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Num. 7. 

Nuntium de erectione Dioecesis Iassiensis, 

deque nominatione Episcopi novae Dioceseos 

AD Rh. PP. MISSIONARIOS 

RR. PATRES 

Sanctissimus Dominus  Noster. Leo Divina 

Prozidentia Papa NIL Litteris Suis în forma Bre- 
is datis Romae anul S. 'Petrum die NAVII mensts 

Iunii huius anni, quae încipiunt: Quae în Chris= 
tiani nominis incrementuim, dignătus est Apos- 

tolicum Vicariatum JMoldaviensem delere, illius- 

que procinciam în proprie dictam Dioecesim «- 
_postolica „kuctoritatle Sua erigere alque instiluere, 
novaeque huius Dioecesis Sedem Civilatem Iassi 

constiluere, et ab eadem Civilate nomen eideni 
Dioecesi facere, omnibus et singulis eliam spe- 

ciali menlione dignis, el quacumque praceminen- 

tia et dignitate fungentibus quavis aliter iudican- 
"di et înterpretandi facultate et: auctoritate sub- 

lala. | | i : 

Idem. Sanetissimus Dominus Noster aliis Lit- 
teris Suis pariler în forma. Breris eudem die dalis



Vestea despre întemeierea Eparhiei de lași 
și despre nnmirea Episcopului Eparhiei celei nouă 

CATRE CUCERNICII PARINȚI MISIONARI 

CUCERNICI PĂRINȚI, 

Prea sfântul nostru Părinte Leone al NIII-lea 
prin Pronia Dumnezeiască, Papă prin scrisoarea 
Sa în formă, de Breve dată din Roma lângă Sf. 
Petru în ziua de 27 lunie a. c. şi care începe: 
Quae în Christiani nominis increnientum, a bine- 
voit să desfiinţaze Vicariatul Apostolic din Mol- 
dova și cu auctoritatea Sa să înalțe şi să întoc- 
mească provincia aceasta la rangul de Eparhia 
propriu zisă, şi să desemneze ca residenţă pentru 
această, Eparhie orasul. Iaşi, şi după acest oraş 
să-și ia numele și Eparhia, ridicat fiind orice alt 
drept şi orice auctoritate de a judeca şi lălmăci 
în alt chip tuturor şi fiecăruia, chiar şi celor 
demni de vre-o menţiune aparte şi celor înves- 
tii cu orice altă precădere şi dregătorie. 
” "Tot acelaş prea sfânt Părinte prin altă seri- 
soare, dată. deasemenea în formă de Breve, care
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quae încipiunt: Apostolatus officium, Episcopală 

bcelesiae lassiensi. de persona nostra, meritis 
licel imiparibus, Apostolica 4uctoritate Sua pro- 

videre,. Nosque, a vinculo, quo litulari Ecclesiae 
dosynopolitanae adstricti delinebaniur, solutos, 

ad eamdem kcelesiam lassiensem transferre, ipsi- 
que în Episcopun praelicere et Pastorem digna- 

tus est, cura, regimen et adniinistrationem Ec-: 

clesiae lassiensis novaeque Dioecesis in spiritua- 

libus ac temporalibus Xobis plenarie commit- 
tendo. 

Dum vobis, adm. RR. Palres, has Pontiţ- 
cias dispositiones notas Jacimius, Vobis signifi- 
care elian ducimus, omnes facultales,  quibus 
hascusque [ruebamini, integras Vobis manere, do- 
nec -aliter super his a Sancla Sede statuatur. 

Interim întimo cordis affectu Vos comtplec- 
timur, Nostramque Pastoralem Benedictionem per- 

amanter Vobis im.pertiniur. a | 

Datum lassiis e Nostra Episcopali Residen- 
„ia die 10/22: lulii 1884. 

+ Fr. NICOLAUS IOSEPH CAMILLI 
EPISCOPUS ELECTUS IASSIENSIS 

NOTA. Yolumus, ut huius Nontrae Epistolue, necnon omniam 
Aetorum Noatrorum pastoralium quae în posterum prodibunt, vel unum 
exemplar în unoqnoque Parochiali tabulario servetur. "
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începe: -lpostolatus of/ficiuini, a binevoit cu auc- 
toritatea-l Apostolică să se îngrijească de Bise- 
rica piscopală de laşi în persoana noastră, deşi 
fără de morile, şi deslegându-ne de sarcina, cu 
are eram legaţi de Biserica titulară din Mosyno- 
polis să ne permule la această Biserică din laşi 
şi să no lacă kpiscopul şi Păstorul ci, încredin- 
țându-ne pe deplin grija, ocârmuirea şi adminis- 
trarea Disericei de laşi şi a Eparhiei celei nouă în 
lucrurile spirituale, cât și cele temporale. 

In timp ce, Cucernici Părinţi, Vă facem cu- 
noscul aceste hotărâri papale, credem chiar să 
Vă înştiințăm, că până! când sfântul Scaun nu 
va holări altfel, Vă rămân neştirbite toate îm- 
pulernicirile, de cari Vă bucuraţi până acum. 

Intaceea Vă îmbrăţoşsăm din adâncul inimii 
şi prea iubitor Vă împărtășim Binecuvântarea 
Pastorală. 

Dat la. laşi din Reşedinţa noastră episcopală 
în 10/22 lulie 1881. 

v 

+ Fr. NICOLAE IOSIF CAMILLI 
EPISCOP ALES DE IAŞI 

NOTA. Voim ea din această a noastră Epistolă, precum şi din 
toate Actele noastre pastorale, cari vor eşi în viitor, macar câte un 
exemplar să fie păstrat în fiecare arhivă parohială.



Ao. 2. 

FR. NICOLAE IOSIF CAMILLI 
DIN ORDINUL MINORILOR CONVENTUALI 

PRIN GRAŢIA LUI DUMNEZEU ȘI A SF. SCAUN APOSTOLIC 
EPISCOP CATOLIC DE IAȘI 

ACELULAŞ SCAUN APOSTOLIC SEXI LOCUL SUPUS 

„CLERULUI ŞI CREDINCIOŞILOR EPARHIEI SALE 
PACE, BINECUVÂNTARE ȘI MÂNTUIRE ÎX ISUS HRISTOS 

De nouă spre zece veacuri, Fraţilor şi Iiilor 

prea iubiţi, vedem în Biserica Catolică împlinin-. 

du-se o dummnezeească Misiune, aceea pe care Fiul 

lui. Dumnezeu și Mântuitorul nostru Isus Hristos 

-o dădu lui Petru, când îi zise în prezența cclor- 
lalţi Apostoli: Simoane, Simoane, tacă Satana va 
cerul pe voi, ca să vă cemnă ca grâul; iar eu 

m'am rugat pentr u line, ca să nu piară credința 

ta; şi tu, oare când întoreându-te, întărește pe [ra- 

ţii tăi. 1) i 

Da, Fiilor prea, iubiţi, dela întăiul Papă sfân- 

tul Petru până la Leone al XIII-lea, care ocâr- 

muește sfânta Biserică în zilele noastre, Episco- 

pii de Roma, legiuiţi Urmași și Moştenitori ai 
demnităţii și autorității sfântului Petru, n'au în- 
cetat niciodată, de a îndeplini această dumneze- 
cască Misiune, şi înaltele lor hotărâri sunt însem- 
nate cu: caracterul unităţii, ce este un semn deo- 

“sebit al adevăratei Biserici a lui Isus Hristos.— 
  

  

1) Lue, NNII, 31, 32. -
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Papii mucenici ai primelor trei veacuri; Papii ma- 
relor Sinoade Ecumenice ; Papii, care în veacul 
de mijloc au exercitat o supremație binefăcătoare 

asupra tuturor Statelor creştine; Papii timpurilor 
moderne, ale căror cuvinte sunt ascultate de toţi 

adevărații catolici, şi din partea cărora chiarSta- 
tele simţesc o înrăurire mântuitoare, aceşti două 

sute cinei zeci şi opt de Papi, dela cel dintăiu 

până la cel din urmă, toţi au vorbit în acelaş 

chip şi au dat aceleaşi hotărâri ori «le câte ori, 

timp de nouă spre zece veacuri, a fost vorba «le 

a reclama şi de a apără prea sfintele drepturi ale 

Credinței şi ale Moralei creștine. 

De câte ori, în lungul şir de nouă spre zece 
veacuri, n'a căutat satana să schimbe şi să strice 

în toate chipurile posibile Credinţa şi Morala ereş- 

tinilor, şi să cearnă ca grâul chiar pe Urmașii 

„Apostolilor, pe Episcopi? De câte ori, în lungul 
şir de nouă spre zece veacuri, nu suu întărâtat 

neumuwile și popoarele mau cugelut deșerte, nu 

Sau răscului regii pământului şi cei mai mari nu 

sau adunat înti'una asupra Domnului și asupra 

Unsului său!) pentru a nimici sfânta Biserică a 

lui Dumnezeu ?—Dar deşcortă a fost orico silinţă 

a diavolului şi a lumei; pentrucă Biserica a fost 

zidită de însăș Intemeietorul ci pe acel Simon, pen- 

tru care EL se rugasc, ca să nu piară niciodată 

credinţa lui, şi de accea îl numi. pe dânsul /'ebu, 

când schimbându-i numele Simoh, îi zise chiar 

1) Pau, 1. 1.2. 
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faţă de ceilalți Apostoli: Fu zic fie, că tu ești Pe” 
tra, și pe această piatră voiu zidi Biserica mea, 
și porțile iadului nu o vor birui) pe dânsa. !) 

De accea ori de câte ori satana şi slugile 
lui au căutat să nimicească Biserica lui Isus IIris- 
tos, îndreptându-şi loviturile când asupra acestei 
sau acelei dogme de Credinţă, când asupra cută- 
rui sau cutărui punct al Moralei şi al Diseiplinei, 
s'a văzut totdeauna, Fraţilor şi Fiilor prea iubiți, 
arătându-se acea lumină împrăştietoare u adâncu- 
lui întuneree, adus de cresuri şi de schisme, şi 
totdeauna s'a auzit olasul lui Isus Ilristos vor 
bind prin. gura Locţiitorului Său, prin gura Ace- 
luia, pe care în persoana lui Petru la ales spre 

„a ocârmui sufletele răscumpărate cu sângele Său. 
Adevăraţii credincioşi au privit totdeauna cu bu-. 
curie această lumină binefăcătoare, luându-se după 
pilda întăilor creştini, cari, ispitiţi de satana, ce- 
căută să samene neunire între dânşii din pricina. 
Tăerii-împrejur, tăcură la hotărărea Capului Bi- 
sericei, a sfântului Petru, care zise că peste gru- 
mazul ucenicilor nu trebue să se pue un jug, po: 
care nici ei însuşi, nici părinţii lor nu lau putut: 
purtă, 2) | 

Și astăzi Locţiitorul lui [sus Hristos, Iucone- 
al XIII-lea, legiuitorul Urmaş al întăiului Papă 
sfântul Petru, face să strălucească lumina adevă-. 
vului și să se audă glasul său puternic, pentru a 

“împrăștiă întunerecul şi pentru a nimici rătăci-- 

1) Math. XVI, 18.—9) Act, XV, 1-12.



_cu care se vesteşte Eneielica Jlumanum genus ll 
  

rea, ce o sectă, pe cât de nelegiuită, pe atât de 

vicleană, le lățeşte în lume spre răul vădit al in- 

divizilor, al familiilor şi al însăşi societăţilor ci-- 

vile, şi, dacă ar fi cu putinţă, chiar spre adevă- 
rata nimicire a. Bisericei. 

Voi aţi înţeles, lraţilor şi Fiilor prea iubiţi, 
că cu vorbesc despre secta /raneiasonilor. A- 

ceasta a jurat nimicirea Biscrieci lui Isus IIristos, 

şi nici nu mai ascunde acest diabolie scop al său. 
Accasta ne-o descopere şi chiar ne-o dovedeşte înve- 

“d&rat prea înțeleptul Pontifice, care povăţueşte şi 

cârmueşte astăzi Biserica, Papu Leone al XIII-lea, 
în Encielica sa Ilumanunm genus, îndreptată de 
dânsul către toţi Episcopii din lumea catolică, şi 

pe care v'o împărtăşesc astăzi şi vouă tuturor, 

cari sunteţi încredinţaţi îngrijirilor mele pastorale. 
Că întradevăr Papa a atins rana cangre- 

noasă, ce chinueşte societatea modernă, ne încre- 

dințează strigătul de durere şi de răsbunare, ce 
la scos în luna Maiu din acest an sceta franc- 
masonică prin gura Marelui Orient din Romi, îm- 

potriva acestei învățături solemne a Locţiitorului 

lui Hristos, care o osândeşie. ?) Și dacă ar fi de 

trebuință, strigătul acesta: ne-ar incredinţă, că 
Papa a descoperit scopurile uricioase şi întw'ade- 
"ăr diabolice ale nelegiuitei scete. 

De accea înzadar se sileşte astăzi I'vanema- 
soneri a să ne facă a crede că Papa a defaimat-o; 

    

» Cireulara îndreptată de Marele Orient al Italiei câtre marile 
puteri ale familiei francmasonice universale relativ la ultima Euei- 
clică și publicată în Main 1884. Vezi Pezista della AMassoneria ita- 
lianc, organ oficial al Marelui Orient din Homa.
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că nu e adevărat, că ea ce o societate fără Dum- 
nezeu ; dușmană ereştinismului şi, întrun chip deo- 
sebit, a Bisericei Catolice ; că nu o adevărat, că 
ca e vrajmașă ordinei publice și răsvrătitoare so- 
cietăţei civile şi chiar a familiei. In zadar se si- 
leşte astăzi Tranemasoneria să ne facă a crede 
că ca este un așezământ filantropie, umanitar, 
care îngădueşte toate şi pre toți ; că ea nu caută 
alteevă decât cumpănirea datoriilor și drepturilor 
obşteşti prin mijlocul egalităţii, fraternității şi al 
libertăţii ; că ea nu voeşte alta, decât să ajute şi 
să ușureze nevoile sărmanului popor, scăpându-l 
de orice tirunie şi superstiție prin: mijlocul bine- 
facerei şi al învăţăturii. 

Franemasonii pentru a înlătură nenorocita 
lovitură, ce au primit-o prin Eneielica Urmașului 
sfântului Petru, se silese astăzi de a se arătă ne- 
vinovați, neprimejdioși, nici de cum așă fel cum 
i-a descris Papa, şi se fac mucenici. Insă aceasta 
este o uneltire vicleană întrebuințată de sectă! 
spre a nu pierde pe adepții săi; uneltire, care 
fără îndoială nu va mai puteă înșălă pe adevă. 
raţii credincioși. Pentru aceștia este de ajuns cu- 
rântul Aceluia, pe care Isus Hristos l'a făcut Pia- 

tră fundamentală a Biserieii Sale 1) Invăţător in- 
falibil al Credinței Sale *), Păstor obştese al 'Tur- 
mei Sale %).Da, pentru adevărații credincioşi ajunge 

1) Alath. XVI, 18, — 9) Lue. XXII, 31-39, — 3) loan. XXI, I0—17. Isus zice lui Simon Petru e Simoane, fiul lui Ioan mă iubeşti mai mult de scât aceştia 2 Așa este, Doamnei îi zice, tu ştii că te iubesc. Paște mieluşeii mei, îi zace el. Jarăş îi zice, de « doua dară: Simoane, fiul lui Joan, mă iubeşti? Aşa este, Doamue, îi
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cuvântul Papei, pentrucă ei ştiu, că Papa nu-i înşală, 
nici nu-i poate înşelă ; pentrucă vi ştiu, că Papa 
nu-i silește, nici nu-i poate sili de a se lepăda de: 
dreapta rațiune, (după cum un oare care ziar din 
țară, o zicem cu părere de rău, a îndrăznit să în- 
credinţeze lumea, tălmăcind în chip franemasonic 
Eneielica Papală) ; pentrucă ei ştiu că Papa, lă- 
murindu-le mintea cu lumina Credinței, îi duce: 
fără înşălăciune şi cu siouranţă pe calea adevă- 
ralui și a virtuţii. 

De aceea, Fraţilor şi Fiilor prea iubiţi, noi 
vă împărtăşim astăzi în mod oficial Encieliea J/u- 
manum genus a Prea Sfântului Nostru Părinte 
Leone al XIII-lea, părându-ne numai rău, că, fiind 
împiedicaţi de sfânta Vizită, n'am putut face a- 
cest lucru mai înainte. Noi dorim ea voi să apro- 
fundaţi acest document prea însemnat, în “caro: 
Papa descopere poporului creştin, şi osândește în- 
toemirea și nelegiuitele tendințe ale Iranemaso- 
nerici şi ale tuturor celorlalte secte, ec'i sunt în- 
soţite, şi care în orice chip sunt părtaşe de scopul ci. 

Cuvântul Locţiitorului lui Isus-Ilristos se aude 
tocmai la vremea cuvenită, Fraţilor şi Fiilor prea 
iubiţi, pentru a aduce la băgare de scamă min-. 
ile uşoare, pentru a împrăştiă amăgirea lor, pen-. 
tru a feri pe Creştini de primejdia de a cădcă în 
lanţurile scetelor, şi mai ales pentru a luă înapoi, 

spune, lu ştii căi te iubesc. Paşte mirluşeii mei, îi zice el. De-u treia 
owă îi zice: Simoane, fiul lui Loan, mă iubeşti ? Petru se întristă,. 
că-i zise de-a treia oară: mă iubeşti? Ni îi zise: Doamne, tu știi 
tot, tu cunoşti, că te iubesc. Isus îi zise : paşte oile mele.
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ȘI pentru a smulge din mâinile vrășmaşilor sfin- 
tei noastre religiuni pre cei co le sunt părtaşi 
fără de voie, pre sufletele slabe, pe care le-au 
știut şi le-au putut amăgi cu meşteșugurile lor cele 
iseusite. Și într'adevăr, câţi Creștini slabi n'au fost 
amăgiţi şi înșălaţi de sectarii, cari i-au făcut să 
creadă că în societatea lor filantropică şi patrio- 
tică, în loja franemasonică, se adună numai pen- 
tru a se înţelege asupra scopurilor omenoase, pen- 
tru a vorbi despre binele poporului, despre îna- 
intarea în civilizaţie, şi cel mult pentru a se sfă- 
tui asupra mijloacelor, co trebuese “întrebuințate 
spre a se impotrivi obseurantismului şi superstiției ? 

Insă noi ştim ecea ce se înţelege astăzi prin 
toate acestea, astăzi, când au ieșit la lumină do- 
cumente însemnate și autentice ale sectei, Cuvin-. 
tele: clerical, ultrumontan, obscurantism, superstiție, 
civilizație, progres, școala neutră ş. €. L., în limba 
francmasonică şi sectară nu însemnează alta decât: 
catolic, urmaș al învățăturilor Romei Papale, ceșta- 
his, ?cligie dumnezeească, civilizaţie păgână, le- 
pădare de Dumnezeu, școală atee fără Dumnezeu. 

Așa dar. cei amăgiţi, cei înșălați să deschidă 
ochii, și dacă ei nu voesce să creadă pe Leone al 
XIII-lea, să creadă cel puţin secta însăș, care în- 
to instrucțiune tainică, scrisă în 1S19, spunea 
deschis : „Scopul nostru din urmă este acela al 
lui Voltaire şi al Revoluţiei franceze: nimicirea pen- 
tru totdeauna a catolicismului, și chiar a ideei creș- 
line, câre, dacă rămâne în picioare pe dărămătu- 

>
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rile Romei, ne-ar fi piedicăt. ') Această instrucţi- 
une tainică din 1819 este întărită de un decret 
franemasonic, hotărât la Paris în anul 1879 de a- 
dunarea obştească a lojelor franceze, la care se 
aflau de faţă trimeşi franemasonici din orice na- 
țiune. Acel decret zice aşă: „'Trebue să descreş- 
tinăm (să -nimicim credința creştină) prin toate 
mijloacele, dar mai cu seamă zugrumând puţin 
câte puţin catolicismul, fiecare an prin legi nouă, . 
impotriva clerului. In opt ani, mulţumită învăţă- 
mântului laic (lumesc), fără Dumnezeu, vom avea 
o generaţiune atee (care tăgăduește Dummnezeirea) 
ete ete.“ 3) Cu toate acestea se potriveşte foarte 
bine: Cireulara Lojei francmasonice Universo din 
25 Noembre 1583, în care (între alte mărturisiri) 
se spune, că căderea Stăpânirei vremelnice u Pa- 
pilor wa fost decât un mijloe întrebuințat pentru 
a ajunge la scopul nimicirii religiunii creștine. Şi 
să nu credem, că aceasta este o idee artitată de 
o Lojă franemasonică particulară, despre u cărei. 
autoritate ne-am puteă îndoi; căci întregul Mare 
Orient din Roma aprobase dej și-și însușise cu 
o scrisoare oficială din 12 Noembre 1883 susnu- 
mita circulară a Lojei Universo. 3) 

Cu drept cuvânt dar Prea Sfântul Părinte 
„Leone al XIII-lea şi-a ridicat plasul său Aposto- 

lie pentru a denunță şi osândi o scetă, care, după 

1) La revolutiona en țuce d vylise par Cretineau-Joly. 
2) Le secret de la P'rune-Magonnerie par Mgr. Amard-Jo- 

seph Pava, 

5) Vezi Cicriltă Cattolica, Serin NII, vol. VI, Quad. 86.
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însăşi documentele sale oficiale, nu suflă decât 
ură Împotriva lui Isus IHristos. Papa a făcut fără 
îndoială datoria sa prin acost act solemn Şi doc-- 

“trinal, îndeplinindu-și astfel dumnezeecasca Misi-. 
une de Cap al Bisericei şi de Păstor obştesc al 
Turmei lui Ilristos, Noi însă, Fraţilor. şi Fiilor- 
prea iubiţi, trebue să fim foarte recunoscători lui 
Leone al XIII-lea pentru că El a descoperit tu- 
turor scopul uricios al scetei franemasonice. Dar 
nu trebue să ne mărginim numai le simțirea re- 
cunoştinței, ci cu această simţire trebue să îm- 
preunăm şi să potrivim faptele noastre, împlinind 
datoriile ee ne sunt impuse de însăș Eneiclica 
Prea Sfântului Nostru Părinte. o 

Și mai înainte de toate, cum am mai spus'o, 
trebue s'o aprofundăm pentru a ne folosi de în- 
văţăturile ci cele mântuitoare. Papa a răspândit 
lumina, celei mai strălucite învățătari asupra unui 
mare număr de rătăciri, al căror lăcaș și unealtă, 
este secta franemasonică, Papa a numit sistema, 
acestei secte cu numele său ec] adevărat, chie- 
mând-o Naturalism. EL a dovedit în .cultul natu- 
rei scopul sectar de a face pe Dumnezeu netre-. 
buineios, şi de a deprinde pe oameni să trăcască 
ca şi cum n'ar fi Dumnezeu, şi a arătat eare sunt 
urmările punerei în lucrere a acestui nenorocit 
principiu în ordinul moral şi religios, ca şi în or- 
dinul politic şi social. Apoi, ca o neapărată Ur- - 
mare a. acestui sistem monstruos, Papa a arătat 
“desăvârşita nerânduială și prăpastie adâncă, în 
care sc aruncă sociotăţile, precum şi indivizii, 

he 
ATi 

-. 

î . a Ta ga?
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cari se lcapădă de Bvangelie și îndepărtează dela 
sine ajutorul binefăcător şi trebuincios al Biseri- 
cii. Insfârşit Papa a dovedit că leacul atâtor Şi 
aşa de mari rele se găsește numai în întoarcerea, 
adevărată. la principiile Credinței, şi în punerea 
în practică a Moralei creştine. 

Insă nu este de ajuns, Fraţilor și Tiilor prea 
iubiţi, să pătrundem adevărurile cuprinse în En- 
ciclica Prea Sfântului Nostru Părinte, dar trebue 
să facem din însăşi aceste adevăruri un obicciu 
statornice şi novătămat al vieţei noastre. 

