis spiritua- lis, si locu habeat, ad 'Nos via postali trans- mitiant.
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duit să vină la Iași şi să trapă în gazdă în Re- 
şedinţa episcopală fără de a cere și dobândi în 
scris tolies quolies învoirea noastră. - 

Mai hotărâm încă, că nici unui preot din alte 
parohii nu-i ce învoit să vină în parohia, în care 
se află Episcopul, din oricare pricină, chiar pen- 
tru scurt timp, fără de a fi invitat sau tără de 
a dobândi învoirea pentru acest lucru. 

VII. Spre înlăturarea oricărei îndoeli, decla- 
răm, Catchismul cel mie pentru copii, tipărit şi 
publicat de Noi în limba română, e obligator  în- 
tru toate, chiar în ceia ce priveşte formulele ru- 
găciunilor ca Zatăl nostru, Bucură-te Daria, Cred 
în Dumnezeu, precum şi actele de credință, nă- 
dejle, dragoste şi căință şi celelalte de acest 
îel ; de aceia poruneim Cucernicilor Administra. 
tori ai parohiilor şi le hotărâm strict chiar. în 
puterea sfintei: ascultări, ca în bisericile lor să 
inveţe pe toţi băeţii şi fetele, cari cunosc limba 
română, susnumitul catehism, nu un: altul, și să 
vegheze cu sârguință, ca dascălii să nu facă alt- 
cumvă. 

VIII. Oprim aspru Cucernicilor Administratori 
ai parohiilor să trimeată la Noi pe credincioși 
spre a trată direct despre dispensele de căsătorie; 
dar când sunt (sau se pare că sunt) pricini cano- 
nice îndestulătoare, însuși PP. Administratori să 
facă în forma cuvenită cererea de dispensă și să 
ni-o trimită prin poștă împreună cu schema în- 
rudirci de sânge, afinităţii, înrudirei spirituale, 
dacă aceasta există,
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IX. Imnovaimius quae Literis Nostris die! 6 
Februarii 1983 datis statuimus quoad sermones a 

RR: păroeciarum Administratoribus ad. populum 

înter Missarum solemnia faciendos de Sacramento 

Poenitentiae, omnibus diebus dominicis et [es- 

tis, a prima die Quadragesimae usque ad Domi- 

nicam SS. Trinitatis, idest, toto temporis spalio, 

quod fidelibus Nobis subiectis ad 'praeceplum 

paschale adiniplendum ex recepta consuetudine 

concedilur.—Quo temipore optime [orei, si omnes 

sacerdotes curam animarum habentes etiam de 

sanctissimo Eucharistiae Sacramento  sermones 

înter Ilissarum solemnia ad populum haberent, 

mode lamen catechistico, ut fideles, sacerdotum, 

ut par est, labore assiduo sufficienter ad minus 

instructi, ad communionem 'paschalem non s0- 

lumi conseientia pura, verwm: etiam toto cordis 

affectu. accedant, îndeque uberiores sanclitalis 

fructus consequantur. 
X, Sanctissimus Dominus Noster Leo Papa 

XZII nostris humillimis precibus înclinatus digna- 

tus est per Rescriptum diei 1 Augusti 1888 dis- 

pensare în perpeluum festum Feriae III Pentecos- 

tes, et omnâno delere festa 'Transfiguralionis D. 

N. 1. C. (6 Augusti) et Praesentationis B. JL. V. 

(21 Novembnis), quae usque ad. hoc tempus în uni- 

versa nostra Ilissione servanda erant sub utroque 

praecepto. | 
AI. Volumus, ut, quoadusque tel a Nobis 

ipsis,. vel a Successoribus Nostris aliter statutum. 

non fuerit,' omnia quae praecedunt în suo plenc
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IA. Reinoim cele ce am -hotărât în Epistola 
Noastră din 6 Fevruarie 188 eu privire la: pre- 
dicile, pe cari Cucernicii Administratori ai paro- 
hiilor trebue să le ţină poporului în timpul sf. 
leturghii despre taina Pocăinţei în toate dumini- 
cile şi sărbătorile, dela cea dintăi zi a Postului 
mare, până la duminica sf, Treimi, adică în tot 
timpul care după obiceiul primit e dat credincio- 
şilor, supuși Nouă, spre a aduce la îndeplinire 
porunca de Paşti. In acest timp ar fi foarte bine, 
dacă toţi preoţii, cari au păstorirea, suflotelor, ar ţine 
in timpul sf. leturghii predici și despre taina sf. 
Eucaristii - însă în chip catehistic—ca eredincio- 

 şii instraiţi cel puţin indeajuns, după cum e şi de 
cuviinţă, prin munea străduitoare a, preoţilor să 
se apropie de împărtășenia de Paști nu numai cu 
conștiința curată, dar și cu toată dragostea sufle- 
tului și să dobândească de-acolo roade mai îmbel- 
șugate de sfințenie. | 

N. Prea Sfântul Nostru Părinte Papa Leone 
al XIII-lea, ascultând smeritele noastre rugăciuni, . 
prin Rescriptul din 1 August 1883 a binevoit să 
deslege pentru totdeauna sărbătoarea a treia a Ru- 
saliilor și că desființeze sărbătorile Schimbări la 
Vaţă a Domnului Nostru Isus 'IIristos (6 August) 
şi a Intrării în Biserică a Maicii Domnului (21 
Noembrie), care pănă -acum trebuiau ținute ca. 
sărbători de poruncă, în întreaga noastră Misiune. 

XI. Voim, ca toate cele de mai sus, cât 
timp» Noi sau Succesorii Noștri nu hotărâm alt- 
cumvă, să rămână în deplină putere, şi că Părinţii. 

. 
6
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vigore permaneant, el ut ea RR. paroeciarum Ad- 

ministratores fideliter exequantur. | 

„XII. Haec omnia în parochiali tabulario caute 

custondieda madamus. 

:- Fr. NICOLAUS IOSEPH CAMILLI 
" SPISCOPUS MOSYNOPOLITAN US 

- Visitator Apostolieus Missionis Moldaviae
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Administratori ai parohiilor cu credință să le a. 
ducă la îndeplinire. 

XII. Poruncim ca toate acestea să fie păstrate 

cu îngrijire în amhiva parohială. 

. 1 Fr. NICOLAE IOSIF CAMILLI 
EPISCOP DE MOSYNOPOLISŞ 

Vizitator Apostolice al Moldovei
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