Aşadar, aceia cari din nenorocire sar fi lă- 
sat înşelaţi de frumoasele făgăduinţe ale scetei ; 
cari, lăsându-se a fi amăgiţi, ar fi crezut să facă 
un lucru indiferent, adică nici bun nici rău, su- 
punându-se la nişte legi, ce li se păreau novătă- 
mătoare, nu au decâc a recunoaște fără viclenici 
că ci sau înşelat, făcându-se ajutorii şi adepţi, 
un?i secte, ce caută nimicirea. celor mai scumpe 

_evedinţi ale lor. Să se grăbească dar a rupe ori- 
ce legături făţişe sau ascunse, ce-i ține uniți cu 
secta osânilită, şi să se îneredințeze .că nu este 
cu putinţă a rămâncă nepăsători în această ma- 
terie ; că nu e cu putinţă a fi eatolie şi francma- 
son; că nu e cu putință a face parte în acelaș 
timp din Biserica lui Isus Ilristos și din diabolica 
sectă a acelora, ce voesce a o nimici, Căci ce îm- 
pătășive me dreptatea cu fără de legea? Sau ce 
unire are IIristos cu Belial ? Sau ce parte credin- 
ciosului cu cel necredincios 1)2 Deo accea nici o 
TD) 8. Cor. VI. 14-43, 

  

2 
- 

      (Ea Cta, 
OS, a
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privire omenescă, nu frica de judecata lumii, nu 
interesul, nu pricteşugul pot împiedică pe adevă- 
raţii credincioşi de a-și face datoria, când e vorba 
de a se desface de un vrăşmaş, care ameninţă 
credinţa şi religiunea lor, când e vorba de a opri 
năvălirea, unui păgânism mult mai ruşinos Şi mai 
vinovat decât acela de care ni-a slobozit Bvanpelia. 

Și aci găsim cu cale de a face cunoscut ace- 
lora din credincioşii noștri, cari, amăgiţi sau vi- 
novați, ar fi întrat în sceta franemasonică, său în 
orice altă sectă osândită, o hotărâre plină de bu- 
nătate părintească a Sfântului Nostru Părinte Leone 
al XIII-lea. Luându-se după pilda lui Dumnezeu, 
despre care e seris întru mânie, de milă îți vei a- 
duce aminte *), şi fiind Loeţiitorul Aceluia, care 
zisese că nu venise pe pământ să chiome pe cci 
drepţi, dar pe cei păcătoşi 2), Leone al XIILlea. 
voeşte ca nofericiţii urmaşi ai sectei franemas6- 
nice, sau ai oricărei alte secete osândită în Ensi- 
clica Sa Iumanum genus, să găsească un chip 
ușor de pocăință şi de ertare. De accea printr'o 
Instrueţiune a sfintei Inquisiţiuni Romane şi Uhni- 
versale, adresată tuturor Episcopilor din lumea 
catolică cu data de 10 Maiu 1884, âre bunătatea 
a învoi ca, în timp de un an întreg „ începând din 
ziua de astăzi în care publicăm în “Tparhia Noas- 
tră susnumita, Sa Enciclică, să înceteze pentru a- 
„cei ce fac pocăinţa datoria de a descoperi po ca-; 

DN IN 

1) Mabacuc, LU, 3.—2) Mare. II, 1
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pii ascunși şi cârmuitorii secetei ; ȘI mai învoceşte. 
încă, ca în curgerea aceluiaş timp să înceteze re- 
serva censurilor (pedepselor bisericești), în care ar 
fi căzut, dând o putere deosebită tuturor duhovni- 
ilor aprobaţi de Episcopul eparhiot, să deslege ae 
susnumitele censuri pro acei ce sc căesc din inimă 
«de răul făcut, și părăsesc sectele osândite, 

Noi rugăm foarte mult pe iubiții noştri aju- 
tători, pe Cucernicii Administratori ai Parohiilor, 
să-şi dea toată silinţa pentru a aduce pe calca a- 
devărului și a dreptăţii pe aeci parohiani ai lor, 
cari ar Îi intrat în vre-o secetă nelegiuită, îndem- 
nându-i în toate chipurile posibile să sc folosească 
le această bunătate a Loeţiitorului lui Isus Ilris- 
tos, şi să se îngrijească de mântuirea lor cca ve- 
cinică. 

Iar voi, prea iubiţilor Fii, cari, mulțumită lui 
Dumnezeu, aţi rămas neatinşi de ciuma scetară 
și nu faceţi parte din nici-o adunare a satanci, 
amintiţi-vă că aveţi datoria de a asculti cu doplină 
supunere glasul celui mai mare Păstor al suflete- 
lor voastre, şi de a luă o hotârâre statormică de 
a nu face niciodată parte din sectele osândite ce 
Dânsul în Encielica Sa. Voi mai aveţi şi marea 
“latorie de a vegheă ncîncetet, pentruca fiii voştri, 
persoanele ce vă sunt scumpe, toți acci cc atârnă 
de voi să nu între în astfel de secte. Mai între- 
Dbuinţaţi încă toată râvna voastră, toată dragostea 
voastră pentru a seoate din prăpastie pe acei din 
cunoscuţii voştri, cari, poate mai mult din neso= 
cotință decât din vină lor, au întrat în secta frane-
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masonică, sau în vre-o altă sectă, osândită do sfânta 

Biserica a lui Isus Ilristos. Făcând aşă, veţi a-- 

rătă că sunteţi ascultători învățăturilor Prea Sfân-. 
tului Nostru Părinte, că sunteţi însufleţiţi de dra- 

gosteu dumnezeescului Mântuitor, și veţi atrage 

„asupra voastră şi asupra familiilor voastre cele: 
mai alese binecuvântări ale lui Dumnezeu. 

Atunci, când la începutul veacului al 12-lea 

. Biserica eră necăjită de acei neimpăcaţi duşmani, 

ce erau Albigeji, adevăraţi premergători ai s0- 

cialismului modern ; atunci, când moravurile erau, 

ncinfrânate şi trebuința era “mare de a aduce din: 

nou în putere viața creştină,: care stă în duhul 

de jertfă, în lepădarea de sine, în dragostea lui: 

Dumnezeu şi a aproapelui: milostivul Dumne- 

zeu a tăcut să se ivească doi Sfinţi foarte mari: 

Dominie «dle Callaroga şi I'rancisc de Assisi, prin 

mijlocul cărora s'a dat început Rozariului și Ordi-- 

nului al beileu. Intăiul este o evlavie care veni: 

tocmai la vreme potrivită pentru a birui cu de-- 

săvârşire eresurile, pentru a desrădăcină năravu-- 

rile cele rele, pentru a dobândi mila lui Dumne- 

zeu, pentru a apără şi a slăvi Biserica, dând 
cinste şi închinându-ne Mariei, Fecioarei Neprihă-- 

nite, prea Sfintei Maici a lui Dumnezeu, care a 

zdrobit capul șarpelui infernal şi a biruit toate: - 

eresurile din lumea întreagă. Al doilea este un Or-. 

din foarte potrivit spre a face să înflorească ere-. 
dința și orice virtute creştină ; pentru a întrână. 

poftele cele rele, lăcomia omenească, fala și do-- 
rinţa de cinste deşartă ; pentru a împăcă neînțe-
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legerile între săraci şi bogaţi, între lucrători şi 
stăpăni; pentru a deslegă întrun cuvânt chestiu- 
nea socială, şi pentru a birui cu desăvârşire pe 
:scetari, 

l'raţilor şi Fiilor prea iubiţi, vromea noastră 
au este deosebită de aceea a Aibigejilor, ale căror 
fapte pustietoare, zice renumitul istorie Fridorie 
Turter:), au fost lăsate de dânşii Franemasonilor, 
urmașii lor. Nevoile vremurilor noastre suni prin 
urmare aceleaşi. Ei bine, împotriva Albigejilor 
moderni, împolriva Franemasonilor, pentruce nu 
vor folosi încă Rozariul întoemit de sfântul Do- 
minic, şi Ordinul al treilea întocmit de sfântul 
Francisc, dacă aceste două arme au fost atât de 
folosiloare pentru a birui pe ilbigeji în veacul 
al 12-lea ? Locţiitorul lui Isus Ilristos ne îndcam- 
nă chiar. astăzi?) de a întrebuință aceste doui 
arme foarte puternice pentru apărarea indivizi- 
lor, a familiei, a societății şi a Disericai, și cu vi 
le propun întrun chip deosebit. 

Piţi cu inimă, Fraţilor şi iilor prea iubiţi: 
facei-vă: obiceiul de a spune în fiecare zi cu e- 
vlavie în familiile voastre sfântul Rozariu, sau 
cel puţin a treia parte dintr'ânsul; iar în zilele 
de sărbătoare aș dori ca pe la vremea vecerniei, 
«u înţelegerea Parohilor voştri, să recitați hoza- 
riul chiar în public, în 'b'sericile voastre, toţi 

1) Geschichte des Papstes Innozenz III und seiner Zeitsenos- seu. 13. h. 
„ 2) Eneielie. fuspicato concessum dela 17 Sept. 1882; Supremi -Apostolatus dela 1 Sept. 1883: Iustructio S. Ie. cţ (. Inquisil. dela. ID Mai 1884; și Eciel. de faţă : FZumanum genus,
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împreună cu glas tare, pentru a cinsti pe. prea 
dulcea noastră Maică Maria și a o chiemă înlr'a- 
jutor. Fiţi cu inimă, Fraţilor şi Liilor prea iubiţi: 
înscricți-vă, sub povăţuirea Parohilor voştri, în. 
Ordinul al lreilea, şi împliniți cu credință legile. 
lu: îndulcite şi potrivite vremurilor noastra lot 
de Papa Leone al MIIL-lea!). Fiţi cu inimă, Fra- 
ților şi Fiilor prea iubiţi: Isus Ilristos a biruit 
lumea şi a biruil-o pentru noi. In lume, ne spune 
EI şi astăzi, în lume veți fi strâmtorați; dar în-- 
drăzniți, eu am biruit lumea 2). Puneţi toată nă- 
dejdea voastră în mine, şi în ajutorul harului 
meu, şi fiţi cu inimă, căci cu am biruit lumea. 
pentru voi, şi am biruit-o cu toate grozăviile şi 
iubirile ei. Fără îndoială, că voi veţi lrebui să 
ă luplati, dar vă veţi luptă împreună cu mine. 

şi veţi luptă împotriva unui vrăşmaş Diruit de 
inine. Voi veți fi urâţi de toți pentru numele meu, 
iar acel ce va răbdă până la sfârşit, acela se va 
inântui”). Deci grăese. vouă, prietenilor mei: unu 
vă lemeți de cei ce ucid trupul, şi după aceea. nu 

„pol ninti mai mult să facă. Ci voiu arălă vouă 
de cine să vă lemeţi: să vii lomeţi de acela, care: 
are pulere, după ce Va ucis, săl arunce în gehent 
(iad); adevăr, g grăesc vouă, de acela Să el le=. 
meți*). 

Fraţilor şi Fiilor prea iubiţi, iacă cuvântul 
dumnezeese, care vreme de nouăsprezece veacuri 
a umplut pe creştini de o îndrisneală eroică, şi 

. 1) Vezi vol. I. No. 3 3, pag. „28-87,—9) Ioan AVI, 33.—3) M ath. N, 22 22 
—4) Luc. XII, 4, 5. ” 
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a făcut, face chiar astăzi, şi va face pănă la sfâr- 
şitul lumii, pre Mucenicii şi pre Sfinţii, de cari. 
cu dreptate se mândreşte sfânta noastră Maică. 
biserica Catolică. Fiţi dar şi voi cu inimă şi aveii 
credință în Acela, ce a biruit lumea peulru voi. 
ceusla este Viratința ceea ce birueşte lunieu, zice 
sfântul Toau, credința ndustră 1), Dar această ere- 
dință trebue să fie vie, dur această credință tre- 

„buc să fie însufleţită de dragoste, dar uccustă 
credință trebue să fie hrănită cu fapte bune : 
fiind-că credinţa, dacă n'ure (apte, moară este sin- 
po). Dacă voi veţi avea tonleauna această credinţă 
vie și lucrătoare, nu numai că nu veți aveă nici- 
odată nenorocirea de a fi amăgiţi și biruili de 
satana şi de slugile lui, căzând în lanțurile sec- 
tare; dar voi înşi-vă veți birui întrun chip stră- 
lucitor pe diavol şi lumea Diruită pentru voi 
de Isus Hristos, în al cărui Nume prea sfânt vă 
dau din toată: inima Binecuvântarea. mea pas- 
torală. | N | 

Dată în Reşedinţa episcopală din laşi, în 
sărbătoarea Inchinării einstitului Lanţ al sfântului 
Apostol Petru, 1 August 1854. 

+ Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP CATOLIC DE IAȘI 

1) 1 Ioan. V, 4.——2) Iacob. II, 17,
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Enciclica impotriva Franemasoneriei 

. către toți 
- Patriarhii, Primaţii, Arhiepiscopii şi Episcopii 

| din lumea catolică 

LEON PAPA XIII 
VENERABILILOR FRAȚI 

SALUTARE ȘI VINECUVÂNTARE APOSTOLICĂ 

Neamul omenesc, după ce prin prisma diavo- 
lului părăsi în chipul cel mui ticălos pe Dumne- 
Zeu, căruia îi datoria fiinţa! şi totodată darurile 
cerești, se împărți în două tabere deosebite ŞI Îm- 
potrivitoare, din care una: se luptă necontenit pen- 
tru adevăr şi virtute, iar alta pentru orice se îm- 
potrivește virtuţii. şi adevărului. Cea d'intăi esto 
împărăţia lui Dumnezeu pe pământ, adică ade- 
vărata Biserică a lui Iristos, cu care cine.vo- 
eşte u fi unit din toată inima și într'un chip po- 
trivit spre a fi mântuit, trebue numai decât. să 
slujească lui Dumnezeu şi Unului născut Fiu al 
lui cu tot sufletul şi cu toată voinţa. A doua este 
împărăţia satanei, sub puterea şi stăpânirea căruia, 
se ullă toţi carii, luându-se după nenorocitele pilde 
ale capului lor şi ale întăilor părinţi, nu voesce a 
se: supune legii vecinice a. lui Dumnezeu, și îm-
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mulţesc silinţele lor întru a se lepăda de acelaş 
Dumnezeu, sau întru a i se împotrivi. Aceste două. 
împărăţii le-a văzut şi deseris Sf. Augustin cu o 
mare pătrundere sub chipul a două cetăţi impotri- 
vitoare între ele, tie din pricina legilor cc le cârmu- 
ese, fie din pricina năzuinţelor ce le urmăresc; şi 
în puţine dar adânci cuvinte a îmbrățoşat temeiul 
fie-căreia : Două iubii au dat început celor două 
celăţi; celalea pământească se naște din iubirea 
«le sine și împinsă pănă la disprețul lui Dumne- 
Zeu : cetatea cerească se naște din iubi eu lui Dum- 
nezeu împinsă pină la disprețul de sine-însuși. , 
In tot şirul. veacurilor, aceste două cetăţi n'au în- 
cetat de a se lupta una în potriva alteia, între- 
buinţănd tot felul de arme și de tactică, deşi nu 
totdeauna cu acciaș aprindere şi cu acelaş avânt. 
In timpul actual însă, părtinitorii răului par a fi 
uniţi într'o silință demăsurată, însuflați şi ajuto- 
raţi de o societate de. oameni . răspândită foarte 
mult şi organizată întrun chip puternic, socicta- 
tea adică a /'ranemasonilor. Aceştia nu-şi mai dau 
osteneala de a-și ascunde gândurile, şi cu toată cu- 
tezarea năvălese pe întrecute împotriva înaltei stă- 
pâniri a lui Dumnezeu. Pe faţă şi în puvlie ci ur- 
mărese nimicirea sfintei Biserici, ca să ajungă, 
de-ar îi cu putinţă, a despuia cu desăvârşire nea- 
murile creştine de binefacerile dobândite prin Isus 
ilristos, Mântuitorul nostru. Gemând la vederea 
acestor rele, și siliţi de dragoste, Noi ne simţim 

1).De Civit. Dei, Lib. XIV, e. 13, *
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adeseu îndemnați a striga către Dumnezeu: Ca 
îacă zctjmașii tăi sau întânilat și cei ce te uăsc: 
pe tine au idicat capul. Asupra poporulu tiu: 
du meșteșugii gând, și sau sfătuit împolrivu sân- 
ilor tăi. Zisau : veniţi și să-i perdem pre dânșii 
dintre neam!) | | 

Iatu”o nevoe atât de mare, înti”o luptă atât 
de erndă și hotărâtă impotriva creştinismului, este 
datoria Noastră de a arătă primejdia, de a de- 
nunţa pe dușmani, de a'Ne împotrivi din toate: 
puterile scopurilor și uneltirilor lor cclor viclene, 
pentru ca să împiedicăm perderea vecinică u su-- 

“Îletelor, a căror mântuire Ni sa încredințat; şi 
pentru ca Împărăţia lui Isus. Ilristos, pe care sun-- 
tem însărcinați de a:0 apăra, nu numai să ră- 
mână în picioare în toată întregimea ci, ci încă. 
să mai propășească, peste tot pământul, făcând. 
nouă cuceriri. 

In neadormita lor îngrijire pentru mântuirea 
poporului creștin, Predecesorii Noșştri, Pontifieii 
Romani, cunoscură îndată cine eră acest vrăjmaş. 
atât de capital care se iveă din întunericul unei 
ascunse conspirațiuni, “şi ecea ce dânsul voiă, 
Prevăzând viitorul, ei doteră suveranilor şi po-- 
poarelor semnalul de alarmă, ca nu cum-va să 
fie apucaţi fără do veste prin cursele şi meşteşu-. 
girele pregătite în potriva lor. Intăia arătare £ 
primejdiei s'a făcut de Clement. XII 2) în anul 
1138 ; iar Constituţiunea acestui Papă fu întărită 

  

1) Ps. LAXXII, 2—4.— - 2) Const 2a ominenti, dela 24 Aprilie 1138,
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şi reînoită de Benedict. XIV », Piu VII se luă după 
urmele amândurora *); şi Leon NIL cuprinzând în 

Constituţiunea Apostolică Quo geaziora i) toate ac- 

tele şi hotărârile Pontificilor precedenţi asupra 

acestei materii, le primi şi le întări pentru tot-. 

deauna. Piu VIII), Grigorie NVI2) şi, în mai multe 
rânduri, Piu IN %) au vorbit în sensul acelaş. 

liind că scopul şi firea sectei franemaso- 

nice fuseseră prea deplin cunoscute prin semne: 

invederate ale faptelor ci, prin procese formale, 

prin aducerea la lumină a legilur ci, a riturilor: 

şi a tălcuirilor, cărora mai de multe ori se adău-. 

giseră chiar mărturiile udepţilor, acest Scaun A- 

postolie a denunţat lumei că secta Franemasoni-— 

lor, întemeiată fără nici un drept omenese şi dum- 

nezeesc, este vătămătoare creştinismului, nu mai 

puţin de cât statului : şi a oprit şi poruncit. sub 

pedepsele cele mai mari, cu care obicinueşte Bise- 

rica de a lovi pre vinovaţi, ca nimene să nu în-- 

tre în accastă societate. Intărâtaţi de aceste mă- 

suri și crezând de a putea prin dispreţ şi prin 

defaimare să scape de puterea acelor hotărâri sau 
să. le micșoreze, sactarii învinovăţiră pe Papii, 

cari le decretaseră, când că hotărâseră nişte lu-- 

eruri nedrepte, când că trecuseră peste marginile 
cuvenite. Asifel ei se siliră de a ocoli şi dea ză- 
  

1) Const. Proridas, dela 18 Maiu 1*51.—-2) Const. Jieelesian a: 

Tesu Christo, dela 13 Sept. 1821.—2) Const. dela 15 Martie: 1825,.— 
4) Enciel. Tradeti, dela 21 Maiu 1825.35) Eneie). Mirari, dela 15. 

Aug. 1832.—6) Eneiel, GQuipluribus, dela 9. Nov. RH. Aloe. Madlti= 

plices inter, dela 25 Sept. 1865 ş. el. Ă
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-dărnici autoritatea - şi gravitatea Constituţiunilor + Apostolice ale lui Clement XII Benedict XIV, Piu VII şi Piu IX. Cu toate aceste n'au lipsit, chiar în acea socielate, unii cari au mărturisit, deşi fără „Yoe, că, plecând din punctul de vedere al învăţă- turii şi al disciplinei catolice, Pontificii Români urmaseră după tot dreptul. Acestei mărturisiri trebue a mai adăugi consimţimântul unui număr 
oarecare de suverani și de capi ai statelor, cari avură grija, sau de a denunța, societatea Francmu- sonilor Scaunului Apostolic, sau de a osândi ei însuşi ca un ce primejdios, aducând legi împo- trivă'i, precum s'a făcut în Olanda, în Austria, în Elveţia, în Spania, în Bavaria, în Savoia şi în alte părţi a Italiei. 

De 
Dar mai presus de toate este de însemnat că „întâmplările au desvinovăţit purtarea. cea, înţe- Jeaptă a, Predecesorilor Noştri. Căci grija lor caa “prevăzătoare şi părintească, nu avă, nici pretutin- “denea, nici totdeauna, sfârșitul dorit; fie din pri- cina prelăcătoriei şi vicleniei sectarilor, fie din pricina, uşurinței nesocotite a, acelora, cari ar fi „avut interesul cel mai mare de a o privighea mai de aproape. Urmarea, a. fost că, întrun: veac şi 

Jamălate, secta F rancmasonilor a făcut înaintări necrezute. Intrebuinţând totodată cutezarea şi şi- reţia, ca a năpădit în toate gradele ierarhiei so- iale, și a început a câștigă atâta putere, încât pare a domni aproape în deosebite state. Din -a- ceaslă întindere atât de grabnică şi de înfrico- Șată au urmat anume pentru Biserică, pentru auc-.
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toritatea. suveranilor şi pentru binele public acele: 
rele pe cari Predecesorii Noștri le prevăzuseră 
mai de mult, de oarece lucrurile au ajuns până 
a justifica, pentru viitor temerile cele mai seri- 
oase, nu tocmai în privinţa Bisericei, ale cărie- 
temelii nu pot fi sguduite defel prin încercările 
oamenilor, ci în privința statelor unde a devenit 
prea covârşiloare înrâurirea. sectei de care voLr=: 
bim, sau a altor secte ce-i seamănă și care con- 
lucrează, cu dânsa, şi sunt de dânsa atârnate. 

Din pricinile acestea, de abia pusesem Noi 
mâna pe cârma Bisericii, am: văzul Şi. am simțit. 
pe deplin cât. trebue să ne împotrivim unui rău 
atat de mare. și să-i impotrivin, întru cât e cu Du- 
tinţă, auctoritatea Noastră. Folosindu-ne de orice: 
bun prilej, Noi am urmărit învățăturile cele mai 
însemnate asupra cărora părea a fi înrâurit mai. 
mull. înrăutățirea ideilor Franemasonice. Astfel: 
în Enciclica Noastră Quod Apostolici muneris Noi 
ne-am silit de a combate monstruosităţile Socia-- 
liștilor şi ale Comuniștilor. In cealaltă Enciclică a, 
Noastră dreenuon ne-am îngrijit de a apără şi de: 
a desluși noțiunea. cea adevărată și autentică a 
societăței casnice, al cărei izvor şi început este 
căsătoria. Pe lângă aceasta, în Enciclica Diutur- 
num Noi am propus, dup principiile înțelepciunii. 
creştine, firea. puterei politicei, şi am arătat mi-. 
nunata, ci unire cu ordinea naturei, precun şi cu. 
binele popoarelor şi cu al suveranilor. Astăzi 
după pilda Predecesorilor Noştri, an hotărât de 
a ne îndrepta cu dinadinsul luarea aminte asupra.
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societăţii însăș franemasonice, asupra întregei sa- 
le învățături, asupra scopurilor sale, asupra ten- 
dinţelor și faplelor sale ca să punem mai mult la 
iveală puterea sa răufăcătoare, și să oprim lăţiraa 

“unei ciume nenorocite. 
Felurite sunt sectele oamenilor cari, deși n'au 

aceleas rituri, acezaş formă și originea acecaş, 
totuș fiind unite între el prin împărtăşirea ace- 
luiaș scop şi prin asemănarea principiilor, în 
fiinţă se potrivesc cu Francmasoneria, ce este ca 
un centru din care toate pleacă şi în care se în- 
torc. Și deşi astăzi ele nu arată de a voi să TĂ- 
mâie ascunse, şi ţin adunări ziua'n amiaza mare 
şi faţă cu toată lumea, avându'şi chiar jurnalele 
lor, totuș dacă ne uităm până în fundul lucruri- 
lor, vedem prea bine că ele păstrează firea și obi- 
eeiul societăţilor ascunse. Căci la, ele se află mai 
îmulte feluri de taine, pe care legile lor opresc cu 
cea mai mare îngrijire de a le descoperi nu numai 
persoanelor străine, ci încă unui număr însemnat 
din adepţii lor: aşa, de pildă, sfaturile din lăuntru 
Şi cel din urmă, capii cei mai mari ai sectelor, 
niște întruniri mai ascunse şi interioare, de ase- 
menea şi măsurile luate, şi în ce chip, prin ce mij-. 
Joace se vor îndeplini. Contribue. de minune la a- 
ceastă împărţire făcută; între asociați a drepturi- 
lor, a funcţiunilor şi a însărcinărilor, deosebirea 
ierarhică, a rândurilor și a gradelor, făcută în 
modul cel mai nimerit, şi disciplina cea straşnică 
căreia toţi sunt supuș. Candidaţii trebue să făgă- 
duească, ba chiar să jure, de a nu descoperi nici
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odată şi nici întrun chip numele asociaţilor, sem- 
nele și învăţăturile societăţii. Astfel, sub nişte 
înfăţoşări înșelătoare şi întrebuinţând totdaauna 
prelăcătoria, precum odinioară făcuseră Mani- 
cheii, Francmasonii nu cruţă nici o osteneală pon- 
tru a se ascunde și pentru a nu avea alţi marturi 
alecât numai pre ai lor. Căutând ei de a nu arăta 
niciodată cecace sunt, ei joacă rolul de prieteni ai 
Jiteraturei sau de înţelepţi întruniţi pentru a cul- 
tiva ştiinţele. Nu vorbesc decât de râvna lor pen- 
tru înaintarea civilizaţiunii, de iubirea lor pentru 
poporul de jos. Auzindu-i pe ei, unica lor țintă ar 
Îi de a îmbunătăţi soarta mulţinaii şi de a întinde 
la un număr mai mare de oameni foloasele vieţii 
civile. Cari intenţiuni, chiar de ar fi adevărate, 
nu sunt decât o. parte din scopurile lor. Afară 
«de aceasta, cei ce sunt înscrişi trebue să făgă- 
«duiască o supunere oarbă, şi desăvi ârşită la po- 
runcile capilor; trebue să se arăte gata de a în- 
deplini poruncile acestea, la, cea, mai scurtă înştiin- 
țare, la cei mai mie semn, supunându-se de mai 
înainte, dacă ar face altfel, la pedeapsă cea mai 
cumplită şi la moarte însăş. Aşa, nu e lucru rar 
să [ie pedepsiţi cu moartea aceia dintre ci cari 
sunt judecaţi sau de a fi dat pe. faţă. învăţăturile 
tainice ale societăţii, sau dea se fi împotrivit po- 
zuncilor; şi aceasta se sevârșeşte cu atâta îndrăz- 
neală şi dibăcie în cât, cele mai multe ori. uci-. 
gașul scapă de urmăririle şi resbunarea justiţiei, 
Acum, a se preface necontenit şi a se ascunde 
în întuneric ; a'şi lănţui pre oanieni ca pe nişte
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robi. cu legămintele cele mai tari pentru un scop: 
necunoscut de dânșii; a întrebuința la orice fără 
de lege uceste unelte ale unci voinţi străine ; a 
înarma pentru omor nişte mâni, ale căror ajutor 
este încredințat prin: nepedepsirea crimei: este 
o cruzime pe care firea însăși a lucrurilor n'o- 
poate -ingădui. Rațiunea şi adevărul ni dove- 
dese deci că societatea, despre care vorbim, se . 
împotrivește dreptăţii și onestității naturale, 

Cu atâtă mai mult, că avem și alte dovezi 
foarte strălucite. Și într'adevăr, oricât de mare ar 
îi între oameni dibăcia de a se preface și deprin- 
derea de a minţi, tot nu este cu putință ca o 
cauză să nu se dea pe față prin efectele sale în 
tun chip oare-care: Nu poale pomul bun sc 
[acă roade rele ; nici pomul rău să faci roade 
bune !). Acum roadele aduse de seceta Franemaso- 
nilor sunt vătămătoare, și cât se poate de amare. 
Căci din semnele sigure ce le-am adus mai sus, 
urmează că scopul din urmă . al F'ranemasonilor 
este acesta: de a resturna din temelie toată: dis- 
ciplina religioasă şi socială, care s'a născut din 
ideile creştine pentru 'a o înlocui cu alta, făurită 
după ideile lor și ale 'căror principii și legi fun- 
damentale sunt împrumutate de 'la Naturalis. 

- Ceea, ce am zis pănă acum şi ceea ce vom zice 
trebue să se înțeleagă despre secta franemaso- 
nică privită în întregimea ci, întru cât îimbrățo- 
şează alte societăţi încuserite şi unite cu dânsa, 

1) Math, VII. 1$,
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dar nu despre fiecare mădulur al lor luat în deo- 

scbi. Intre ci, se pot găsi, şi întrun număr des- PNI 
> 

tul de mare, mai mulţi carii, deşi vinovaţi pen- 

tru că sau înseris în asemenea societăţi, totuş 

nu Se împărtăşese «de-a dreptul de faptele lor ceri- 

minale şi nu cunose seopul din urmă pe cure so- 

cietăţile aceleaşi îl urmăresc, De asemenea poate 

să fie ca unele grupuri să nu păscască cu cale 

conelusiunele cele extreme pe care, fiindcă ur 

mează numai decât din principiile comune, ar tre- 
ui să le primească, dacă nu i-ar ingrozi uriciu- 
nia lor. Afară de aceasta, nişte împrejurări deo- 
sebite de timp sau deloe pot foarte bine să facă 
ca vre-unul din grupuri să nu îudrăznească a 
merge atât de departe cât ar dori, sau cât în- 
drăznese celelalte. Nu trebue pentru aceasta a 
conchide ca grupurile acestea să fie străine faţă 
cu societatea fvanemasonică, de oarece socicta- 
tea franemasonică este de judecat, mai puţin 
după faptele împlinite şi după reuşitele lor, decât 
după totalitatea principiilor sale. 

Acuma, cel mai de căpetenie principiu al Na- 
turaliştilor, precum numele lor arată îndestul, este, 
că la orice lucru firca şi mintea omenească trebue 
să fie conducătoare și stăpână. Primind accasta, 
dacă este întrebare despre datoriile cătră Dumnezeu, 
ci sau că le nesocotese, sau că le strică prin niște 
păreri rătăcite şi nehotărâte. Căci tăgăduese că 
Dumnezeu să fie autorul oricărei revelaţiuni ; ci 
nu primesc nici-o dogmă de religiune, nici-un a- 

bd 
[9]
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dovăr ce mintea omului nu poate pricepe, nici un 
învățător căruia să fie datori a crede pentru auc- 
toritatea oficiului său. Acum, fiind o datorie deo- 
sedită și proprie a Bisenicii eatolice de a cu- 
prinde pre deplin şi de a păzi în întregimea lor 
nevătămată învăţăturile primite de la Dumnezeu, 
Şi auetoritatea magisteriului împreună cu toate 
ajutoarele cereşti trebuineioase pentru mântuirea 
oamenilor, pentru accea vrăjmaşii desfăşură  îm- 
potriva ci toată mânia şi atacurile lor. Să ve- 
dem acum purtarea sectei Franemasonilor în 
lucrurile ce privesc religiunea,. mai ales acolo 
unde ca are mai mare libertate de u face ec-i 
place, şi zică-se dacă secta aceasta n'are altă 
menire de cât aceeu de a îndeplini poruncile Na- 
turaliştilor, Cu o muncă îndelungată şi stăruitoare 
ca caută să facă ea magisteriul şi auctoritatea, Bi- 
sericei să nu aibă nici o înrâurire. în Stat, do u- 
ecea kranemasonii predică poporului că trebue a 
despărţi de tot afacerile religioase de cele civile, 
şi se luptă pentru acest scop. Astfel ci seot din 
legi şi din administraţiunea publică înrâurirea cea 
mântuitoare a religiunei catolice, Și prin urmare 
ci voese să întoemească Statele fără nici o atâr- 
nare de așezămintele şi poruncile Bisericii. Insă 
nu este destul pentru ei de a înlătura din guvei- 
nul afacerilor omeneşti Bisorica „căluză înţelcaptă 
şi sigură : dar se poartă cu dânsa ca c'un dus- 
man şi o asuprese. De aici, şi prin vorbe, şi prin 
scrieri, și prin învăţământ, li este certat a ataca
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chiar temeliile religiunii catolice, fără frică de 
pedeapsă. Nici drepturile Bisericii, nici preroga- 
tivele cu care Pronia o înzestrase nu sunt Cru- 
ţate de isbirile lor. I se lasă eca mai mică liber- 
tate de lucrare, şi aceusta în puterea unor legi, 
ce nu par a fi atât de usupritoare, dar care în- 
tradevăr sunt croite înadins pentru a împedica 
libertatea aceasta. Intre Jegile excepţionale făcute 
în potriva Clerului, noi vedem anume pe unele al 
căror sfârşit ar [i de a împuţina întwun chip sim- 
țitor numărul miniștrilor şi de au micşoră din ce în 
ce mijloacele ce le sunt trebuincioase. hămășiţele 
bunurilor bisericeşti, supuse celei mai mari selăvii, 
se află aşezate sub atârnarea şi bunul plac al ad- 
ministratorilor civili. Comunitățile religioase sunt 
«desființate sau împrăștiate. In ceca ce priveşte Sea- 
unul Apostolice şi Pontificele roman, duşmănia sec- 
tarilor este şi mai înverşunată. După ce, sub falşe 
pretexte, ci au despoiat pe Papa de suveranita- 
tea sa vremelnică, oaranţie neapărată a libertă- 
ţii şi a drepturilor sale, ci lau redus înti'o stare 
de tot nelegiuită şi de nesuferit, pănă când, în 
aceste din urmă timpuri, părtinitorii acestor secte 
au ajuns acolo unde ţinteau mai de mult cu pla- 
nurile lor cele ascunse, adecă de a'spune deschis 
a trebne a desființa puterea cea sfântă a Ponti- 
ficilor romani şi a nimici cutotul acest Pontificat, 
întemeiat din dreptul dumnezeese. Care lueru, 
dacă ni-ar lipsi altele, destul ni-l dovedeşte măr- 
turiea unor oameni cari au făcut parte din sectă
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Şi cari, [ie în trecut, fia mai de curând, încra-. 
dințară cum că întradevăr Franemasonii voasc să 
urmărească catolicismul cu o dușmănie neîmpă-- 
cală, şi că ei nu vor avea pace, până ce nu vor: 
vedea dirâmate toata întocmirile religioase înte- 
meiaie de Papi.—Şi dacă cei înscrişi nu sunt da 
tori de a se lepidă cu vorbe deschise de cato- 
licism, aceasta, departe da a, vătăma scopurile 
Francmasoneriei, le sprijinesc şi mai mult. Căci 
în chipul acesta mai întâiu ei amăgesc mai lesne 
pe oamenii proşti şi nesocotiţi; şi iraz pe mult 
mai mulț: în secta lor. Apoi deschizând uşa per- 
soanelor de orice religia, si isbutesc să încredin--" 
țeze cu acest fapt rătăcirea cea mara a timpului 
nostru, că, trebue a lăsă de oparle grija pentru 
religiune. Acum numai principiul acesta ajunge 
pentru a nimici toate religiunile, şi mai cu deo-. 
sehire religiunsa catolică, cars, fiind una singură 
cea adovărală, nu poate fi pusă deopotrivă cu ce-- 
lelalte fără de cea mai mare nedreptate. 

Dar Naturaliştii merg şi iai departe. Intrând. 
cu îndrăzneală în calea rătăcirii în cezace. pri-- 
veşte lucrurile cala mai însemnate, ei sunt târâţi 
cu repeziciune la urmările cele mai extrema ale- 
principiilor lor, fie din pricina slăbiciunei na 
turii omeneşti, fie pentru dreapta pedeapsă cn 
care Dumnezeu loveşte trufia lor. Urmează de. 
aici că ei nu mai păstraază în toată întragimea. și 
siguranța lor adevărurile ce se cunosc prin lu-. 
mina firească a minţii, precum ar fi bunăoară] 
existența lui Dumnezeu, spiritualitatea şi nemu- 
... Li 3 . 1
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rirea sulletului. Adusă pe o cale da rătăciri, sacta, 
Francmasonilor nu sa putut feri de asemenea 
Slânei. Cu toate că îndeobşte ei racunosc că asia 
un Dumnezeu, totuş ai singuri mărturisesc că 
0 asemenza credință nu este pentru fie-care din- 
ir înșii obiectul unui consimţâmânt statornic şi 
al unei siguranţe neclintite. Căci ci nu ascund că 
chestiunea despre Dumnezeu este la dânşii îs- 
vorul şi pricina unor neuniri destul de mari; ba 
chiar în timpul cel mai apropiat sa şiia că o 
ceartă serioasă sa încins între ei în privința 
aceasta. In faptă, secta lasă. începătorilor o liber- 
late deplină de a ţinoa ce le place, sau că este 
Dumnezeu sau că nu este, și aceia cari lăgădu- 
esc cu îndărătnicie că nu este Dumnezeu, sunt 
primiţi cu aceiaş înlesnira ca şi aceia cari într'a- 
devăr judecă că este un Dumnezeu, dar au nişte 
păreri slricate, precuni fac Panteiştii; aceasta 
însă nu e alteeva decât a rețincă numai oarecare 
înfăţoșare absurdă a lui Dumnezeu, și a înlătura 
adevărul. Indată ee acest principiu fundamental 
este răsturnat, sau şi numai zguduit, este lucru 
lirese ca să se clatine și principiile celelalte ale 
ordinei naturale, precum că toate lucrurile au 
fost făcute prin libera voinţă a lui Dumnezzu ; că 
lumea este cârmuitii de Pronia sa; că sufletul 
ese nemuritor; ce: 4 după vieala co o duc oamo- 
nii pe pământ va urmă alta rocinicăt 

Perind însă aceste adevăruri care formează 
temelia ordinei naturale, și care sunt atât de în- 
semnate pentru teorie și practică, e uşor de văzut
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ce se va face cu moravurile publice și privale.— 
Să. nu vorbim de acele virtuţi suprafireşti, pe 
care nimene nu le poate nici împlini nici do- 
bândi fără de un dar deosebit al lui Dumnezeu ; 
virtuţi de care prin urmare nu se poate găsi nici 
o urmă ia oamenii ce nu cunosc şi (despreţuese 
mântuirea neamului omenesc, harul ceresc, sacra 
mentele, fericirea viitoare a raiului.—Noi vorbin 
numai despre datoriile care purcad din onestitatea 
firească: un Dumnezeu care a făcut lumea ȘI O câr= 
muiește prin Pronia sa; o lege vecinică care po- 
runcește de a, păstră ordinea firească şi oprește 
de a o turbură; un sfârșit din urmă al oamenilor: 
așezat. mult mai presus de lucrurile omenești şi 
dincolo de acest lăcaș pământesc: iată isvoarele, 
iată principiile de orice dreptate şi onestitate. 
Dacă acestea sunt înlăturate, precum obicinuesc a: 
face Naturaliștii şi Franemasonii, va fi peste pu- 
tință a cunoaşte în ce stă știința dreptului și a: 
nedreptului și de unde atârnă. Cât pentru Mo 
rală, unicul hueru care a găsit milă la membrii - 
sectei rancmasonice, şi despre care voiese st 
fie învățată cu îngrijire tinerimea, este aceca pe 
care o numesc morală civilă şi independenlă. şi 
TiDeră; cu alte cuvinte, morala în care nu este: 
cuprinsi. nici o ideie religioasă. Cât de neîndes- 
tulătoare este morala aceasta, cât îi lipseşte în 
privinta tăriei şi cât este de schimbătoare la orice 
suflare a patimilor omenești, se cunoaşte destul 
de bine 'din netericitele roade ce în parte le-a dat. 
Căci, acolo unde ea a început să domnească cu o 
mai mare libertate, după ce a fost isgonitii edu-
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cațiunea creștină, Sa văzul a scădea cu repozi- 
ciune buntitatea şi întegrimea moravurilor, a se 
mări și a se întări opiniunile cele mai grozave şi 
uricioasc, și a se spori în chipul cel mai spii= 
mântător îndrăzneala crimelor. Relele acestea 
pricinuesc astăzi plângeri şi jăluiri obşteşti; și 
deseuri, siliţi de adevăr, le mărturisesc mulţi din 
aceia cari n'ar voi. 

Pe lângă aceasta, firea omenească fiind pă- 
tată de păcatul strămoșesc, şi din această pricină 
[iind mult mai plecată spre viţiuri decât spre 
virtu(i, este numai decât de trobuinţă, pentru 
a În onești, de a înfrână pornirile cale rele ale 
inimei şi de a supune poltele rațiunii. In lupta, 
aceasta, trebue adeseori să despreţuim cele pă- 
mânteşti şi să ne hotărâm la muncă şi sulerințele 
cele mai mari, pentru ca raţiunea biruitoare SĂ-ȘI | 
(ină necontenit stăpânirea. Insă Naturaliştii şi 
Franecmasonii, novoindl să creadă nimic din cele 
ce le cunoaştem prin descoperirea lui Dumnezeu, 
tăgăduesc că părintele neamului omenesc a pă- 
cătuit, şi prin umnare cred că liberul arbitru 
nu este scizul şi pornit spre rău). Din potrivă, 
mărind peste măsură puterea şi excelența na- 
burii, și punând numai într'insa, principiul și re- 
gula dreplăţii, ci nici nu pol să'și închipuiască 
că pentru a potoli atacurile ei şi vontru a cârmui 
poltele, sunt de trebuinţă silinţi stăruitoare şi sta- 
tornicia cea mai mare. Drept accea noi vedem 

1) Conciliul Trident. Ses, VI. De lustiţ. el.
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a sc înmulți și a se pune la îndămână luturor 
orice poate să lingușcască patimele lor: ziare 
Și broșuri lipsite «de orice înfrânare și ruşine; 
reprezenta(iuni teatrale al căro» dosfrâu trece 
peste toate hotarele; lucrări de artă cultivate cu 
nerușinare după principiile aşa zisului verisi; 
născociri iscusite, menite a mări rafinarea ŞI Mo- 
liciunea vieţii ; întrun cuvânt, toate sunt puse în 
mișcare pe entru a îndestula dragostea pliicerii, cu 
care în cale din urmă se înpacă virtulea ador- 
mită. Aceste sunt lucruri vrednice de osândă, 
însă sunt foarte strâns unite cu principiile aco- 
lora, cari răpesc omului nădejdea bunurilor ce- 
rești şi pun toată fericirea în lucrurile (recătoara 
înjosind-o până la pământ. ——5pre întărirea celor 
zise, ar [i lesne de adus o laptă ce e mai greu de 
povestii decât de crozut. F iindet mai nimene nu 0- 
Dișnuiește să slujească cu supunere unor oameni 
isteți şi vicleni decât aceia a căror inimoșie esto. 
moleșilă şi sfărâmată prin sclăvia patimilor, 
sau găsit în secta Franemasonilor de aceia cari 

„au zis deschis şi au propus de a face toate chi- 
purile ca mulțimea să se sature de un nemăr- 
ginii desirâu al viţiilor; căci, lăcând acesta, ea 
va fi o uncllă foarte potrivită pentru împlinirea 
scopurilor celor mai îndrăzneţe. , 

In privința societății casnice, iată în ce se 
cuprinde toată învățătura Naturaliştilor. Căsăto- 
ria nu este decât un contract civil, ca poate dar 
să. se desfacă într'un chip legiuil după voința 
contraclanților; puterea asupra legământului că-
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săloresc stă în mâna capilor guvernului. La creg- 
terea copiilor, nu trebue ai sili să primească 
vre-o religiune; fiecare să fie slobod, când va 
[i vrâstnie, să'și aleagă religiunea ce'i place.—A- 
cun, Franemasonii nu numai că găsese cu cale 
toale aceste principii, ci încă se sârguese de a-le 
face să treacă în moravuri şi obiceiuri. În mai 
multe ţări, chiar catolice, s'a şi hotărât că, a- 
fară de căsătoria al nu este alifel de unire 
legiuită; în alte părţi, Lagoa îndroptățegte divor- 
(ul; în altele se pregătesc al introduce în legis- 
laţiunea lor cât mai curând. "Toate aceste măsuri 
grăbesc apropiata împlinire a planului de a 
Schimba firea căsătoriei şi de a face dintr'insa 

0 unire neslatornică şi trecătoare, născută din 
palimă, care după ca sa schimbat, o desface.-— 
Sceta își uneşte toate puterile şi silințele chiar: 

pentru aşi însuşi creşterea tinerimei. Francana- 
sonii înțeleg că lesne vor putea deprinde vârsta 
cea [ragedă şi mlădioasă după placul lor, şi a 
o pleca 'lupă cum vor voi; şi că nimic nu este mai 
potrivit. decăt acoasta pentru a pregăti Statului 
nişte cetățeni astlel precum ei cugetă. Pentru a- 
ceasta la creşterea și instrucțiunea copiilor ci nu 

voesc a suleri pe miniştrii Bisericii, nici ca profe- 
fesori, nici ca supraveghetori; în mai multe ţări 
au și isbutit a face să se încredinţeze numai mira- 
nilor ereşierea tinerimii, precum şi a înlătura cu 
desăvârşire din învăţătura moralei marile şi sfin- 
tele datorii, care unase pe oameni cu Dumnezeu. 

Vin apoi dogmele ştiinţei politice. In privinţa
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aceasta Naturaliștii învață că toţi oamenii au 
aceleași drepturi; toţi și sub toate punctele de 
vedere sunt de aceeași condiţiune ; toţi sunt liberi 
din natură; nici unul dintrînşii n'are dreptul de 
a porunci unuia din semenii săi, şi este o tira- 
nie a voi de a supune pe oameni la orice fel de. 
auctoritate, afară, numai de aceea ce vino dela 
dânșii. Orice putere aste aşa dar a poporului li-. 
her; puterea de a porunci n'o are nimene decâț 
prin mandatul sau învoirea poporului, astfel încât 
schimbându-se voinţa acestuia, cl poate să detro-- 
neze pe suverani şi fără voia lor. Isvorul tuturor 
drepturilor şi funcţiunilor civile este, sau mulţi- 
mea însăș sau şi aucloritalea care guvernează 
Statul, dar când acesta este întocmit după prin: 
cipiele moderne. Pe lângă acestea, Statul trebue 
să fie ateu, (fără Dumnezeu): la dileritele forme- 
religioase nu este nici o pricină, de preferinţă :. 
toate trebue să fie puse pe un picior de cgalilate.. 

Acum, că aceste învățături plac deasemine: 
și Francmasonilor, şi că după acest chip şi model 
voesc ei să întocmească Statele, este un lucru. 
foarte cunoscut și ce nu are nevoie de «lorezi. 
Căci de un timp îndelungat ei lucrează pe faţă 
din toate puterile pentru scopul acesta. Asifal oi 
pregătesc drumul altor sectari numeroși și mai: 
îndrăzneți, cari stau gata a scoale din aceste prin-- 
cipii falşe niște urmări şi mai uricioasc, ca bună- : 
oară împărţirea egală și comunitatea averilor în-. 
tre cetățeni, după ce se va desființa orice deose-- 
bire de rang şi de stare.
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Din cele ce le-am. zis pe scurt se vede destul 
de Iimurit ce este secta F'rancmasonilor, şi care 
e [inta ci. Dogmele lor principale se împolrivese 
atât. de tare și atât de învederat minţii omeneşti, 
încât. nimic mai înrăutățit nu se poate închipui, 
A voi să se nimicească religiunea și Biserica în- 
temeială de însuş Dumnezeu şi încredințată de-o 
ocrotire neperitoare, pentru a, restatornici, după 
optsprezece veacuri, moravurile! şi aşezimintele: 
păgânilor, este o nebunie foarie mare, şi o ne- 
legiuire prea culezătoare. Insă nu e mai pulin în- 
grozilor sau mai uşor de suferit de a vedeă res- 
pingându-se binefacerile câştigate prin bunătatea 
lui Isus Jiristos nu numai indivizilor, dar şi oa- 
menilor în familii şi naţiuni; binefaceri, cari, du- 
pă. mărturisirea însăş a, vrăjmaşilor, sunt foarte 
mari. Intr'un scop atât de smintit şi criminal, 
pare a. se pulea recunoaşte ura cea nestinsă şi 
polla. de răsbhunare, de care satana este însu- 
Hețit împotriva lui Isus Ieristos.—lDe asemena, 
scopul celalt, pentru care Francmasonii îşi dau 
atâta osteneală, de a nimici anume temeliile cele: 
mai de. căpetenie ale dreptăţii şi ale moralității, 
şi de a se face ajulătorii acelora cari ar voi să 
le fie ertat a face câte le poftesc, după obiceiul do- 
bitoacelor, nu este alta decât a prăvăli în pră- 
pastie neamul omenesc în chipul cel mai ruşi- 
nos şi necinstil.—Năul se face şi mai mare prin 
primejdia ce ameninţă atât societatea casnică cât 
Şi cca civilă. După cum am arătat altădatii, roate 
popoarele și toate veacurile sunt unite întru a.
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vedea în căsătorie ceva sfânt şi religios, iar legea 
dumnezeiască a îngrijit ca căsătoriţii să nu se 
poată despărți. Insă dacă căstitoria ar fi upsită 
de sfințenie şi roligiositale, dacă ar fi ortal a o 
desface, turburarea şi neorânduiala ar intră nu- 
mai decât în familie, femeile ar cădea din dem- 
nilatea lor, orice ocrotire ŞI siguranţă ar dispărsă 
pentru copii şi pentru: interesele lor. apoi 
Statul să nu aibă nici o griji publică do reli- 
giune, și să nu privească la Dumnezeu în întoc- 
mircea şi cârmuirea lucrurilor civile, ca și cum 
LEI n'ar fi de loc, este o îndrăzneală nepomenilă nici 
chiar la păgâni. Aceştia purtau atât de adânc în- 
tipărită în inima lor nu numai o idee a zeilor, ci 
încă lrebuința unui cult public, încât orau în- 
credințați că mai lesne ar fi fost unei colăți a sta 
în picioare [ră de a se răzima de pământ, de 
cât fiind lipsită de Dumnezeu. Si într'adevăr, so- 
cielatea neamului omenesc, pentru .care natura 
ne-a lormat, a lost înfiinţată de Dumnezeu, au- 
torul naturii; și dintr însul, ca dintr'un principiu 
Şi izvor, curge toată, putarea şi neprecurmarea 
nenumăratelor binefaceri, cu care ca este inzes- 
trată. Drept acoza, precum voacea naturei amin- 
tește fie-căruia din noi datoria de a cinsti pe: 
Dumnezeu cu evlavie şi sfinţenie, din pricină că 
ui îi datorim vicaţa Și bunurile unite cu dânsa, 
deasemenea tol din aceiaş pricină aminteşte na- | 
tura popoarelor şi statelor ac eaș datorie. Pentru 
aceasta este învederal, că fac un lucru nu numai 
nedrept, dar chiar neînțelept și absurd aceia cari
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Voesc, ca socialatea civilă să se destacă de orice 
datorie relizioasă.-—Insă fiindeă prin voinţa lui 
Dumnezeu se nasc oamenii spre a se inlruni și a, 
trăi în sociolate, şi fiindcă pulerea de a porun- 
ct este o legătură atât de trehuincioasă 5OCIC- 
lății civile, încât rupând'o, sociotalea se desfiin- 
(ează neapărat şi: [ră întârziere, urmează că pu- 
terea de a porunci izvorăște dela acela. care aj 
făcul. şi societatea. Prin urmare, oricine să fie 
acele, care are puterea. în mâni, el este ministru 
al lui Dumnezeu. Drept aceea, întru cât cor seo- 
pul şi firea societăţii omenești, trebuo să ne su- 
punem puterii legiuile care preserie lucruri drep- 
te, ca la auctoritatea însis a lui Dumnezeu, 
cârmuitorul tuturora ; şi nimic nu este mai impo- 
trivitor adevărului decât de a zica că delu vo- 
ința poporului atârnă jugul supunerii, pe care'l 
poate scutură când îi va plăcsă. 'Tol astfel nimene 
nu se îndoeşte că. toţi oamenii suni deopotrivă 
între ci, dacă privim neamul și firea lor comună, 
scopul din urmă pe care loţi au să-l dobândească, 
precum şi datoriile sau drepturile: care curg «le 
aici. Insă fiind că nu toţi pot avea aceleaşi da- 
ruri sufletești, şi deosebindu-se unul de altul prin 
puterile sufletului sau ale trupului, şi mare Liind 
neasemănarea moravurilor, a voinlslor şi a fi- 
rilor, deaceea nimic nu se împotriveşte mai muult 
minţi: omeneşti decât voinţa de-a aduce po toţi 
la acciaş măsură și de a face să între în înloc=. 
mirile vieţii sociale o egalitate riguroasă și de- 
plină. Precum întocmirea cea mai desăvârşită a,
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trupului resultă din unirea şi potrivirea mă- 
dularelor, cari se deosebesc prin formă și func- 
țiuni, împreunate însă, și puse fiecare la locul 
său fac un organisnr frumos, puternic, folositor 
și trebuincios; tot aşa în societatea omenească 
esle o ncasomiănare aproape nemărginită între 
oamenii din cari ca este compusă. Dacă aceştia 
ar îi toţi deopotrivă, şi fie-care ar face după ca- 
pul său, nimic n'ar fi mai pocit decât o astfel 
de societate. Insă dacă din potrivă printr'o ie- 
rarhie înțeleaptă de merite, de gusturi, de ca- 
pacităţi, fiecare conlucrează pentru binele ob- 
ştesc, veţi vedea înaintea voastră chipal unei 
socielăţi bine orânduite şi potrivite cu natura. 

In sfârşit rătăcirile lurburătoare, pe care le-am 
amintit până aici, ameninţă Statele cu primiaj- 
diilc cele mai înfricoşate. Căci înlăturând frica 
lui Dumnezeu şi cinstea legilor sale; lăsând 
Îi despreţuită auctorilatea suveranilor ; “dând drum 
liber patimei de revoluţiuni, şi găsind-o cu cale; 
deslănțuind  poliele mulţimii; rupând orice 
irâu, afară numai de acel al pedepselor, trebue 
să urmeze numai decât o schimbare şi o răstur- 
nare a tuturor lucrurilor. Acesta este scopul cel 
învederat pe carel urmăresc cu silinţele lor mal, 
multe asociaţiuni de Comunişti şi Socialiști; iar 
secta Prâncmasonilor mare dreptul da a se zice 
străină întreprinderilor lor, de oarece ca spriji- 
neşte scopurile lor, şi aro cu dânşii aceleași prin- 
cipii de căpitenie.. Dacă principiile aceste nu a- 
duc îndată şi pretutindenea urmările lor cele
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extreme, aceasta nu este din pricina învăţăturii 
şi voinţii seclarilor, ci din pricina puterii reli- 
giunii dummezeeşti, ce nu poate îi nimicită, şi 

„din pricina părţii celei mai sănătoase a oamenilor, 
cari nevoind a se supune Jugului societăţilor se- 
crete, se luptă cu inimă împotriva silinţilor ne- 
bune ale acestora. 

Să dea Dumnezeu ca toţi să judece pomul 
după roadele sale, şi si recunoască sămânța şi 
începutul relelor care ne apasă, al primejdiilor 
care ne amenință ! Noi avem aface cu un dușman 
înşelător și viclean, care ştie cum să lingușească 
urechile suveranilor şi ala popoarelor, şi”i ada- 
meneşte prin blândoţa cuvintelor şi prin împlini- 
rea voinţii lor.—Pătrunzând la suverani sub chi- 
pul prieleşugului, scopul Franemasonilor a fost 
să aibă într'inşii nişte tovarăşi și ajutiători puter- 
nici spre a asupri catolicismul; și pentru ai în- 
tărâla mai mult, ei au dofaimial cu îndărătnicie 
Biserica, că sar lupta întrun chip uricios cu su- 
veranii pentru puterea şi drepturile regeşti. Do- 
bândindu-şi prin unellirile acestea Siguranța şi 
culezareu, ei au început a se bucură de o mare 
trecere în cârmuirea Statelor, de a!tmintrelea, gata 
totdeauna a zgudui temelia împărăţiilor, a pri- 
goni, a defăimă,a alungă pe principii Statelor de 
câte ori aceştia ar păroă să cârmuiască altfel de 
că ei ar [i voit.—Ei îşi bat joc de popoare lingu- 
şindu-le toi în acelaş chip.  Strigând în gura 
mare libertate şi. prosperitate pubiică, şi că Bi- 
serica și Suveranii au fost pricina că mulţimea, 
n'a fost scăpată de nedreapta selăvie şi sărăcie,
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ei au înșelat poporul, și deșteptând întinsul se- - 
tea de lucruri nouă, Pau aţâţat împotriva unei și 
altei puteri. Însă ca toate acestea, mai mare este 
asteptarea foloaselor, decât adevărul; şi chiar imai - 
tare împovorat poporul se veda în nevoile sale 
lipsit. «le-o mare parte de acele mângâeri, ce le-ar 
îi putut afla cu îilesnire și îmbelşugare înlr'o 
societate întocmită creştineşte. Insă aceasta e o- 
bicinuita pedeapsă a mândriei luturor acelora, 
ari se răscoală împotriva rândusiei holărâte de 
Pronia dunmnezecască, că ei găsesc mâhnirea şi 
nevoia tocmai acolo, unde cu nesocotinţă S'au aş3- 
teptat la o soartă norocoasă şi după dorinţa lor. 

Cât despre Biserică, dacă poruncaşte de a sa 
supune mai presus de toate lui Dumnezeu, stă- 
pânului celui mai mare al tuturor lucrurilor ar 
Îi o deltiimare şi o nedreptate a crede că este pis- 
mașă de auctoritatea civilă, sau că gândește a'şi 
însuşi gcva, din drepturile suveranilor. Din po- 
trivă ea hotăreşte că oricât e drept de a da pute- 
rii civile, săi i s» dea din datoria de conștiință. Că 
apoi ca trage dela Dumnazeu însuș dreptul de 
a porunci, este un mare adaos de demnitate pan- 
tru auctoritatea civilă, şi un mare ajutor pentru 
a dobândi stima şi bunăvoința cetățenilor. la; 
este prietena păcii, nutrește unirea, îmbrățoşea- 
ză pe toți cu dragostea sa de mamă. Neavând! 
altă grijă decât de-a ajutora pe muritori, ea, în- 
rață că trebue a împreuna justiţia, cu bunătatea, 
porunca cu dreptatea, legile cu cumpătarea: că 
nu trebue călcat dreptul nimănuia, că trebue a,
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se îngriji de rânduiala și liniștea publică, şi a ușură, pecât se poate mai mult, nevoile celor să- raci atât în privat cât şi în public. Insă, pentru a întrebuinţă cuvintele sfântului Augustin, de aceea 
cred ci, sau caulii să facă a crede, că învățălura 
creșlinească nu. se polriveşte cu. binele Statuhu, 
jiindeă nu voese ca Stalul să stee pe tenielia pu- 
ternică a virtuților, ci pe nepedepsirea vitiuri- 
lor 1).— Cunoscând acestea, ar fi de cuviinţă în- 
țelepciunii civile, şi trebuincios binelui obştesc, 
ca principii şi “popoarele si, nu se unească cu 
Franemasonii pentru a nimiei Biserica, dar să 
se unească cu Biserica pentru a: sfărâmă silințile 
Franemasonilor. 

Orice să fie, în acest rău alâl de mare şi 
acum prea lăţit este datoria Noastră, Venerabililor 
Fraţi, de a ne sili să găsim leacuri.—Şi fiindcă în- 
jelegem, că cea mai bună şi mai lare nădejde de 
îndreplare este pusă, în pulerea. religiunii dum- 
neozecşti, pe care Franemasonii o urise cu atât 

„mai mult cu cât se ten mai mult. de dânsa, de 
aceea credem că este de o foarte mare însenmă- 
tate de a. întrebuință ajutorul acestei puteri îm- 
potriva dușmanului obștesc. Prin urmare Noi a- 
probăm și întărim prin auctoritatea Noastră A- 
apostolică toate câte le-au hotărât Pontificii ro- 
mani, Predecesorii Noştri, pentru a, împedica. în- 
treprinderile „şi silințele sectei Francmasonilor ; 
și toate câte le-au sancționat cu scopul de a feri 

  

1) Epist. CNNNVII, al. III, ad Volusianum, e. V, n. 2u, . 
J
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pe oameni de a se înscrie în această sectă, sau 
spre a-i îndemhă de a o părăsi. In care lucru a- 
vând mare încredere în bunăvoința creştinilor, 
îi rugăm şi cerem dela fiecare, spre mântuirea, 
lor, să-și facă o sfântă datorie de a nu se înde- 
părtă de loc de cele ce li-a poruncit într'această 
privință Scaunul Apostolic. 

Pe voi însă, Venerabililor Fraţi, Vă rugăm şi 
Vă cerem cu stăruință, ca, împreunând munca 
voastră cu a Noastră, să întrebuințaţi toate silin- 
țile, pentru a stârpi această. ciumă necurată ce 
se strecoară prin: toate vinele societăţii. Voi 

„trebue să apăraţi slava lui Dumnezeu 3 Mân- 
„tuirea aproapelui: care scopuri av ându-le îna- 
intea ochilor în această luptă, nici inimoşia,; nici 
puterile nu Vă vor lipsi. Va atârna dela înţelep- 
ciunea vcasiră să judecaţi prin care mijloace mai 
cu seamii se pot birui împotrivirile şi pedicile.: 
— Insă se cuvine auctorităţii dregătoriei Noastre, 
ca Noi înși-ne să arătăm câteva „mijloace. potri- 
vite. Mai întâiu de toate trebue a scoate Franc- 
masonilor masca, şi a arătă ceea ce sunt în ade- 
văr; trebue a învăţă poporul prin predice Şi 
chiar prin lpistole Pastorale, făcute spre. acest 
scop, care sunt meş şteșugurile unor astfel de so- 
cietăţi pentru ai trage la sine, care e răutatea, 
învățăturilor, ŞI uriciunea faptelor lor.. Precum 

au: hotărât mai de multe ori Predecesorii Noștri, 
_nimene si nu creadă căi este ertat de a se în- | 
scrie în secta Francmasonilor, dacă religiunea ca-. 
tolică şi mântuirea. sa îi este atăt de scumpă,
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pe cât ar trebui să-i fie. Să nu înşele pe nimene 
onestitatea prefiicută, căci vre-unora li s'ar puteă 
păreă, că Franemasonii nu cer nimica, ce sar îm- 
potrivi lăţiş religiunii Şi sfinţeniei moravurilor; 
dar fiindcă scopul şi firea, secetei sunt de tot rele, 
este drept si nu fie certat a se uni cu dânşii sau 
ai ajutoră în vre-un chip. 

După aceea trebue a trage mulţimea prin 
predici sârguiloare şi prin îndemnări, ca să în- 
vețc cu silinţă povelele .religiunii: Şi, pentru acest 
Sfârşit, tare sfătuim de a desluşi, prin mijlocul 
scrierilor şi al predicilor, făcute la vremea cu- 
venită, principiile fundamentale ale acelor stinte 
adevăruri în care este cuprinsă înțelepciunea. 
creșlinească. Scopul acestora este de a tămădui 
prin învățătură mintea oamenilor şi de a o în- 
tări împotriva multelor feluri de rătăciri şi a 
deosebitelor farmece âle vițiilor, mai cu samă 
într'acest timp de desfrâu al presei și «de dorinţă 
nesălurată de a învăţă.—Negreşit că munca este 
mate: în care însă va; fi părtaş şi tovarăș al 
ostenelilor voastre mai ales Clerul, dacă prin si- 
linta voastră va fi bine crescut şi învăţat. Dar 
o întreprindere atât de frumoasă şi atât de în- 
semnală doreşte și ajutorul -iscusit al mirenilor, 
cari împreună dragostea religiunii şi a patriei 
cu moravurile cele bune şi cu învățătura. Cu pu- 

"terile unite ale acestor două clase căutaţi, Vene 
rabililor Fraţi, ca oamenii să cunoască şi să iu- 

„bească Biserica. cu desăvârșire; căci cu cât mai 
mare va fi cunoştinţa şi iubirea ci, cu atât mai



. 
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mare va îi despreţul şi fuga de societăţile secrete. 
— Pentru aceasta folosindu-ne, nu fără pricină, de 
acesl. bun prilej, reînoim ceea ce am zis altădată, 
că trebue a întinde şi a sprijini cu multă silință 
Ordinul al treilea al sfântului F rancisc, ale cărui 
regule le-am uşurat nu de mult cu o inţeleaptă! 
înduleire. Căci, precum a. fost întocmit Je înte-. 
meietorul său, el nu are alt scop decât a chemă 

- pe oameni să se ia după urmele lui [sus Hristos, 
a'i trage la dragostea Bisericii Și la punerea în 
lucrare a, virtuților creştine; și de aceca trebue 
să aibă mare putere pentru a opri ciuma societă- 
ților celor foarte rele. Să crească dar din zi în 
zi aceaslă. sfântă societate, dela care se poate aş-.. 
tepta multe roade, şi mai cu samă acest rod ales 
de a aduce sufletele la libertatea, iratemitatea Și 
egalitatea dreptului; nu precum şi le închipuesc 
Francmasonii întrun chip absurd, dar asttel pre- 
cum și Isus Ilristos le-a dobândit pentru neamul 
omenesc și le-a pus în lucrare sfântul Franeise. 
Noi vorbim despre libertatea fiilor lui Dumnezeu prin 
care să nu robim' nici satanii, nici patimilor ce- 
lor rele, ce sunt stăpâni nelegiuiţi ; Noi vorbim. 
despre fraternitatea care'şi are începutul în Dum- 
nezeu, făcătorul și părintele tuturor ; Noi vor-. 
bim despre egalitatea, care, așezată. pe temelia 
dreplăţii şi a dragostei, nu râdică orice deosebire 
între oameni, dar din felurimea vieţii, a dato= 
riilor, și a aplicărilor, face acea minunată unire 
Şi conglăsuire menită de natură pentru folosul 
Şi demnitatea societăţii civile. | 

v
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Al treilea, este un aşezământ întocmit foarte 
înțelepțește de străbunii noştri, și apoi cu tim- 
pul precurmat, carele în zilele noastre ar puteăi 
sluji ca model şi formă pentru ceva asemenea. 
—Voim a vorbi despre societățile sau corporațiu- 
nile de lucrători, hotărâte să apere sub conduce- 
rea religiunii interesele muncii şi ale moravurilor. 
Care asociaţiuni, dacă printr'o îndelungată în- 
trebuințare şi încercare au isbutit de mare fo- 
los pentru străbunii noştri, vor fi poate mult mai 
folositoare în vremile noastre, pentru că sunţ 
foarte potrivite spre a zărobi puterile sectelor. 
Meseriaşii sărmani, afară că pentru însăș sta- 
rea lor sunt. foarte vrednici, mai mult decât toți, 
de dragoste și de mângâiere, sunt expuşi întrun 
chip deosebit amăgirilor înşelătorilor şi ale vi- 
clenilor. Pentru aceea trebue să [ie ajutați cu 
cea mai mare bunătate, și trebue să fie chemaţi în 
nişte societăţi cinstite, pentruca să nu fie trași în 
cele rele. Din această pricină Noi- ani voi foarte 
mult ca, cu razimul şi cu ocrotirea Episcopilor, 
acele corporațiuni să, fio reînliinţate ici și colo, 
întrun chip potrivit vremilor noastre, pentru 
mântuirea poporului. Noi avem o mare plăcere că 
în mai multe locuri s'au Şi întocmit astiel de so- 
cielăţi, precum şi adunările patronilor: două ase- 
zâminte al căror scop este de-a sprijini clasa cin- 
stilă a poporului de jos, de a ajută și apară pe 
copiii şi familiile lor, şi de a păstră într'înşit 
dragostea. evlaviei ŞI cunoștința religiunii cu bu- 
nele moravuri !— Aici nu voim să trecem cu vederea 
societatea sfântului Vincențiu (de Paul), vestită
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pentru priveliştea şi pildele sale, şi care este a- 
tât de vrednică. de resplată pentru binele făcut. 
poporului de jos. Este cunoscut ceea ce ea face. 
şi ceeace voeşte, adică ea nu are de scop, decât 
de a. ajutoră pe cei: nevoiaşi şi pe cei nenorociţi 
cu o minunată; dibăcie şi smerenie: care pe cât. 
voeşte să, fie mai puţin văzută, cu atât mai bună 
este pentru punerea în lucrare a dragostei creş- 
tine, şi mai. potrivită pentru uşurarea nenoroci- 
rilor omeneşti. | 

Al patrulea, pentr ua dobândi mai Ușor ceea. 
ce voim, Noi recomandăm foarte mult credinţii ŞI 
privigherii voastre tinerimea, care este nădejdea 
societății omenești. Puneţi cea mai mare parte 
din grijile voastre pentru buna ei creştere; şi să: 
nu credeţi niciodată, că vre-o îngrijire va, fi a- 
tât de mare, încât să nu mai trebuiască alta ȘI 
mai mare, pentru ca vârsta cea. tânără să fie 
ținută departe de acele școli și de acei învăţă-. 
tori, de care se teme suflarea ciumoasă a sec- 
telor. F Faceţi ca “părinţii, învățătorii duhovnicești, 
Parohii, la învăţătura catehismului, să stăruească 

de a, înștiinţa la; vreme şi pe fiii şi pe elevii lor 
despre firea cea rea a sectelor de acest fel,:pen- 
trucă ei să înveţe a se feri de timpuriu de meş- 
teşugirile viclene și de multe feluri, ce au obi- 
cinuit a le întrebuința propagatorii acelor secte 
pentru a prinda pe oameni în laţurile lor. Şi încă 
acei cari pregătesc cum se cuvine pe tineri pen= 
tru întăia Comunicătură, vor face bine, dacă'i vor 
îndemnă pe fiecare să. se hotărască și să făgădu-
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iască că nu se vor înscrie în nici o societate, fără 
știința părinţilor, sau fără slatul Parohului sau 
duhovnicului. 

Insă înțelegem prea bine că ostenelile noastre 
obștești pentru a smulge din ogorul lui Dumne- 
zeu aceste seminţe vătămătoare ar fi cu lotul za- 
darnice, dacă din înălţimea cerurilor Stăpânul 
viei nu ne-ar veni în ajulor.— Este dar neapărat 
trebuincios ca să cerem ajutorul acesta cu. cea 
mai mare căldură și cu o stăruință pururea re- 
înoită, astfel precum le cere trebuinţa împrejură- 
rilor și mărimea primejdiei. Mândră de reuşitele 
trecute, secta Franemasonilor ridică capul cu se- 
meţie, şi îndrăzneala ci pare a nu mai cunoaşte 
nici o margine. Soții ei, uniți printr 'o alianță crimi-- 
nală şi printr'o legătură. ascunsă de scopuri, toţi 
își dau ajutor unul altuia, şi se aţâță unul pe al- 
tul la cutezarea lucrurilor rele. Un atac aşa de 
puternic cere o apirare tot atât de puternică, a- 
Wecă esle ile nevoie ca toţi oamenii cei buni să se 
unească într'o mare societate de lucrare şi de ru- 

"găciune. Dela dânşii cerem aşă dară, ca cu su- 
iletele unite să stee strânşi .și neclintiţi împotri- 
va puterei crescânde a sectelor; ca cu multe ge- 
mete să întindă mânile rugătoare spre Dumnezeu, 
şi să ceară cu stăruință dela dânsul, ca numele 
creşlinesc să, înflorească, şi să fie în putere; ca 
Biserica, să 'se bucure de libertatea trebuincioasă ; 
ca cei abătuţi să se întoarcă la mântuire, vităci- 
rile la adevăr şi viţiile să facă odată loc virtuţii. 
—Să cerem ajutorul şi mijlocirea sfintei Fecioare
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Maria, ilaica lui Dumnezeu, pentru ca ea însăş, 
care a biruit pe satana, chiar dela zemeslirea sa, 
să și desfăşure puterea împotriva. sectelor nele- 
giuite, în carele este invederat că renaşte duhul 
cel îndărătnic, neîmblânzita, viclenie şi prefăcă- 
toria răului diavol.—Să rugăm pe fruntaşul înge- 
rilor cereșii, pe sfântul Mihail care a gonit pe 
vrăjmaşii -infernali : deasemenea pe stântul Iosif, 
soțul prea sfintei Fecioare, ocrotitor ceresc Şi bi- 
„netăcător al Bisericei catolice ; pe marii. Apostoli 
sfânlul Petru şi sfântul Pavel, săditori şi apără- . 
tori nebiruiţi ai credinţii creștine. Prin ocroti- 
rea lor .și prin statornicia rugăciunilor obștești 
avem încrederea că: Dumnezeu va binevoi să a- 
jute la vreme potrivită, neamul omenesc amenin- 
“ţal de atâtea primejdii. 

Spre semn al darurilor cerești şi spre măr-. 
turia bunăvoinţii Noastre; Vă dăm cu iubire în- 
tru Dumnezeu Binecuvântarea Apostolică, Vouă, 
Venerabililor Fraţi, Clerului şi întregului popor 
încredinţat grijei voastre. 

Sa dat la Roma, lângă sfântul Petru, în 
ziua, de 20 Aprilie 1884, în anul al şaptelea al 
Pontificatului Nostru. - 

LEON PP. XIII.



DIBItaTcA 7 NTRALA 
Vo. 3, voua 

Epistola Pastorală desgre învățătura creştinească. 

Dacă Vârhovnicul Apostolilor sf. Petru voiă 
ca întăii creştini să fi fost totdeauna gata de a da 
răspuns lu tot cel ce li-ar fi cerut cuvânt despre 
nidejdea, ce ei aveau de a dobâdi viața și slava 
vecinică. prin Isus Hristos1); această datorie, mai . 
mult decât ori-când o au toţi adevărații eredin- 
cioşi, Fraţilor și Fiilor prea iubiţi, în vremile 
noastre, în care se poate spune cu Prorocul: Wa 
este cunoștința. lui Duninezeu. pre pământ 2). Şi 
întradevăr, vremile noastre par a fi acele vremi 
cumplite, prezise de sf. Apostol Pavel, în care vor 
fi oameni iubitori de sine, iubitori deargini, miireţi, 
trufaşi,.... hiră de dragoste, neprimilori de pace, 
elevetitori, neînfrânaţi,... iubitori de desfătări mai 
iuli decât iubitori de Dumnezeu, având dese- 
ori chipul cuvioșiei, iar puterea. ei tii gădatind-o;. 
cu un cuvânt oameni stricați la minte, repr obați 

în credință 5).—Aceştia, atacând când una când 
alta din dogmele prea sfintei noastre religiuni, 
când atacându-le toate împreună, se silesc de a 

nimici lucrarea. mântuitoare a lui Isus Hristos; 

“se încearcii. de a întemeia o morală nouă şi o so- 
citate nouă asupra bazelor naturalismului; gră- 

1) 1 Petr. HU, 15.—2) Osea 1V, L.—9) Il Tim. ML det. 

 



58 îi Epistola Pastorală 

esc cele înrăutăţite ca. să tragă pre ucenici după dânşii); amăgese pe creștini cu pofte trupeşti, slobozenia lor jăgăduindu-le, singuri robi fiind ai slricăciunii 2), şi împedicându-i astfel de a. urmă pe Acela carele singur este calea, adevărul şi viața 3). Pentru aceasta, Fraţilor şi Fiilor prea. iubiţi, Păstorii duhovniceşti trebue să ia sama în. aceste vremi primejdioase, mai mult decât ori-- când, de turma întru care Duhul sfânt î-a pus B-.: piscopi, ca să păstorească. Biserica lui Dumnezeu care a câștigal-o cu sângele lui D, 
Chiemat, fără nici o vrednicie a mea, de a câr-- mui şi de a păstori ca Episcop eparhiotaceastă parte. aleasă a turmei lui Isus Hristos, între grijele mele. cele mai însemnate fără îndoeală că trebue să fie. aceea de a întări sufletele mie încredințate în po-. triva atâtor primejdii şi atâtor curse. Pentru a-- 

ceea, considerând că cei doi mai mari vrăjmaşi ai adevărului. sunt 'rătăcirea, Și neştiința, am -poron- 
cit să se compună sub direcțiunea mea un nou 
Catechism, în' care învățământul elementar şi: 
popular al religiunii să fie desvoltat după trebuin-- ţa prea tristelor noastre timpuri, pentru ca credin- 
dincioşii să fie mai bine învățați, și, potrivit cu 
amintita poruncă a sfântului Petru, să poată dă 
“seama despre credința şi nădejdea lor. — Şi cu a-. 
tâta mai mult am' fost silit să iau această hotă- . 
râre, că s'au sfârşit toate exemplele feluriteloii . 
Catechisme mari şi mici ale Prea CC. PP, Vicari A- 

    

1 Aet. XX, 30.—2) II Petr. 11,-18—19.—3) loan XIV 6.— 4) Act. XX, 28,
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postolici ai Misiunii Moldovei, cârmuitorii de mai 
înainte, tipărite cu litere sau cirilice sau latine.— 
Apoi pentru ca să nu mai rămâe nimica de dorit, 
am poruncit să se facă. din noul Catechism altul 
prescurtat, hotărât mai cu samă pentru copii, şi 
potrivit cu priceperea lor. 

Iată-vă dar, Fraţilor şi Fiilor »rea iubiţi, a- 
cest Catechism, în care, cu toate că: mai pe larg, 
veți regăsi neschimbitoarea. învățălură a sfin- 
tei Biserici Catolice Apostolice Romane,  ast- 
fel precum va fost învățată în Catechismele 
date la lumină de Prea CC. PP. V:cari Apostoliei din 
Misiunea Moldovei, „amintiţi “mai sus.—Voi ştiţi 

” foarte bine cu ce mare grijă sfânta Bisericii ve- 
ghiază. asupra, învățăturii descoperite, ce ca păs- 
trează. cu o sfântă credinţă.: Căci. dela dunmeze- 
ceasca sa întemeiare, Biserica a primit puterea; 
esenţială şi trebuincioasă pentru a păstra, a a- 
pără, şi a strămulă din neam în nean adevirurile 
religioase, fără ca. niciodată evenimentele ome- 
neşti să. ipoată dobândi ca ea să le schimbe întru 
cât de puţin. Invăţătura cerească nefiind o pro- 
prietate, de care Biserica poate dispune după pă- | 
rerile schimbăloare şi după. evenimentele ome- | 
neşti, însă, un deposit ce ea trebue să-l păstreze 
nevătămat; va, fi slava ei, în cea din urmă zi a 
lumii şi în faţa tuturor neamurilor, de a înapoiă 
Judecătorului celor vii şi celor morți neatins de- 

positul adevărurilor, ce a primit dela dânsul, şi 
al căror început se trage din întăile descoperiri” 
făcute în paradisul pământesc.
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Pentru aceasta noi vedem' în orice epocă, ca atât Papii, cari au urmat unul după altul pe ca- tedra infailibilă, a, sfântului Petru, dela sfântul Linus până la Leon XIII, cât şi Sinoadele Ecu- menice, dela întâiul de Niceea până la cel din urmă din Vatican, au proclamat totdeauna adevă- rul descoperit, combătând Şi osândind deosebitele Tătăciri, ideile cele falşe, ilusiunile primejdioase, ce prin mijlocul schismelor şi al eresurilor se | lățiau între credincioşi, stricau noţiunile sănă- toase ale credinței, întunecau Puritatea. moralei, Şi slăbiau puterea simțimântului creştinesc. Insă. dacă sfânta Biserică a făcut totdeauna datoria. sa, fiii Săi, departe de a uita învăţă tu rile ei cele mântuitoare, trebue să; le studieze şi să'și facă din ele o regulă statornică a vieţii lor, —Și pentru aceasta socotesc ca datoria a minis- teriului meu episcopesc de a vă prezentă vouă tuturor, Fraţilor şi Fiilor prea iubiţi, acest Ca- techism, în care veţi găsi ceea ce sfânta _Bise- Trică propune fiilor săi de a crede, de a nădăjdui şi de a face, pentru ca ei să. fie pe pământ ade- văraţi ucenici ai lui Isus Hristos, şi să dobân- dească în cer mântuirea lor vecinică, | 
ȘI întradevăr în Catechism, în acest com-i 

pendiu al întregii învățături creștinești, se gă- 
sesc ideile cele drepte'şi adevirate despre Dum- 
nezeu, despre firea lui, despre însuşirile lui, 
despre faptele lui: se cunoaște Mijlocitorul dum- 
nezeesc în misterile lui, în învăţătura lui, în ha- 
rul lui, și în mântuirea lui: se arată începutul, 
sfârşitul, decadența şi restaurarea omului ; Că-



ruia se descopăr datoriile lui călră Dumnezeu, 
călră sine însuşi, cătră aproapele, şi toate învă- 
țăturile şi ajutoarele ce sunt în stare să'l facă să 
urască şi să-și spele păcatul, să iubească şi să! 
practice virtutea, să, dobândească în sfârşit mult 
dorita vecinică fericire. | | 

Dintr'aceasta vedeţi, Fraţilor și Fiilor prea 
iubiţi, cea mai înaltă însemnătate a Catechis- 
mului, şi cât de neapărat este studiul Şi practica, 
celor ce suni învăţate în el. Intr'adevăr, dacă 
neîngrijind trebuinciosul învăţământ religios, 0- 
mul cade în rătăcire și în vițiu, urmare neapă- 
rată a rătăcirii, ce'i va folosi de a dobândi lumea. 
întreagă, dacă la urmă Şi va perde sufletul său 1)? 
Aşa dar cea mai mare grijă a tuturora trebue să 
fie de a'şi înavuţi rnintea de acele foarte însem-: 
nale cunoştinți, carele negreşit ne vor duce la do- 
bândirea adevăratului şi unicului interes, care 
este fericirea. noastră, cea .vecinică. 

Pentru aceasta sfânta Biserică, stâlp și în- 
birire a adevărului 2), a fost totdeauna foarte riv- 
nitoare pentru instrucțiunea, religioasă a fiilor săi, 
Nici n'ar putea fi altmintielea; pentrucă ea nu: 
poale să, voiască şi să facă, alta decât ceeace a [ă- 
cut și a voit dumnezeescul ci. Intemeitor, carele 
a binevoit siise facă Invăţătorul oamenilor, şi chiar 
întăiul lor Catehist—De fapt, Isus străbăteă toată 
Gatilea. şi toate cetățile şi oraşele Iudeei, învățând 
în sinagogile lor, şi propovăduind Evangelia împă- 
răției 3), şi învăța în toate zilele în biserică 1). 

  

1) Matth. NVI, 26.—2) 1. Tim. III, 15.—3) Matth. IN, 28. et- 
IX, 89.-4) Luc. XIX, 47,
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din Ierusalim. Şi neajungând aceasta pentru rây- 
na lui, de câte ori i se dădea prilejul, pe malul 
lacurilor, din corabia lui Petru, lângă drumuri, . 
pe munţi învăţă mulţimea, ce'i alergă pretutin- 
dene în urmă, irându-se de învățătura, lui; căi 
învăța pe ei, ca. cela. ce are pulere, îar nu ca căr- 
tuvarii lor şi fariseii '). In timp de trei ani de zile 
dumnezeescul Invăţător s'a încunjurat de oameni 
de rând şi fără ştiinţă, învăţându-i tainele vieţii 
cereşti, înălțându-i dela lucrurile văzute şi fi- 
reşti la contemplarea lucrurilor nevăzute şi su- 
prafireşti ; şi chiar după. învierea sa a. voit să pe- 
treacă cu ucenicii săi, arătându-se lor. pa- 
truzeci de zile, și gretind cele pentru împărăția hi 
"Dumnezeu *).—lsus Hristos" a [cut loate acestea 
spre a se propune ca model al Bisericii înteme- 
iate de dânsul pentru mântuirea, tuturor oame- 
nilor; căci el voeşle ca. toți oamenii să se mântu- 
iască şi la cunoștința adevărului să vie%). 

Deaceea dumnezeeștiele învățături ale Evan- 
gelici, care luminaseră. Galilea şi Iudea, nu pu- 
teau rămâncă mărginite numai într'o epocă şi 

numai între hotarele unei singure naţiuni; căci 
Isus Hristos. se coborâse din cer și murise pe 
Cruce nu numaăi. penhu națiunea jidovească, ci 
ca pe fiii lui Dumnezeu cei risipiţi săi adune în- 
fr'una“). Şi pentru ca aceşti fii ai lui Dumnezeu 
risipiţi, adică oamenii din lumea întreagă, să poa- 
tă îi adunaţi într'una, să ajungă la cunoştinţa a- 

  

1) Matth. VII, 23—29.—-2) Aet. 1, 3.—8) 1. Tim. 11, 4.—4) Toan. XI, 53, - ai
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devărului, şi să se mântuiască, Isus IHristos în- 
temeiase Biserica. sa una prin ființă şi neapărat 
catolică; pentrucă, ca, păstrând totdeauna ŞI pre- 
tutindene unitatea credinţei, nu trebuea şi nu pu- 
tea aveă alte hotare decât însăş marginile lu- 
mii, şi nici alt sfârşit decât însuş sfârşitul veacu- 
rilor. Deacesa această Biserică precum trebuia să 
se întindă, la, toate timpurile şi la toate locurile, 
tot aşa trebuiă să îmbrățţoșeze, prin unitatea în- 
vățământului, şi să reuniască în sânul său de 
mamă (ca pe nişte fraţi şi fii ai aceluiaș Tată 
ceresc) loate popoarele pământului fără nici o 
deosebire de naţionalitate şi de: condiţiune; pen- 
trucă, după cum zice Apostolul, printr'ui: Duh noi 
toți într'un trup ne-am botezat, ori Iudeii ori Ele- 
nii, ori 7obi ori slobozi, şi toți într'un Duh ne-a 
adăpat !). | o 

Pentru aceasta Mântuitorul lumii a făcut să 
se ivească oameni apostolici, a format 6 preoţie 

„universală și neîncetată în unitatea Bisericii sale, 
Şi aceste preoţii, acestor oameni apostolici nu în: 
celează de a repetă: Datu-mi-sa toată stiipânirea 

„în cer și pre primânt. Drept aceea. mergând, în- 
“vățați toate neamurile, botezându'i pre ei în nu 
mele Tatălui și al Fiului şi al sfântului Duh; în- 
vățândui pre ei să păzească loate câte am po- 
runcil vouă. Și iată eu cu voi sunt în toate zi- 
lele, până în sfârşitul veacului 2). 

Acum preoţia catolică, crescută, consfințită, 
  

„DI. Cer. XI, 15.—2) Mate. XXVII, 1820,
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trimeasă. de Biserica lui Isus Hristos, are greaua - 
și mângâitoarea datorie de a alungă din' sufleta 
neștiința şi prejudiciile, cari sunt puternici vrăj- 
mași ai ştiinţii de mântuire. De aceea preotul, 

„carele este sarea pământului Şi lumina lumii !), 
„trebue să, înveţe pe oamenii tuturor națiunilor, 
săi uniască în mărturisirea aceleiași credinți, în 
observarea aceloraşi porunci, și în participarea - 
acelorași sacramente; întrun cuvânt, să prelun- 
gcască totdeauna și pretutindeni, Apostolatul 
mântuirii început ile Fiul lui Dunmezeu.— Despre: 
această misiune dumnezecască vorbește sfântul 
Pavel ucenicului său 'Pimoteiu când îi scrie: 
Tu să rămâi întru cele ce le-ai învățat și ți-au 
fost încredințate, știind dela cine le-ai învă- 
fat, şi fiind-că din pruneie sfintele scripturi știi, 
care pot să te înțelepțească spre mântuire, 
prin credința. cea întru Ilristos [sur .... Te 
jur înaintea lui Dumnezeu și a lui Isus Ilris- 
tos,... propovădueşsle cuvântul, stăi asupra cu tinip 
şi fără timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toată în- 
delunga. răbdare şi cu învățătura. Că va fi timp 
când învățătura cea sănătoasă nu o “or primi, 
ci după 'po/lele sale îşi vor grămădi lorwși în- 
ătători, gâdilindu-și urechile; şi dela adevăr au- 
zul își vor întoarce, iar la basme se vor plecă. 
Insă tu priveghiază întru toate, sufere strâmto- 
ări, [ă lucrul evangelistului, slujba ta fă-o deplină 2), 

  

1) Matt. V, 19142) 11, Tine II, 1115 et IV, 1-5,
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Prin unnare nu este nici o îndoială că da- 
toria preotului, căruia sfânta Biserică a lui Isus 
Iristos îi dă, misiunea. de a predică Lvangelia, 
este de a înviiţă pretutindeni şi totdeauna ade- 
vărurile descoperile, şi de a le vesti neincetat 
fără a le schimbă.—De aceea trebue ca preotul 
sii păzească adevărurile lui încredinţale, “lepăr- 
tându-se de glasurile deșerte cele spureale, şi 
de vorbele cele prolivnice ale şliinții celei cu nu- 
me mincinos, cu care unii Liudându-se întru cre- 
dință au rălăcil 1); trebue ca preotul să ducă a- 
devărul în tot locul, propoveduind cuvântul lui 
Dumnezeu tuturor acelora cari îl ascultă cu plă- 
cere, Şi acelora cărora nu la plucc?); trebue ca 
preotul, pentru ca să vestească cu road Evan- 
gelia lui Isus lristos, să se jerilească pentru loţi, 
Şi Săi fie, ca SE. Pavel, dator înțelepților și neîn- 
felepților*). 

Aici mă. folosesc de acest bun prilej pentru 
a Vă spune un cuvânt vouă, venerabililor I"raţi, 
cari santeţi ajutătorii mei în cultivarea acestei 
părți a viei Domnului. Vă rog de a îndoi râma 
în împlinirea datoriei voastre nu numai de a pre- 
dică regulat cuvântul lui Dumnezeu, dar şi de a 
explică Catechismul credincioşilor, ce sunt în- 
credințaţi în chip deosebit fiscăruia din voi.— 
Voi cunoaşteţi, ca şi mine, primejdiile ce se în- 
mulţesc din ce în ce mai mult împrejurul lor, şi 
cursele ce sunt întinse credinței lor, şi ştiţi că 

1) [. Tim. VL. 20—21--2) 11, Tim, IV, 9.—3) Rom. 1, 14. 

D
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„meştiința în lucru de religiune esle isvorul tu- 
turor rălelor“.—Ştiţi deasemenea că învățătura 
religioasă. este singurul nutriment al cucerniciei, 
a căreia ocrotire este în acelaş timp; penlrucă 
ca o apără de acele deşarte obiceiuri, de care 
cu drept cuvânt v'aţi plâns mie însu'mi de atâtea 
ori, în cari obiceiuri domnesc numai niște [or- 
me săci și o practică stearpă a religiunii, din' 
pricină. că credința înţeleaptă şi vie nu le in- 
sullă nici nu le însuflețeşte. Voi ştiţi că cucerni- 
cia are nevoie de creâiniă pentru ca să crească 
Și să se desfăşure. Acum, numai prin mijlocul în- 
vățământului religios putem dobândi ca cucer- 
nicia să nu se mărginească numai la nişte miş- 
cări ale inimii, dar ca. isrindu- -se (dle orice prilej 
de păcat, rămânând neătinsă. de orice supersti- 
țiune, de orice obiceiu deșert (şi pentru aceasta 
netolositor, dacă nu păcătos), să meargă deadrep- 
tul la scopul situ, carele este cultul lui Dumnezeu 
şi dragostea ciătră aproapele. Aceasta este cucer- 
nicia despre care vorbeşie Apostolul când zice: 
„Cucernicia este spre toate folositoare, având [ă-. 
„gădauința vieţii de acum și a celei viitoare !). 

Ştiu, Fraţilor “prea iubiţi, că multe Și mari 
sunt pedicile, care se împotrivesc râvnei voastre 
însă nu iperdeţi inimoșia, și pătimiţi ca. nişte buni 
oslaşi ai lui Isus Ilristos?), carele vă va dă harul. 
trebuincios pentru a, ajunge la scopul prea dorit. 

  

  

IL "Tim. 10, 8—2) 11. Tim. 18.
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al învățământului religios al poporului voslru, 
dacă i-o veți cere neîncetat cu umilință de inimă. 
Căci nu trebue să uilăm, că nu suntem destoinici 
de a cugetă sau de a face ceva dela, noi, ca dintru 
noi, ci că destoinicia noastr este dela Dumne- 
zeu ). Pentru aceasta trebuo să căutăm prin cre- 
dinţă şi prin dragoste să, ne ținem totdeauna uniţi 
cu [sus Ilristos, carele ni-a zis: Rămâneţi întru 
mine şi eu întru voij... cela ce rămâne întru nnine, 
și eu fulru el, aceasta aduce road multă, că fără 
de mine nu puleţi face nimi 2).—Apoi căutați de 
a vă înmulți în oarecare chip, crescându-vă vre- 
un elev, carele să fie destoinic de a vă ajută, în- 
vățând pre cei fără ştiinţă, cel puţin textul Cate- 
chismului, luîndu-vă după pilda Apostoiului, ca-. 
rele aveă astfel de ajutori pentru a lăţi Evan- Lă gelia *) — Intrun cuvânt Taceţi toate chipurile, 

- Fraţilor, pentru a lăţi și a întări împărăția lui I- 
sus Ilristos pe pământ, pentru ca, departe de a vă 
face vrednici de grozava şi dreapta răsbunare 
ameninţată de Dumnezeu păstorilor neîngrijitori 
al turmei lor *:, să puteţi negreşit primi o cunună | 
deosebită de slavă în ceriu, unde, după făgăduin- 
ţa dumnezcească, cei ce vor învăța pe mulți drep- 
tatea, vor străluci ca stelele î vene 5). 

Dar toată, munca noastră ar remâneă nelolo- 
sitoare, dacă, poporul nouă încredințat nu ne-ar 
ascultă.—Deaceca acuma mă adresez la voi, Fii- 
lor prea iubiţi, pentru a vă spune că datoria ce 

  

1) Il. Cor. 111,5.—-2) Ioan, NV, 4--5.—5) Rom. NVI. 3: ot Philip IN, 3.—4) lerem, NNII, 1—2$ et Ezech, NNNIV, 2—10,—5) Dan, XII, 3.
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are preotul vostru de a. vă, învăţă, vă îndatorează 
pe voi de a ascultă învăţăturile lui.—Dumnezeu 
v'a făcut, ca să] cunoaşteţi, să'i slujiţi, să'l iubiţi 
aici pre pământ, pentru a putea merge odată în 
paradis spre a vă bucura de dânsul în toată veci- 
nicia. Insă; cum veţi face voi pentru a ajunge la 
acest din urmă scop al vostru, dacă nu vă veţi 
dă toată, silinţa: de a învăţă învățătura dumne-. 
zecască, pe: care Mântuitorul nostru Isus Hristos 
a venil să. ni-o înveţe, și pe care voi o puteţi găsi 
pe scurt în Catechism? De cine vă veţi putea 
plânge de nu de voi înși-vă, dacă vwaţi perde în 
veci ?—Pe toți vă; rog dară, dacă vă este scumpă 
mântuirea voastră cea vecinică, să vă'ngrijiți de 

„a învăţă toate cele care trebue să le credeţi, să 
le nădăjduiți și să le faceţi pentru a vă mântui. 
Amintiţi-vă totdeuna că precum nu este, decât un 

- singur Isus Ilristos, de asemenea nu este nici nu. 
poate fi decât o singură învățătură creștincască, 
a cărei depositară şi învăţătoare este singura Bi- 
serică întemeiată de Isus Ilristos pentru mântui- 
vea tuturor oamenilor, De accea nu vă lăsați a 
îi amăgiţi de marea rătăcire franemasonică a ne-. 
păsării în lueru de religiune; ca și cum mar fi 

„nici o deosebire între religiunea coa adevărată. 
şi cele falșe, sau ca şi cum Dumnezeu ar putea 
îi nepăsător dacă oamenii trăese după o religiune 
ce el n'a întemeiat'o, ce el n'o recunoaşte şi nici. 
n'o .poate recunoaște de a Sa, şi pe care, tocmai 
pentru aceasta, o osândeşte. Daţi-vă toată silința 
de a învăță cum se cade adevărurile descoperite
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de însăş Dumnezeu “și învățate de singura lui 
Biserică ; și upoi să pelveceți, vă voiu zice cu 
Apostolul, să petrece cu vrednicie după Lvan- 
gelia hui Ilristos; că ovi viind și văzându-tă pe 
voi, ori nejiind de [aţă la voi, să aud cele pentru 
voi, că slați întrun suglet, împreună nevoindu-vă 
pentu credința kvangeliei !). 

Nu pot să nu îndrept aici gândul meu la 
acei băvbaţi, la acele temei, la acei tineri de a- 
mândouă sexele, cari se găsesc chiar între eato- 
licii noştri, și cari își pierd timpul. şi 'şi strică 
inima cu cetiri deşarte, primejdioase şi vinovate, 
în loe de a'și nutri duhul lor cu pânca aleasă şi 
substanţială a cuvântului lui Dumnezeu. Aceştia 
cred de a-şi înavuţi mintea, sau de ași trece cu 
plăcere timpul, cetind, ziare, cărți și romane. cari 
cuprinzând puţin sau nimic sănătos, (dacă nu 
sunt cu totul rele), slăbese pe nesimţite credinţa 

„lor; sleese simțimântul lor creștinese ; umplu 
mintea şi inima lor de gânduri necurate și de 
dorinţi vinovate; pun în primejdie credința căsă- 
torească, sfintele tradițiuni ale familiei, și însăş 
demnitatea moravurilor publice. Să deschidă ochii 
acești nenorociți până când au vreme; şi, văzând 
prăpastia în care se aruncă, să lepede departe 
de dânșii ziarele și cărțile amăgitoare: să înveţe 
şi să mediteze adevărurile religiunii şi ale vieții 
viitoare, și să se gândească la mântuirea lor cca 
vecinică ! Despre acest lucru zice Isus Ilristos că 
este singunul trebuincios?). 

1) Philip. 1, 26.—2) Luce. N 42. 

  

.
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Acum nu-mi mai rămâne alta de cât a spune 
un cuvânt părinților pentru a le aminti datoria, 
ce au nu numai de a se instrui pe ci însăși, dar. 
de a instrui, sau de a pune pe alţii să instruiască 
pe copiii lor. a, părinţi şi mame, accasta este 
datoria, voastră cea mai însemnată, pentru că 
Domnul nu va dat copii ca să-i creșteţi numai pentru 
această lume, ci mai presus de toate pentru împără- 
ţia cerului. ȘI ce dragoste aţi avea voi pentru copiii 
voștri, dacă nu v'aţi îngriji de a li dobândi + jnţa cea 
"vecinică, care este cel mai mare Şi sinourul ade- 
ărat bine? Intăia voastră grijă trebue să fie 

prin urmare de a întipări în inimile fiilor voştri, 
mai cu samă prin pilda voastră cou bună, sfânta 
frică de Dumnezeu, ura de picat, dragostea vir- 
tuţii şi a, rugăciunei, de trebue să-i învăţaţi, Copiii 
trebue să înceapă pei genunchii mamei a oân- 
găvi prea sfântul nunie al lui ISus, a cunoaşte: 
pe acest dumnezeese i emplirător al oamenilor, 
a-i mulţuri, a-l iubi Şi a i S6 ruge Insă, fiind 
că n'aţi putea dă prin voi înși-vă o deplină şi 
temeinică. învățătură fiilor voştri, voi aveţi o. 
mare datorie, de a-i trimite la învăţătura Cate-. 
chismului, pentru ca să învețe învăţăturile cele. 
sfinte şi să fie buni creştini. Atunei fiii voştri 
vor Îi întradevăr mângăerea voastră pe pământ, 
şi adevărata voastră bucurie şi cunună în cer. 
Insă vai vouă părinţilor și mamelor, și vai vouă. 
in viaţa aceasta şi în cca viitoare, dacă veți ne- 
îngriji această mare a voastră datorie! In ziua 
morții voastre Isus [Hristos nu vă va cere soco- .
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teală dacă aţi trăit voi înşi-vă, şi dacă Aţi cros- 
cut pe copiii voştri după obiceiul bătrânilor şi al 
strămoşilor, obiceiul pe care mulţi din voi se spri- 
jinese pentru u nu se îndrepta de niște ncorân- 
duel: şi udevărate păcate ; dar Isus Ilristos vă 
va cere socoteală dacă aţi trăit voi înşi-vă, şi 
dacă aţi crescut pe cupiii voştri după legea sa 
cea dumnezeească, aşu precum el v?o face acuma 
cunoscută prin mijtocul sfintei sule Biserici. Nu 
vă luaţi dar după pilda fariseilos, cari, pentru i 
se ţine tari de tadiţiunile şi de obiceiurile bă- 
trânilor şi ale strămoșilor lor, căleau poruncile 
lui Dumnezeu, şi de aceea se făceau vrednici de 
a auzi din insăș gura lui Isus Ilristos acea gvo- 
zavă osândă: Pațurnicilor, bine u prorocil Isaiu de 

oi zicând: Popurul acesta cu buzele mă cinstește, 
iar inimu los depurte stă delu mine. Și în zudar 
mă cinstesc, învățând întățăluni şi porunci v- 
menești; că, lăsând poroncu lu Dumnezeu, ţineţi 
așezămantele vumenilur !). 

Să urmăm cu toţi, faţilor şi fiilor prea iubiţi, 
căldurousele şi prea înţeleptele indemnări, pe cari 
prea sfântul nostru Părinte Leon NILI, în întăiu sa 

Enciclică, şi în acea din anul acesta Ilumanun ge- 

nus, le dădea tuturor Episcopilor lumii catolice 
mai cu samă în privinţa învăţământului religios 
al tinerimei! Dumnezeu ne va Dinecuvântă atunci, 
pentru că ne va vedeă pe toţi ingrijindu-ne de sluva 

1) Isaia NNIN, 15—Matth. NV, 2-0 ct Mare. VI, 2-5,
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sa, de sfințirea noastră şi de sfințirea aproapelui 
nostru. 

Acum Dumnezeu să vă dea inimă bubu or 
ouă, I'raţilor și Fiilor prea iubiţi, ca să vă îuchi. 
nați lui, și să fuceți vo lui cu inima mare și 
cu sujlet voitor; să deschidă inima voasthă, în 
legeu sa, și înhu poruncile sale *), întoemai pre- 
cum vă dau şi cu vouă tuturor din tot sufletul 
Binecuvântarea mea pastorală. 

Dată în Reşedinţa Noastră Episcopală din 
Iași, în sărbătoarea Zemislirii neprihănite a prea 
sfintei Fecioare Maria, 8 Deeembre 1884. 

i” Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP CATOLIC DE IAȘI 

a 

1) IL. Mae. 1, 3—.



Num, A. 

De Rosario Mariano in mense Octohris 
quotannis recitando. 

AD RR. PATRES IN DIOECESI IASSIENSI 
CURAM ANIMARUM HABENTIES, 

RR. PATRES, 
  

Sanelissimus Domiiius Woster Leo PP. XIII 

Quaecumgque duobus pruelerilis annis de mense, 

quo solemnia celebrantur beatae Virginis Jlariae 
a Rosario, per Eucyclicus kpistolas Supremi A- 

postolatus (1 Sept. 15$3) et Superiore anno (50 

“lug. 1584), constituit, haec eaden hoc pariler 
anno et annis porro insequentibus praecipil el 

slaluil, gquoadusque rerum Heclesiae rerumgue 

publicarum trislissima haee perdurent adiuncla, 
ac de reslilula Pontijiei 2aximo plena liberlate 
Deo referre gratias Ecelesiae daluni non sil. Ila- 
que per Decrelum Urbis et Orbis diei 20 Augusti 

prozime elapsi decernit et mandat, ut quolibel 
auno a prima die Oetobris ad secundam seqnieulis 

„Novembris, în omnibus calholici orbis 'parochiu- 

libus templis, et în cunelis publicis oraloriis Dei- 

parae dicatis, aut in aliis eliam arbilrio Ordinarii 

eligendis, quinque saltem Mariani Rosarii deca- 
des cum Lilauiis Lauretanis quotidie recilentur: 

quod si mane [ial, ]lissa inter preces celebretur,



Despre recitarea anuală a Sf. Rozariu 
în luna Octomvrie. 

CĂTRĂ CUCERNICII PĂRINȚI CARI PĂSTORESC SUFLETELE ÎN EPARHIA DIN IAŞI 

CUCERNICI PĂRINȚI, 

Prea sfântul nostru Părinte Papa Leon al 
NIIL-lea, cât timp vor dura aceste prea triste îm- 
prejurări pentru stai ca sfintei Biserici şi a afaceri- 
lor publice, şi cât timp nu va fi îngăduit Bisericii să 
aducă mulțumiri lui Dumnezeu pentru redarea li-. bertăţii depline a sfântului Părinte, a poroncit şi 
a hotărât şi pentru acest an, ca și pentru anii ur. 
mători, cele ce stabilise în cei doi ani trceuţi prin. Eneielicele Supremi «Ipostolatus (1 Sept. 1885) şi 
Superiore anno (30 August 1594) cu privire la 
luna, în care se celebrează 'sărbătoărea Sf, le- 
cioare a Rozariului. Astfel prin decretul. Urbss- 
el Orbis din 20 August a. c. hotărăşte şi porun- 
cește, ca în fiecare an în toate bisericile parohiale: 
din lumea catolică şi în toate paraelisele publice- 
închinate Născătoarei de Dumnezeu, şi în celo-. 
lalte alese după bunul plac al Ordinariatului, să 
se reciteze în fiecare zi, de la zintăiu al lui Oe. | tomvrie pănă la 2 Noembrie cel puţin cele cinci. zecimi ale Rozariului sfintei lecioare împreună
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si a 'meridie, sacrosancium bucharisliae Sacra 
menlum adorationi pr oponabur, deinde fideles vite: 
lustrentur. 

Indulgenlias singulas, alias concessas, reno- 
zando, omnibus qui stalis diebus publicue ito- 
sarii recilalioni interfuerinl, et ad 'mentem eius-. 
de Saneclilatis Suae oraveriut, et his pariler qui 

legitima causa impedili privati haee  egerint,. 
seplem annorum ac septeni quadragenarum apud. 

Deum Iudulgentiam singulis vicibus coneedit. bis. 
aulem. qui supradicto lempore decies sultem vel. 
publice in templis, vel ligitime inipedili, privati 
eudeni 'peregerint, sacramenlali confessione ex-- 

pialis et sacra synazi refectis, plenarian ndmis- 
sorum Indulgenliam de Ecelesiae lhesauro - im 
peri. Plenissimam hanc culparuni venium et poe-: 
narum remissionem his omnibus pariter largilur,. 
qui vel ipso die jesto bealae Virginis a hosario, 
vel quolibet ex oclo însequentibus diebus, sacra-- 
penta, ut supra, perceperint, et in aliqua sacra 
aede iuzta Suam mentem Deo eiusque Sanclis- 
simae Malri supplicaverint. 

Qua de re et illis consuleus fidelibus qui rură. 
viveules agri cultione praecipue Octobri mense 
dislinentur, Sanclitas Sua concedit ut singula su- 

perius disposila, cum sacris etiam Indulgenliis, 
eorum în locis ad insequentes vel Novembris 
vel Decembris menses, pruilenti Ordinarior um ar-: 
bilrio, differri valeant. 

Nos igitur Sanetissimo Domino Nostro el Pa-- 
tri libenti aniino obsequentes destricte praecipi-.
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cu Litania Lauretană ; dacă aceasta se face di- mineaţa, Rozariul să se reciteze în timpul sfintei 
Leturghii ; dacă după amează, să se expună spre adorare prea sfântul Sacrament, iar apoi să li 
se dea credincioşilor binecuvântarea. | 

“Puturor acelora, cari în zilele hotărâte vor 
lua. parte la recitarea Rozariului şi se vor fi ru- gat după intenţiunea stântulni Părinte, precum şi acelora, cari, fiind împiedecaţi de vre-o. pricină legitimă, vor fi săvârşit acelaş lucru în particu- Jar, îngădue în ficcare dată toate indulgențile, altă dată dăruite, de şapte ani și şapte patruzecimi, lav acelora, cari în Susnumitul timp vor  înde- plini acest lucru do zece ori fie în public în Vi- serică, sau, fiind impedeeaţi legitim, în particular, după ce se vor fi spovedit și împărtăşit, îi face părtași, din tezaurul sf. Biserici, de o indulgență, plenară: Această desăvârșită, iertare a greșelilor şi deslegare a pedepselor o împărtăşeşte - de asc- menea, tuturor acelora, cari, după cum e poroneit: mai sus, vor fi primit cele două Sacramente și se vor îi rugat lui Dumnezeu și fericitei lui Mame 

în vre-un lăcaş sfânt după intenţia Sa fie în însăș sărbătoarea Rozariului, fie în una din cele opt zile, care urmează. 
” 

Din care pricină având Srijă şi de acei cre- dincioşi cari, trăind la țară, suut reținuți mai cu samă în luna lui Octomvrie la munca câmpului, prea stântul' Părinte învoeşte ca toate hotărârile «de mai sus, chiar și sfintele indulgențe să se poată 
1
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ius, ul omnia quae supra exposila sunt [ideli- 
ter adimpleantur în omnibus Noslrae ivecesis 

parochialibus ecelesiis vel ipso Oetobris mense, 
vel subsegueulibus  Novembris vel Decembris 

mensibus prout Vos, Cooperatores Nostri, magis 
in Domino expedire iudicaverilis iuala  locorum 

diversitate. | 

Vestrum autem erit populum Vobis commis- 

Sum, etiam iiis în locis în quibus parochiales ec-: 
clesiae non exslant, ad hoc pielatis opus publice 
vel privalim exequendum et ad. Indulgentias lu- 
crandas singulis annis aptis verbis excitare, ut 

quae pro oplatu keclesiae pace civilisque Sorie- 

talis salule Chrisli în terris Vicurius pelil, per: 
înlercessionem Immaculatae et gloriosue semper 
cirginis Dei Genilricis Mariane efjicaciter conse- 

qualur. ” _ 

Quando Petrus servabalur în careere, orulio 

jiebat sine interniissione ab Feelesia ad Deum pro: 

eo. El miisit Dominus angeluni sun, el eripuit 

Pelsucm de manu Ilerodis et de omni expeclalione 
plebis Iudaeorun. Nune quoqiue în suo suceessore 
Petrus servalur in carcere, et injensissimi be-.. 

clesiae civilisque Socielatis. hostes 
„Oecidiţ:—inelamant—solio deieclus, în ipso 

„Careere, în aeruninis occilit ecce Leo“. 

Igilur,  Pratres, sine întermissione  oremus: 

pro Pontijice Nostro Leone, ut miltat Dominus: 
cngelum  suum, et. eripiat eum de manu îninui- 

covum eius. Perstemus in oralione donec Pater 
misericordiarum et Deus totius consolalionis det 

nobis victorian; quia praecipuus [ructus boni 0-
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-amâna în acele locuri, după chibzuirea  euminte 
-a Ordinariatului, în lunile următoare : Noembrie 
sau Decemvrie. 

Așa dar Noi, ascultând cu toată supunerea de 
prea sfântul nostru Domn şi Părinte,. poruncim 
ca cele prescrise mai sus să se îndeplinească 
cu toată credinţa în bisericile parohiale “ale E- 
parhici noastre sau în însăș luna lui Octomvrie 
sau în lunile următoare Noembrie sau Decemvrie, 
după cum Yoi, Cooperatorii noştri, veţi judeca mai 
folositor în Domnul după deosebirea localităților. 

E datoria voastră însă, ca în fiecare an să 
sfătuiți cu vorbe prielnice pe poporul ce vă 
este încredințat de a îndepiini această taptă de 
evlavie în public sau în particular, și de a do- 
bândi Indulgenţele chiar în acele localităţi în cari 
nu există biserici parohiale, ca cele, ce Locţiitorul 
lui Hristos pe pământ le cere pentru dorita pace 
a DBisericei şi pentru mântuirea Societăţii civile, 
să se dobândească înti'ade văr prin mijlocirea Ne- 
prihănitei şi pururea slăvitei. Fecioare Maria. 

„Când Petru era ţinut în temniță Biserica înălța 
tără încetare rugăciuni către Dumnezeu pentru el. 
Și a trimis Duninezeu pe îngerul său şi a. smuls. 
pe Petru din mâna lui Irod şi de la orice aştep- 
tare a poporului evreese,. Și acum Petru e ținut 
în temniță în succesorul său, și dușmanii prea în- 
verşunaţi ai Bisericei şi ai Societăţii civile 
Shigă : apus-a, svârlit de pe.lron în neagra'nchisoare 

| misenii, călaţi, apus-a el Leo învins ]



a Sf. Rozariu în luna Octomwrie TU 

„peris el arrha consegquulurae victoriaa est în în- 
ceplis perseverantia. Ilisce inhuerens idem Sanc- 
tissinus Dominus, cum hinc nos hactenus ala 
hulla undique perturbent, înde vero permaneal 
et jlorescal în chrisliano populo ea. files, quae 
per carilalem operatur, el veneratio ac fiducia 
în amanlissiman Dei Genilricem propemoduun im 
moiisa; eo împensiori studio el alacritate nune 
ubiquc perseverandum vult unanimiler în ora- 
lione cum Maria Matre lesu. Certam enini în spe 
erigilur jore ui ipsa, quae solu cunelus haereses 
inleremit in universo mundo, nostris accedenli- 
bus diynis poenitentiae fruclibus, flectat denique 
iram vindicem divinae iustiliae, incolumitatemque 
adducat et pace. | 

Inlerim Vobis omnibus, Fratres, universoque 
pojulo Vobis concredito Pastoralem Wostram Be- 
uediclionem peramanter impertimur. 

Datum lassiis, ex Residentia Nostra Episco- 
puli. hac die d Septembris 1885. 

+ Fr. NICOLAUS IOSEPH 
EPISCOPUS LASSIINSIS
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Să ne rugăm aşa dar, Fraţilor, fără. răgaz 
pentru al nostru Papă Leone, ca să-i trimită Dom- | 
nul pe îngerul său şi să-l smulgă din mâna duş- 
manilor. Să fim statornici în rugăciune pănă când 
Părintele milostivirilor și Dumnezeul oricărei 
mângăieri ne va da izbânda: de oarece rodul 
faptei celei bune și arvona izbândei, ce va să vic, 
e în statornicia Inerurilor începute. Bizuindu-se pe 
acestea acelaș prea sfânt Domn al nostru — întimp ce 
pe de o parte ne neliniștese de pretutindeni multe 
rele, pe de altă parte însă dăinuieşte şi înflo- 
reşte în poporul creştin acea credinţa, care lu- 

„crează prin dragoste, ŞI cinstea şi încrederea mai mai 
nețărmurită, în prea demna de iubire Născătoare a 
lui Dumnezeu,—cu atât mai multă râvnă ŞI vioiciu- 
ne vrea. să fim acum cu toții statornici pretutin- 
deni în rugăciune cu Maria, Mama lui Isus. Având 
nădejde sigură, că ea, care singură face să dis- 
pară în întreaga lume toate eresiile, unindu-se Şi 
ale noastre roade vrednice de pocăință, va îm- 
blânzi în stârzit mânia răzbunătoare_a dreptăţii 
dumnezeeşti şi ne va uduce mântuirea şi pacea. 

Intraceca vă împărtăşim cu dragoste vouă 
tuturor, Fraţilor, şi “întregului popor încredințat 
vouă, Binecuvântarea noastră Pastorală, Ă 

Dat la Iași, din Reşediaţa Noastră Episcopală, 
azi, + Septemwrie 1885. 

+ Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP. CATOLIC DE IAŞI.
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Epistola Pastorală 
. DESPRE | 

IUBILEUL EXTRAORDINAR PENTRU 

ANUL 1886. 

Prea stântul Nostru Părinte Leon al NIII, prin 
Epistola sa Eneiclică  „(uod auctorilule „IDosto- 

licat* din 22 Decembre 1555, a dat întregii lumi 

catolice graţia unui Iubileu extraordinar pentru 
tot anul 1S86, 

Eu îmi fac o sfântă datorie, raţilor şi Fiilor 
prea iubiţi, de a vă vesti în mod oficial această 
mare binefacere vouă cari alcătuiți turma încre- 
dinţată grijii mele pastorale, publicând în Epa- 
hia noastră sus numita Enciclică, tradusă în limba: 

română. | 

Deşi această graţie se întinde pentru întreg 

anul 1886, totuş ca vă sosește la timp potrivit 

pentru apropiatul Mare Post, care e timpul spe- 

cial de împăcare cu Dumnezeu.—Intr'adevăr, la 

începutul Postului Mare Biserica ni repetă acele 

mângâietoare cuvinte ale Apostolului: Zală acum 

este vremea bine primită, iată acum este ziua mân- 

tuivii ), ca'şi cum ar voi să ne spună: Iată tim- 

1) 11 Cor. 6, 2.
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pul cel mai folositor decât oricare spre a face 
pocăință, iată timpul cel mai potrivit spre a vă 
împăca cu Dumnezeu. | 

| I'ără îndoială că toți ca niște oi am rătăcit, 
„Jiecavele din culea sa sa abătut 1), căci toți am 
păcătuit mai mult sau mai puţin. De aceca sfân- 
tul Ion Apostolul spune: De vom zice că picat 
nu Gvem, pe noi înșine ne înșelăm, și adevărul 
hu este întru noi *). Cine din noi aşa dar nuare 
trebuință să facă pocăință pentru păcatele săvâr- 
şite? şi cine din noi, simțind această, | trebuinţă, 
nu doreşte să fie ajutat spre a face pocăinţa da- 
torită?—Ei bine, prea iubiţilor, iată că însăş 
Dumnezeu vă trimite. un mijloc extraordinar de 
împăcare desăvârşită ; iată că Dumnezeu  însăş 
vă dă ajutorul ca să puteţi uri păcatele voastre, 
să vă spălați cu totul de dânsele şi aşa să vă 
întoareeţi de a trăi în pâce: desăvârşită cu dân- 
sul şi cu voi înşi-vă, | 

- Noi dară! ca conlucrători ai dumnezeescului 
nostru Mântuitor ză îndemnăm ca nu în deșert - 
harul lui Dumnezeu să primiți voi%), ȘI de aceea, 
publicând această Enciclică a Locţiitorului lui 
Isus [lristos, eu zic celo» ce sunt în legăturile pă- 
catului: fșiţi ; și celor dintru întunerecul nelegiui- „rii: Veniți la lumină '): gândiţi-vă cu toții la în- 
ţeleptele considerațiuni şi povețele mântuitoare „ale urmașului sfântului Petru, şi siliți-vă cu toții de a dobândi acel folos care a ţinut locul întăiu! PNI | 

1) Isaia 53, G—) 1, Ioan. 1, 8.—3) 11. Cor, G; 1.—4). Isaia 199,
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în înalta minte a lui Leon al XIII, atunci când 

sa hotărât de a învoi acest lubileu extraordinar. | 

Folosiţi-vă deci cu toţii de această graţie, ce vă 

este dată, pentru cu să vă fie mai uşoară pocă- 

ința pentru păcatele voastre, şi împăcarea voa- 

stră cu Dumnezeu. -Voi ştiţi că noi suntem soli 

în locul lui Ilristos, și de accea ca cum Dumne- 

Zeu Sar 1ugi prin noi, vă rugăm în locul lui Ihis- 

tos, împăcați-vă cu Dumnezeu *), care nu voește ca 
Să piară cine-va, ci ca loți să vie lu pocăință *). 

Da, Fraţilor, şi iilor prea iubiţi, Dumnezeu 

vocşte ca toţi să facem pocăința, ea toţi, fiind 

mai mult sau mai puțin păcătoşi, să. părăsim ctile 

noastre cele prea rele, şi să ne întoarcem cu 

toată inima la dânsul, şi să trăim în harul lui 

„pe acest pământ, pănă co va sosi ziua, de a merge 

să vicţuim în veci cu dânsul întru slava paradi- 

sului său. Și de aceea El nu încetează de a ne 
repeta : Intoarceţi-uă cătră mine, și mă toi în- 

toarce căbhe voi”). | 

Sfânta Biserică. pururea îngrijită de adevă- 

atele noastre nevoi, spre:-a ni înlesni dorita 

întoarcere întru braţele “Latălui nostru carele este 

în ceruri, ni propune în anul acesta lcacul prea 

bun al unui Iujileu extraordinar. Iată dar, voi 

spune încă odată cu sfântul Pavel, iată acum este 

vremea bine primită, ială «cum este ziua mântui ii ; 

căci binefacerea particulară a Iubileului stă în 
a-și dobândi curățirea păcatelor, îndepliniroa fap- 
    

1) ÎL Cor. 3,20.—2) 11 Petr. 8, 9.—38) Male. 3, 7.
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telor de “pocăință şi de dragoste, practica cea. 
„râvnitoare a exerciţiilor de evlavie, intrun cu- 
vânt, sfințirea noastră. Dacă din partea noastră 
ne vom folosi de această grație, Dumnezeu din 
partea sa ne va ascultă și ne va, mângâiă; căci 
el zice : In vreme primilă te-am ascullat, și în, 
ziua mântuirii ţi-am ajulai ţie;.. și eu vă voiu 
primi pre toi și voiu fi vouă lată, și voi veți fi 
mie fii și fiice, zice Domnul atotputernic !), 

A pucați-vă deci de lucru, Fraţilor şi iilor prea 
jubiţi : nimene să nu neîngrijească această bine- 
facere a Iubileului. Să ne grăbim cu toții ca să. : ascultăm şi să urmăm glasul plin de dragoste al 
Păstorului obştese al Bisericii, care deschizân.-. 
du-ne comoara sfintelor indulgenţe, ne invită, ne 
chiamă, ne îndeamnă să ne împăcăm cu Dum- nezeu.—Să ne gândim serios că această chiemare, 
acest har, ce ne face Dumnezeu, poate îi cel din urmă pentru mulți din noi! Nimene din noi nu știe nici ziua, nici ceasul morții sale %).—Să ne a- 
propiem dar cu încredere la scaunul harului, ca “să dobândim milă, și să aflăm har spre ajulor la bună vreme 5). 

Nu pot sfârşi, prea iubiţilor, această a mea seuu--. tă îndemnare fără a vă însemnă, că Locţiitorul lui Isus Hristos a voit ca acest Iubileu dat nouă de dân: „sul să fie pus subt ocrotirea prea sfintei lecioare a. Rozariului. Leon al XIII ne-a îndemnat dese-ori +) la practica sfântului Rozariu, prin mijlocul căruia chiar 
1) IL. Cor,6,2, 18.—2) Matth, 25, 13.—8) Hebr, 4. 16, 4) Eneiel. Su- premi Apostolatus din 1 Sept. 1883. Eneiel. Hunanun genus din 20
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în timpurile cele mai primejdioase Biserica a putut 

eși liberă şi biruitoare din cele mai grozave prigo- 
nivi. Să urmăm ca nişte fii ascultători toate po- 

veţele prea sfântului Nostru Părinre ; să spunem, 

în publie în bisericile noastre, sau în privat în ca- 

sele noastre, sfântul Rozariu, care cinstește atât 

de mult pe Maria şi o face atât de milostivă că- 
tre noi. Nu suntem cu toții mai mult sau mai 

puţin păcătoşi ? Nu avem cu toții trebuință de a 
xeaflă harul ce l-am perdut prin păcat? Ei bine, 
spune sfântul Bernard, „să căutăm harul, şi să-l 

căutăm prin mijlocul Mariei, căci ca află aceca, 

ce caută, şi nu poate fi neascultată“: pentru că 

„ast-iel e voinţa lui Dumnezeu că voeşte ca noi 

să dobândim toate prin Maria. Să alergăm deci 

în oiice nevoie a noastră la mijlocirea prea pu- 

ternică a Mariei, şi, în acest an al Iubileului, să 

spunem sfântul Rozariu mai des de cât de obiceiu, 

cu mai multă credință și cu mai multă evlavie. 

Prin acest mijloe noi cinstim pe lecioara nepri- 

hănită, repetându-i de atâtea ori salutarea Înge- 

ului: „Bucană-le Maria, cea plină de har, Domnul 

este cu tine*; prin mijlocul acesta ni-o facem mi- 

lostivă, repetându-i de atâtea ori rugăciunea ce 
ne-a învățat-o Biserica : „Sfânta ' Maria, Alaica lui 

Dumnezeu, roagă-te pentu noi păcătoşii“. Iar 

Maria, care e Maica noastră prea dulce, văzând 
    

Aprilie 1884. /ustiuctio &. le. et [, Iunquis. din 10 Maiu 1884. En- 
ciel. Superiove auno din 2U August 1884. Decsetun Urhis at Orbis S. 
hit. C. din 20 Aumust 1955. şi Eneciclica prezentă Quo „luetorifate 
-Ipostolica.
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că noi voim să ne întoarcem eu adevărat, ni va 
dobândi desigur toate harurile de care avem tre- 
buință spre a uri pacatele, și spre a ne împăeă 
cu liul ci şi Mântuitorul nostru Isus, „«Cerând . 
ajutor, spurie sfântul Ioan Crisostomul, de la a- 
ceestă ecioară prea sfântă şi Maică a lui Dum- 
nezeu, noi experimentăm puterea ocrotirii sale... 
Printr' însa dobândim iertarea păcatelor. | 

Intre acestea, folosindu-ne Noi de facultățile. 
ce prea sfântul Nostru Părinte Leon al' XIII le 
concede în această Enciclică tuturor Episcopilor, 
precum şi urmând „declaraţiunile, cari din ordi- 
nea Lui însuş 'au fost publicate de sacra Peni- 
tențiariă cu data de 15 Januarie a. e. declarăm 
şi hotărâm cele ce urmează : 

1. Cele șase vizite prescrise pentru dobân- 
direa acestui Iubileu se pot face în deosebite 
zale, şi chiar toate șase înt'0 singură zi, în orice 
biserică parohială ori filială “a Eparhiei Noastre, 

2. In acele Parohii, în care Părintele Admi- 
nistrator al parohiei va-socoti că aceste visite se 
pot face în procesiune de dânsul împreună cu po-. 
porul, Noi împuţinăm numărul la, trei, însă numai 
pentru aceia ce vor luă parte la aceste procesiuni. 

i. Cele două zile de post prescrise pentru 
dobândirea acestui Iubileu nu se pot face în zi- 
lele rezervate în Indultul pentru Postul Mare, nici în postul celor patru timpuri şi alte ajunuri pre- scrise în curgerea anului.—Invoin ca pentru aceste - două zile de post să se poată mânca ouă şi lapte,
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dar numai odată pe zi, observând în toate cele- 
lalte legea postului bisericesc. 

+. Cu una şi acceaş spovadă şi împărtăşenie 

nu se poate împlini datoria de a se împărtăşi în 

timpul paştelor, şi a dobândi Iubileul. 

5. Acoia cari din orice pricină împlinesc con- 

ciţiunile prescrise parte înti'o Eparhie şi parte 
îint”o altă Eparhie, pot de asemenea dobândi a- 
cost lubileu, numai să împlinească preseripţiunile 

respectivilor Episcopi Eparlrioţi. 

6. Indulgenţa deplină a lubileului se poate 

dobândi de atâtea ori de câte ori se repetă fap- 

tele prescrise ; dar nu ce tot aşa şi pentru cele- 

lalte favoruri duhovniceşti, adică absoluţiunea (des- 
legarea) censurelor şi ceasurilor reservate, comu- 

taţiuni şi dispensc; de aceste favoruri se poate 

bucura fie-care numai 0 sinură dulă și anume : 

întaia dală. 

î. Duhovnicii nu se pot sluji de facultăţile 

extraordinare, învoite lor în această Euciclică de 

Sfântul Nostru Părinte Leon ul NIII, în folosul 

„acelura cari ar cere să fie absolvaţi (deslegaţi) 

sau dispensaţi, şi n'ar voi să împlinească toate 
faptele preserise pentru (lobândirea acestui lubilcu. 

Din pricina micului număr ul preoţilor, de 

care nu putem dispune spre a-i trimite din paro- 

hie în parohie pentru a pregăti pe credincioşi 
înțelepțește şi cu îngrijire ca să dobândească bine- 

facerile acestui Iubileu, îndemnăm pre Cuceimnicii 

Administratori ai parohiilor să îndoiască râvna lor



SS pist. Past, despre Iubilcul extraord. pentru an. 1986 
————   

Sa pentrula fiecare să invețe pe poporul ce-i este încredințat, și să-l îndemne a face pocăință, prin predici evlavioase şi repetate, potrivite cu prico- perea auditorului. Pentru aceasta ei nu vor trece cu vederea în predicele şi instrucțiunile: lor acele puncte ce însuş Sumul Pontifice a bine-voit să le însemne în Enciclica Sa, şi în care voeşte să ne oprin: mai mult. Eu am încredere în dragostea şi râvna Cucernicilor Administratori ai parohiilor, şi sunt sigur că ci îşi vor da toată silința ca îu tim- pul anului acestuia credincioșii noştri să tacă întoe.- mai după sfintele intenţiuni ale Locţiitorului lui Isus - Ilristos, spre a câștiga acest Iubilcu extraordinar. Voim că această a Noastră  Epistolă împre- ună cu Epistola Eneiclică prea sfântului Nostru Părinte Leon al XIII să fie cetită de CC. pp, Administratori ai parohiilor respectivi în toate și în fiece biseică a Eparhiei Noastre, în timpul liturghiei Darohiale; în bisericile matrice în dumi- nica întăia după primirea ci, iar în bisericile fi- liale a fiecărei parohii în altă zi ae duminică Sau sărbătoare. | | Dat în. Reşedinţa Episcopală din Iași, în ziua de 25 Ianuarie 1886, sărbătoarea Conversiunei Sfântului Pavel Apostolul, | | | 

i Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP CATOLIC DE IAȘI.



Enciclica - QUOD AUCT'ORITATR APOSTOLICA 
DEPRE IUDBILEUL EXT MAORDINAR PENTRU ANUL 1836, 

———— 

LEON PP. XIII 
VENERABILILOR FRAȚI | 

SALUTARE ŞI BINECUVÂNTARE APOSTOLICĂ 

Ceeace prin Auctoritatea “Apostolică, hotă- 
răsem de două ori, ca anul sfânt să fie ţinut 
în chip extraordinar. în toată lumea creştinească, 
-deschizând binelui publie comoara darurilor cereşti, 
a cărora împărţire sc află în puterea Noastră, 
voim acuma să hotărâm, prin ajutorul lui Dum- 
nezeu, și pentru anul viitor.—olosul acestui lucr U, 
nu vă poate scapă din vedere vouă, Venerabililor. 
Fraţi, cari cunoaşteţi timpurile și obiceiurile de 
„astăzi ; dar o deosebită pricină face, ca în această 
«a Noastră dispozițiune să se arăte o oportunitate 
"mai mare, poate, decât altă-dată. —ŞI întradevăr, 
-după ce, prin precedenta Noastră Epistolă Enci- 
-clică despre guvernul Statelor, am învăţat cât de 
mare e interesul lor de a se apropii din ce în 
-ce mai mult de adevărata cărmuire creştincască, 
“se poate înțelege cât de potrivit ce cu această a 
Noastră propunere de a ne sili ca, prin orice 
mijloace Ni stau în putere, să deşteptăm şi să 
rechemăm pe oameni "la virtuțile creștinești. Căci 
“Statul e asttel, precum îl fac moravurile popo- 
rului ; și Precum bunătatea corăbiilor și clădirilor 

.



90 Emeiclica Papală, | 
  

atârnă dela bunătatea şi de la potrivita aşezare 
Aa locul său a, fiecărei părţi, mai tot așa cursul 
lucrurilor publice nu poate fi drept şi fără dâună, 
dacă cctățenii nu umblă pe calea cea dreaptă a 
vieţii. Insăș disciplina civilă, şi toate cele ce con- 
stituese acţiunea vieții publice se nase ȘI pier nu- 
mai prin lucrarea oamenilor ; iar oamenii obici- 
nuesc a întipări în ele adevărata icoană a păre- 
rilor şi moravurilor lor; Aşadar ea sufletele să fie 
cu totul pătrunse ŞI, ceca, ce e mui de căpetenie, ca 
viaţa de toate zilele a fiecăruia să fie cârmuită 
de acele poveţi ale Noastre, trebue să ne silim 
ca fiecare să aibă simţiminte ereştinești, şi să 
făptueuscă creștineşte nu mai puțin în publie de- 
cât în privat, | 

“Și în acest lueru trebue să ne dăm cu atât 
mai multă silință, cu cât mai multe sunt primej- 
diile ce ne amenință din. toate părţile. Căci ma- 
rile virtuţi ale părinţilor noştri în mare parte au 
dispărut, și patimile, care dela sine au o foarte 
mare putere, au cerut una şi mai mare pentru 
licenţa cec li se da: nerozia opiniuniunilor, reținută, 
de niciunul ori de un prea slab frâu, se răs- 
pândește în fiecare zi mai mult: chiar dintr'aceia, 
cari au păreri drepte, mulți, înspăimântați de o'ru- 
şine nechibzuită, nu îndrăznesc să mărturisească, 
întrun mod liber şi cu atât mai puțin să împli- 
nească cu fapta ceeace socotese: puterea pilde- 
lor. celor mai uricioase pătrunde puţin câte puţin - 

“în moravurile poporului: societăţile neoneste de 
oameni, cari altă-dată au fost arătate chiar de 

.
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Noi înşi-ne, prea cunoscătoare de uneltirilo ecle 
mai criminale, se silesc să înșele pe popor şi, pe cât 
pot, să-l smulgă şi să-l înstrăineze de Dumnezeu, 
de sfinţenia datoriilor şi de credinţa croștinească. 

Izbiţi deci de atâtea rele, cari prin însăş lun- 
ga lor durată se face mai mari, nu trebue să lă- 
săm de-o parte nici un mijloc, ce aduce ovare- 
care nădejde de uşurare. Cu acest scop şi cu u- 
ccastă nădejde vom publica sfântul Lubileu, po- 
vățuind şi îndemnând pe toţi aceia cari se îneri- 
jese de mântuirea lor, să-și ridice la ceva mai bun 
cugetările lor cufundate în cele pământeşti. Care 
lueru va fi mântuitor nu numai “celor privaţi, ci 

„şi întregului Stat, căci cu cât ficeare va inaintă 
în desăvârşirea sufletului, cu atât se vor folosi 
de onestitate şi virtute viața şi moravurile publice. 

Dar vedeţi, Venerabililor Fraţi, că dorita is- 
bândă a întreprinderei atârnă în mare parte de 
la munca și sârguința voastră, fiind trebuincios 
de a pregăti bine şi cu îngrijire pe popor cu să 
dobândească roadele propuse. — Aşa dar dragos- 
tea și înţelepciunea voastră va încredința această 
treabă unor preoţi aleşi, spre a învăţă mulțimea 
prin predice evlavioase şi potrivite cu priecperea 
poporului, şi spre a-l îndemna mai cu samă la 
pocăință, care este, după cum spune sfântul Au- 
gustin, pedeapsa de toate zilele a credincioșiloy 
buni și smeriţi, pnin care ne batem peptul zicând: 
și ne iartă nouă greșelile noastre !). 

1) Epist. 105.
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Nu fără pricină amintim în locul întăiu po- 
-căința și, ceeace face parte dintr însa, pedepsirea 
de bunăvoie a trupului. Căci voi cunoașteţi obi- 
eciul lumii; multora li place să trăiască delicat, 
si să nu facă nimica cu bărbăție şi mărinimie. 
Aceştia, deşi cad în multe păcate, totuş dese-ori 
îşi închipuese pricini deşarte spre a nu asculta 
de legile mântuitoare ale Bisericii, socotind că e 
povoară prea mare și nesuferită datoria impusă 
de a nu mâneci oare-care bucate, sau de a ține 
postul“în puţine zile ale anului. Moleșiţi prin acest 
obiceiu, nu e de mirare că, puțin câte puţin, se 
dedau cu totul “patimilor, cari . cer un nutreţ din 
ce în ce mai mare. Așadar sc cuvine dea re- 
chema la cumpătare pe cei căzuţi sau pe cei ple- 
eaţi spre muoliciune: și de accia, cei ce vor vorbi 
poporului, să] înveţe cu sirguinţă şi lămurit, că 
nu numai legea Evangeliei, ci şi mintea fireasci 
poruncește că fiecare om trebue să-și tacă silă și 
să-și stăpânească patimile : și că nelegiuirile nu 
pot fi ertate în alt chip decât numai prin pocă- 
inţă.—Și pentru ca accastă virtute, despre care 
vorbim, să rămână lung; timp, va fi prea bine de 
a 0 pune subt ocrotire şi apărarea unei istituțiuni 
stabile. Voi ințelegeţi uşor, Venerabililor Frați, 

„ despre ce e vorba: adică ca fiecare din voi să 
urmeze a sprijini şi a lăţi în Eparhia sa ordinul 

al treilea al fvaţilor I'ranciscani, numiți mireni. 
Negreșit că spre a păstră şi a nutri duhul pocă- 
inţii în poporul creștinesc, prea puternice sunt 
pildele şi mijlocirea sfântului Părinte Francisc de
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Asist, cure cu cca mai mare nevinovăție a vieţii a 
împreunat o râvnă atât de mare peutru mortifi-. 
țiunea de sine insuşi, încât a arătat în sine icoanu 
lui Isus cel răstignit nu numai prin viaţa şi mo- 
ravurile sale, ci şi prin întipărirea dummnezecască 
a celor cinci răni ale Mântuitorului în trupul său, 
Legile ordinului lui, ce le-am înduleit la vreme 
potrivită, sunt uşor de suterit, şi au o. mare în-. 
semnătate pentru virtutea, creştincască, 

Apoi în atâtea necesităţi private şi publice, 
fiind pusă toată nădejdea de mântuire în oeroti- 
rea şi apărarea Părintelui ceresc, foarte mult anu 
voi să reînvie osârdia statornică a rugăciunii 
şi impreunată cu încredere.—In orice timp însem- 
nat al creştinătăţii, de câte ori s'a întâmplat ca. 
Biserica să fie amenințată de primejdii externe, 

„sau de greutăţi interne, strămoșii noştri, râdicând 
ochii rugiitori spre cer, no-au invăţat prea bine 
în ce chip şi de unde trebue să cerem lumini 
sufletului, puterea virtuţii, şi ajutoarele potrivite 
timpurilor. Căci în mintea lor erau adâne întipă- 
vite acele poveţe ale lui Isus Ilristos :! Cereţi șise 
za dă vouă !); se cade a se rugă toldeauna, și 
a nu se lenevi *).. Cu care se potriveşte şi glasul - 
Apostolilor ; Xeîncelat vă rugaţi): Deci că rog 
ca mai întiiu de toule să se facă cere, rugă-. 
ciuni, rugăminți, mulțămiri pentru toți oameni +). 
Despre care lucru sfântul loan Crisostomul i-a 
lăsat această asămănare plină de duh şi de ade- 

  

1) Matt. 7, 7.—2) Luce. 1$, 1.—5) I. 'Fhessal, î, 1€.--4) 1. Tim. 2, 1..
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văr ; Precum omului care se naște gol şi lipsit 

de toate, natura i-a dat mâni, cu ajutorul cărora 

să-și poată agonisi lucrurile trebuincioase pentru 
viaţă ; tot așa şi în cele ce sunt preste natură, 
fiindeă nu poate face nimic prin sine ” însuș, 
Dumnezeu i-a dat puterea de a:se rugă, de care 
slujindu-se înţelepțește, să poată dobândi cu uşu- 
rință toate câte sunt trebuincioase spre mântuire. 
— Din aceasta judece fiecare din voi, Venerabililor 

Fraţi, cât a fost Nouă plăcută şi de Noi apro- 
bată râvna voastră de a lăţi, prin îndemnul Nos- 
tru, evlavia cătră prea sfântul Bozariu, mai cu 
samă în anii din urmă. Nici nu trebue să trecem 
-cu vederea. evlavia poporului, care in această pri- 
vinţă, a fost mai pretutindine deşteptată; dar tre- 
buc să avem cea mai mare grijă ca ea să fic din 
-ce în ce mai mult aprinsă şi păstrată cu stator- 
nicie. Și dacă Noi stăruim în această îndemnare, 
precum am făcut-u de mai multe ori, nu trebue 
să vă miraţi, căci înţelegeţi cât e de trebuință 
ca rugăciunea Rozariului Mariei să înflorească la 
creştini, și cunoaşteţi prea bine, că ca este o 
parte şi un chip foarte frumos din acel duh de 
rugăciune, despre care vorbim, şi că ea este 

foarte potrivită. cu timpul, foarte ușoară, și avută 

„în tolos, | 
Și fiind-că cea dintăiu şi mai mare roadă a 

Iubileului, dupa cum am arătat mai sus, trebue 
să fie îndreptarea vieţii şi înaintarea în „virtute, 
socotim trebuincioasă annme ocolirea acelui rău, 

«ce lam notat în Eneiclica Noastră din urmă.—Noi
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voim să vorbim despre neînțelegerile din lăuntru 
şi mai casnice ale unora dintre ai noştri, cari ne- 
înțălegeri de abea se poate spune cu ce. primej- 
die a sufletelor desfac sau negreşit că slăbese 
legăturile dragostei. Care lucru de aceea vi'] a- 
mintim acuma din nou. Venerabililor Yraţi, cari 
sunteţi păzitorii disciplinii bisericeşti şi ai dra- 
gostei mutuale, căci voim ca privigherea şi au- 
toritatea voastră să fie pururea îndreptată spre 
a opri un rău aşa de mare. Povăţuind,  îndem- 
nând şi mustrând siliți-vă ca toți să stăruească 
de « păsa unitatea spiritului în legământul pă- 
cit, şi ca aceia cari" sunt pricina  neînţălogerilor 
să. se întoârcă la îndeplinirea datoriilor lor, gân- 
dind în tot timpul vieţii lor că Fiul unul- născut 
al lui Dumnezeu. la însăş apropierea celor din 
urniă chinuri, n'a cerut nimiea cu mai mare pu- 
tere dela “Tatăl său decât ca acei, ce credeau sau 
vor crede într'însul, să se iubeuscă unul pre altul ; 
ca toți una să fie, precum tu, P cin înte, întru mine 
și eu întru tine, ca și aceștia întru noi una să fie DR 

Pentru aceasta înerezându-ne în milostivirea 
atotputernicului Dumnezeu, şi în autoritatea sfin- 
ților Apostoli Petru şi Pavel: prin acea putere de 
a legă şi deslegă, ce Ni-a dat-o Dumnezeu Nouă, 
deşi nevrednici, învoim tuturor şi fiecăruia din 
credincioşi din amândouă sexele o indulgență de- 
plină a tuturor păcatelor sub forma de Iubileu 
general,insă cu această condițiune ea în timpul 

  

1) loan 17, 21. 
=
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viitorului an 1886 să împlinească cele preserise- 
mai jos. 

Toţi cetăţenii şi străinii ce se află în Roma să. 
viziteze de câte două ori Basilica Laterană, Vaticană. 
şi Liberiană ; şi să se roage acolo câtva timp. 
lui Dumnezeu, după intenţiunea Noastră, pentru 
prosperitetea şi ridicarea Bisericii catolice şi a-. 
cestui Scaun Apostolic, pentru stârpirea cresuri-- 
lor și întoarcerea tuturor celor rătăciți, pentru. 
buna înţelegere a tuturor Principilor creștini, şi 
pentru pacea și unirea întregului popor credin-- 
cios. De asemenea să postească două zile, între-. 
buinţând numai bucate de sec, afară de zilele ce: 
sunt cuprinse în indultul Postului Mare, sau al-. 
tele ce sunt consfințite postului prin porunca Bi-. 
sericii: afară de aceasta să primească prea sfântul. 
sacrament al Eucaristiei după ce-şi vor fi mărturisit. 
cum se cuvine păcatele, şi, ascultând sfatul du-. 
hovnicului, să facă după puterile lor oarecare po-- 
mană spre binele vre-unui așăzământ pios, care: 
“are de scop lăţirea şi mărirea credinţei. catolice.. 
Fiecare e slobod să-şi aleagă pre acela «ei place. 
mai mult: totuş socotim că trebue să numim două. 
aşezăminte, pentru care 'binefacerea va fi prea. 

bine întrebuințată, două care în multe locuri sunt: 
lipsite de mijloace şi protecţiune, două cari sunt. 

folositoare nu mai puţin Statului decât Bisericii 
acestea sunt : școlile private de copii şi Semina-. 
viile clevicilor. . 

„Toţi ceilalți cari locuese oriunde afară din 
Roma vor trebui să viziteze de câte două Ori, în in—
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tervalul numitului -timp, trei biserici cc vor fi 
hotărâte de voi, Venerabililor Fraţi, ori de Vica- 
rii sau Oficialii voştri, sau de parohii, cari vor 
îi delegaţi de voi: sau de câle trei ori, dacă vor fi 
numai două Disorici; sau de șease ori, dacă va 
[i numai o singură biserică; şi vor împlini de a- 
semenca toate celelalte fapte numite mai sus. 
Care indulgență voim să se poată aplică şi su- 
fletelor care, unite prin dragostea lui Dumnezeu, 
au eşit din această viață. Afară de aceasta vă 
împuternicim să puteţi reduce uceleași vizite, după 
înțeleapta, voastră judecată, la un număr mai mie 
pentru Capitulele și Congregaţiunile atât seculare 
cât şi regulare, pentru Societăţile, Confraternită- 
ţile, Universitățile și orice colegii, cari vor vi- 
zita în procesiune numitele biserici. | 

Invoim ca navigatorii şi călătorii să poată 
câştiga acciaș indulgență, lu întoarcerea lor acasă 
sau la, sosirea lor în oarecare stațiune, vizitând de 
șase ori biserica cea mai mare sau parohială, şi 
indeplinind cum se cuvine celelalte fapte preserise: 
mai sus.—hegularilor de amândouă sexele, chiar 
celor închişi pentru totdeauna în mânăstiri, precum 
şi tuturor celorlalți laici și eclesiastici, cari fiind 
în închisoare, sau fiind bolnavi, sau din orice altă 
dreaptă pricină sunt împedecaţi de a implini faptele: 
sus numite sau numai unele din ele, le învoim, ca 
duhovnicul lor să le poată schimba în alte fapte 
cvlavioase, împuternicind de asemenea de a dis- 
pensa de sfânta Comunicătură pe copiii ce nu sunt: 

“
i
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admiși încă la Impărtăşenie. Afară de aceasta 
dăm voie tuturor eredincioșilor, atât laici cât și 
eelesiastici, mireni sau regulari din orice Ordin 

„Și Institut, chiar din acelea ce ar trebui să fie 
numite în special, ca pentru scopul acesta să-și 
poată alege orice preot duhovnic atât secular cât 
şi regular, care este aprobat: de care învoire se 
pot folosi chiar Călugăriţele, Noviţiele, şi alte fe- 
mei, ce locuesce în mânăstiri, dar cu condițiunea 
ca duhovnicul să fie din cei aprobaţi pentru Călu- 
gărițe.—Duhovnicilor însă, cu acest prilej şi numai 
în timpul acestui Iubileu, li dăm toate facultățile 
ce le-am dat prin Epistola Noastră Apostolică Pon- 
tifices mazimi din ziua de 15 Februarie 1819, 
excepţionând toate cele ce au fost excepționate 
prin acea epistolă. 

Cu toate aceste toţi să se silească cu cea mai 
mare grijă de a se învrednici de mijlocirea prea 
stiintei Născătoare de Dumnezeu, printi”o evlavie 
deosebită mai cu samă în acest timp. Căci Noi 
voim. ca acest Iubileu să fie pus subt ocrotirea 
prea sfintei lecioare a Pozariului, şi prin ajuto- 
rul ei avem increderea că sutlotul multora, fiind 
curăţit de pata păcatelor săvârşite, se va reînoi 
în credință, evlavie, dreptate, nu numai pentru 
nădejdea mântuirii vecinice, ci şi pentru preves- 
tirea unui timp mai liniştit. 

Ca zălog al acestor binetaceri cereşti şi spre 
mărturia  bunăvoinţii Noastre părintești, vă dăm 
cu dragoste întru Domnul Binecuvântarea Apos-
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tolică, vouă, elerului precum şi poporului: pus sub 
grija şi privighicrea voastră. * 

Sa dat în Roma, lângă sfântul Petru, în ziua 
de 22 Decemvrie a anului 1885, în al optulea an 
al Pontiticatului Nostru. 

LEON PP. XIII. 

No. 6. 

Girculară pentru a doua sfântă Vizită canonică. 

„ Cucernici Părinţi Administratori ai Parohiilor, 

Cu cireulara de față vin să vă vestesc hotă- 
virea, ce am luat-o, ca în cursul anului curent 
155% să săvârşese sf. Vizită canonică a tuturor 
Pavohiilor noastre. 

Schiţez aici un itinerar care cu putinţă că va 
ti menţinut. . 

(Uvmeuză îtinerarul sfintei Vizite a celor 26 de 
Pavohii dela 71. Aprihe până la 15 Octomunie). 

Atrag luarcu aminte că pentru primirea sa- 
cramentului Mirului nu pot şi nici nu trebue ad- 
miși dintre cei, cari au împlinit vrâsta de 7 ani, 
decât numai aceia, cari ştiu cum se cuvine lueru- 
vile trebuincioase de a le crede, dea le şti şi 
aduce la îndeplinire de către orice bun creştin, 
luând, se înțelege, în considerare vrâsta şi capa-
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citatea mai mare sau mai mică a fiecărui dintre. 
cei ce se miruese. a 

Prin urmare voi înși-vă, Cucernici Cooperatori, 
(și nu dascalii “voştri, cărora, le veţi opri fățiș, 
după cum fățiș chiar de acum le opresc și cu) 
veţi dă așa numita fidulă de Mir, iscălită de voi 
şi cu stampilu voastră "parohială, numai la acei 

„. dintre credincioşii voştri, cari, după ce vor fi fost 
examinaţi de către voi din Catehismul diecesan, 
îi veţi crede îndeajuns de învăţaţi și bine pregă- 
tiţi. Asupra acestui punct atrag întreaga voastră. 
luare aminte, fiind vorba de uu lucru foarte grav, 
de care veți trebui să daţi seamă strictă înaintea, 
lui Dumnezeu. | | 

Mirul nefiind un sacrament trebuincios necessi-. 
iale medii pentru mântuire vecinică, aceia, cari nu 
știu îndeajuns acum învăţătura, creştinească, pot şi 
trebuese să aştepte o altă sf. Vizită spre a fi miruiţi, 
Și într'aceca voi nu veţi lipsi de a vă face datoria 
să-i învăţaţi.—Acest refuz drept va fi chiar mijlocul. 
de a sili în chip creștinese pe parohianii voştri să, 
vină la învăţătura catehetică în toate duminicile Și 
sărbătorile de poruncă, și ași voi, în râvna voastră, 
nu veți mai aveă să vă plângeţi înaintea Episco- 
pului vostru, că nu puteţi învăți şi explică Cate-. 
hismul, de oarece nimeni nu vine lu această prea. 
trebuincioasă învățătură. Afara -de aceasta cu re-. 
tuzul mai sus amintit, nu numai drept în sine în-. 
suş, dar totodată și datorit din partea voastră şi. 
a mea, se va dobândi, că se va desrădăcină din.
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> minţile credincioşilor noștri convingerea, falşă, că 
oricine se înfăţoşează (fie că ştic,fie că nu ştie lueru- 
rile trebuincioase) are dreptul de a fi miruit când 
kpiscopul vine în parohie ca să Jacă sfânta Vizită. 

Mai veghiaţi cu scrupul asupra alegerii năna- 
şilor şi nănaşelor, ca la o funcţie atât de delicată, 
să nu fie primiţi aceia, cari sunt respinși de le 
gile bisericeşti, fie din pricina neștiinței lor în lu- 
cerurile religiei, fie din pricina purtării imorale, 
fie din pricina neîndeplinirii datoriei de Paşti. 

Vestind parohianilor voştri aceasta a doua sf. 
Vizită pastorală, le veţi vesti totodată cele de mai 
sus cu privire lu acci, cari singuri vor fi admiși 
să primească sacramentul Mirului, și veţi arătă pe 
acei, cari, după legile bisericești, nu pot şi nu tre-. 
buese primiţi să fie nănaşi sau nănașe, ca să nu 
mai îndrăznească să se prezinte nici un: novred- 

„Dic şi să facă pretenţii zadarnice. Veţi aminti de 
asemenea, că nănași şi nănașele vor fi trebuit să 
fi primit ei însăși Mirul; că nu trebuie să ţină 
mâna pe capul, şi încă mai rău pe iruntea celor 

„xe primose Mirul, dar pe umărul lor drept ; şi că 
cel ce se mirueşte nu trebue să facă semnul sf. 
cruci când îl binecuvintează Episcopul după ce l'a 
uns pe frunte ; dar toţi împreună să-și facă . sem- 
nul crucii, când Episcopul îi binceuvintează dela 
altar atât la începutul, cât și la sfârşitul ceremo- 
nici sfinte. Astiel nu se .vor imai reînoi atâtea ne- 
veguli, arătate în cca din urmă sfântă Vizită, 

Unde va îi nevoie, învoese ca acelaş nănaş, 
i
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sau aceiaş nănașă să poată prezenta la Mir mai 
mult de doi fini. Dau această invoire pentru a vă 
mai ușura putinţa îndepărtării celor nedemni dela 
funcțiunea de nănaș și nănașă. Să se aibă însă 
în vedere ca ficeare nănuș și nănașă să aibă în 
apropierea sa pe toți finii săi și pe toate tincle 
sale, pentru ca să nu mai trebuiască să alerge 
încoă şi încolo pentru a-şi căuta finii în timpul 
ceremoniei sfinte, turburând astfel foarte mult 
pe toţi. 

Cât despre copiii, cari nu au împlinit încă 7 
„ani, vor fi admişi la Mir, numai aceia, cari ar fi 
greu bolnavi, sau de o așa șubredă sănătate, în-. 
cât, în chip raţional, poate să fie teama, că vor 
muri înainte de a ajunge vrâsta sus amintită 
de f ani. 

Insfârșit, veţi orândui, sau veţi face să se o- 
vânduiască cei ce se miruesc în aşa fel, ea. mai 
întăiu să fie miruiţi toți bărbaţii şi însfârşit toate 
femeiele ; dar dacă într'o singură dată, dacă în- 
tun singur cerc se va puică, administra sacra- 
mentul tuturor celo» ce se miruesc împreună, atunci 
veți aşeză pe bărbaţi la dreapta în partea despre 
epistolă, și pe femei la stângu în partea dinspre 
evangelie. In orice caz aveţi grijă ca cei ce sunt 
de miruit să nu fie îngri ămădiți unul în altul, dar 
așezați la o distanță comodă. Insăreinaţi încă pe 
un servitor al bisericei, care să meargă înaintea, 
Episcopului, şi pe rând să aprindă lumânările celor 
ce se miruese (fiecare trebue să țină lumânarea
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proprie în mâna dreaptă, nu în cea stângă), pentru 
a se feri ca să fie aprinse toate deodată, coca ce 
totdeauna e primejdios, mai ales când în bisericile 
mici e atâta mulțime de lume, că cu foarte mare 
greu se poate face înconjurul printre cci ce tre- 
buesc miruiţi. 

- Voi ştiţi bine, că scopul Episcopului, când 
merge în persoană în fiecare parohic, nu e, şi 
nici nu poate fi de a administra sacramentul Mi- 
ului ; dar că cel mai principal scop c, şi trebue 
să fie, acela de a face sf. Vizită, pastorală a pa- 
rohiilor după sfintele Canoane. Așa, dacă în timpul 
zăbavei Episcopului în fiecare parohie C. P. Aq- 
ministrator al aceleiaş nu stă pe deplin la dispo- 
ziţia sa pentru a îi întrebat şi consultat după tre- 
buință, cu siguranță, că nu se poate ajunge acest 
scop. De aceea e trebuincios, ca, mai înaintz de 
sosirea mea în fiecare parohie, C. P. Administra- 
tor să [i isprăvit cu totul dea pregăti pe cei ce 
trebue miruiţi, de a examină şi de a da țidula de 
Mir celora, pe cari îi vor fi judecat îndeajuns de 
învăţaţi şi bine pregătiţi pentru primirea Mirului. 
Fiecare dintre voi să înştiinţeze prin urmare din 
timp pe pupor, ca să ştic cu toţii că | după sosi= 
rea Episcopului în parohie nu se va mai da nici 
o fidulă de ir. 

Dealtmintrelea îmi place să cred nu numai, 
că fiecare din voi va face să găsese pregătite 
toate cărţile parohiale, arhiva bine orânduită, in- 
ventariile obiectelor, ce aparţin fie biscricei paro-
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hiale, fie bisericilor filiale, tic casei parohiale, con- 
dicele cu socoteli ete. ete.; dar că va face să gă- 
sesc deasemenea îndeplinite cu credință toate pre- 
scrierile, pe care, în timpul primei sf. Vizite ca- 
nonice, le-am lăsat în fiecare parohie sau cu 
graiul viu sau înscris. Spun aceasta, ca după a- 
ceea nimeni dintre voi să nu se plângă, dacă voiu 
îi silit, spre a nu neîngriji datoriile mele, să mă 
folosese de drepturile mele de Episcop. 

Sfârşese aţâțând încă odată râvna voastră a 
tuturor de u învăță pe poporul vostru. Orice păs- 
tor al sufletelor nu trebue să scape niciodată din 
vedere maxima prea adevărată: „Neştiinţa în ma- 
teria religiunii e pricina tuturor relelor.“ Dacă 
omul nu îndeplineşte datoriile sale către sine în- 
suș, către lamilie, către parohie Și către patrie, 
pricina e, că el nu ştie datoriile sale către Dum- 
nezeu, din care-și trage numele orice neam în cei 
și pe pământ. (Eph. III, 15.) | 

Din inimă vă împărtăşese vouă, prea iubiții 
mej Cooperatori, și poporului încredinţat fiecăruia 
din voi Binecuvântarea mea Pastorală, 

Iași în 5 Martie 1887. | 

i Fr. NICOLAE IOSIF . 
EPISCOP CATOLIC DE IAŞI



Ao. 7. 

Epistola Pastorală 

despre lubileul sacerdotai al Sanctitaţii Sale 

PAPA LEON XIII. 

Iată-mă, Fraţilor şi Fijlor prea iubiţi, că vin 

a vă aduce vestea unei mari bucurii, pe care 

Dunmmezeu cel avut în milostivire .o pregăteşte în- 
tregului popor credincios. 

In ziua de 31 (19) Decembrie a acestui an, 

prea sfântul Nostru Părinte Papa va serbă lubi- . 

leul său sacerdotal, fiindcă în acea zi cade al 

cincizecelea aniversariu al zilei de 51 Decembrie 

1837 în care iu hirotonisit preot tânărul Diacon 

Ioachim Pecci, carele acum şede pre Scaunul sfân- 
tului Petru cu numele de LEON XIII. 

Această întâmplare fericită e fără îndoială o 
mângăere, ce Dumnezeu o pregăteşte sufletului 

lui Leon XIII de mult amărât din prieina răsbo- 

iului infernal prin care e combătută sfânta Bise- 

rică. Dar cu acelaş prilej Dumnezeu mai pregă- 

tește o mare mângâere sufletelor tuturor adevă- 

raților catolici, care cu dragoste fiească neapărat 

se împărtăşesc de suferințile și bucuriile Părinte- 
lui lor obştese. 

_ „Milostivul Dumnezeu, serie st. loan Crisos- 

tomul 3), face ca lucrurilor celor triste să urmeze 

şi cele vesele: el nu lasă ca drepţii săi să aibă 

1) Hom, S in Matth..
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năcazuri sau bucurii neprecurmate ; ci cu o felu- 
rime minunată, pentru a zice așă, ţese viaţa lor 
cu întâmplări nenorocite și fericite.“—Da tocmai 
aceasta obicinuește să facă Dumnezeu în orice 
timp cu toți aceia cari îl iubese pre dânsul ; ȘI 
în fericitul aniversariu ce vi'] vestesc, el pregă- 
teşte Locţiitoriului lui Isus Hristos Şi. tuturor fii- 
lor săi una din bucuriile acele care în mijlocul 
luptelor mângâie inima, întăreşte inimoşia, şi mai revarsă în suflet o nouă siguranţă, despre făgă- duințele dumnezeeşti făcute Bisericii. 

* Int'adevăr, a fost de ajuns vestea dată la începutul anului 1885 despre Iubileul sacerdo- tal al lui Leon XIII, ca în întreaga lume catolică să se deștepte o adevărată, veselie. întru prevede- vea, zorilor zilei fericite, Și 0 adevărată propu-. nere de a face pregătiri spre a o sărbători cu tot feliul de demonstrațiuni pline de dragoste din partea credincioșilor. | 
___ȘI cine va putea tăgădui că cu prilejul a. cesta însuși Dumnezeu umple de o bucurie vie inimile adevăraţilor catolici din lumea întreagă, Şi stârnește într'înşii entusiasmul spontan cu care atâtea milivane de fii se pregătesc a serba. acest aniversar al Părintelui lor? Cine oare, fără a se lepăda de judecata, sănătoasă, poate Să-și dea socoteală întrun chip firesc de acest fapt u- niversal, prin care milioane de oameni, deosebiți prin naţiune, caracter, obiceiuri, se pregătesc în bună înțelegere și unire, toți plini de aceiaș bu-
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curie, să serbeze amintirea unci hirotenii “preo= 

ţeşti săvârşite acum cinci-zeei de ani, fără nici o 

pompă, în paraclisul privat al Cardinalului Carol 

Odesealehi? In istoria împăraţilor, a regilor, a. 

“euceritorilor nu se coteşte niciodată că pentru 
vreunul dintr'iînşii sute de milioane de oameni, 
din toate părțile himii, sau unit în cuget și fapt: 
să serbeze înti'un chip unizersal amintirea vro- 

unei împrejurări, oricât de singulare și renumite, 

din viaţa lor. 

Drept care, acest măreț efect al mișcării lu- 

mii nouă şi vechi spre.a serbă cu solemnitate lu- 

bileul sacerdotal al lui Leon NIII nu poate fi. 

produs decât de Dumnezeu, care luminează min- 
tea catolicilor, și mișcă inima lor ca să vază și. 

să iubească în persoana Pontiticiulni Roman pre 

Capul văzut al Bisericii lui Isus Ilristos.— Și în- 
tadevăr, în această împrejurare extraordinară, 

obiectul veselici obşteşti nu este, de-a dreptul și 

în sine însuș, întâmplarea a cărei aniversar se 

va sorbă, ci Urmaşul întăiului Papă sfântul Petru : 

şi de accia catolicii întru atâta voesce să serbeze: 

acea zi aniversară, intru cât ea li aminteşte că 

afost hirotonisit preot Acela, carele astăzi este 

cel mai mare al preoţilor, Locţiitoriul lui : Isus 

Hristos care ce preot în veac după rânduiala lui 

Melchisedec. 1) Int'adevăr din toate părţile pă- 

mântului privirile catolicilor se îndreaptă spre 

Papa ca spre un punct luminos, prin care Dum- 

1) Psalm. 109, 5. 

- N PR e Ah de e dr 
avi . . a
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-Nezeu în providența sa luminează lumea morală ; pentru Papa bat inimile lor, ca ale unor fii iu- bitori pentru părintele lor; pre Papa îl ascultă. “Ci cu respect ca niște ucenici pre învățătorul cel -mai mare şi infalibil ; în urma Papei umblă cei ascultători şi împreună uniți ca niște oi în urma Păstorului lor, 
| 

Insă această mișcare universală, a credincio- şilor din lumea întreagă spre a serbi cu solem. nitate Tubileul sacerdotal al Papei Leon XIII, precum ne descopere lucrarea lui Dumnezeu care mișcă inimile, tot așa ne descopere şi viaţa înșăş -a Bisericii Catolice, care a fost, este şi va fi până la sfârșitul veacurilor o societate puternică a tu- 
„turor creștinilor cari mărturisesc aceiaș credinţă, “sunt părtaşi de aceleaşi sacramente, şi sunt su- puşi legiuiţilor lor Păstori, respectând de Cap al -acestora pre Păstorul ce] mai mare şi universal, pre Pontiticele Roman Locţiitorul' lui Isus Hris- “tos.—Și fiindcă credincioşii, din care e alcătuită Biserica, se Simțese mișeaţi de odată în toate păr- ile lumii de dorinţa de a luă parte la fericita a- mintire a hirotoniei preoțești a, Papei Leon XIII, 
după cum va fi fic-căruia în putință, ni se des- "copere nu numai viaţa, ci şi vitalitatea, cea mai - mare și energică a Bisericii aceleași prin dovada Pipăită și netăgăduită a minunatei uniri de duh , Și inimă ce domneşte între toți adevărații ci ere- -dincioși, oricât ar fi ei. de deosebiți prin limbă,
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despărțiți prin spațiu, opuşi prin interesele vre-- 
melniec. 

Vie acum vrăjmașii Catolieismului, Şi  pofto-- 
vrească-și lor insăşi și lumii, că credinţa e biruită,. 
că timpul Bisericii a trecut, că Papatul a murit.. 
Dumnezeu se însărcinează ai desminţi precum a. 
făcut pururea, arătând mai vie decât oricând a 
cea credință ce birueşte lumea !); și istoria. re- 
gistrând necontenitele biruinți ale Religiunii, de: 
nouăsprezece veacuri nu încetează să arăte însăși 
necredincioșilor, că ei se înșeală în închipuirile- 
lor, şi că pofta păcătoşilor se perde pururi în um”). | 

Cine nu știe oare că Yoltaire, patriarhul ne-- 
credincioşilor, nădăjduia şi se fălia că va ucide- 
Biserica cu arma sericrilor sale batjocoritoare şi: 
sarcastice ? Atâta se încredea cl în puterea aces-- 
tei arme, încât abia mai dădea o sută de ani de 
viață, Bisericii Catolice, pe ruinele căreia ar fi tre-.- 
buit să serbeza deplinul triumE al ateismului toc- 
mai în zilele noastre.— Cine nu ştie, după publi-. 
carca atâtor documente în timpurile din urmă,. 
că scopul unic ul franemasoneriei de a nimici su-. 
veranitatea timpurală a Sfântului Scaun Aposto- 
lic n'a fost altul decât să deao lovitură de moarte: 
autorităţii duhovniceşti a Loeţiitoriului lui Isus. 
Ilristos ? Franomasoneri ia. nădăjduia că alungând. 
de pe tron pre Regele, ar fi nimicit pre Papa şi 
cu dânsul Biserica. Acest plan eră iscusit, şi de. 
sigur că s'ar fi adus la întreagă îndeplinire; dacă. 

  

1) I. loan. 5,4.—2) Psalm. 111, 10.
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Biserica Catolică ar fi fosto intocmire omenească. 
Insă contrarul s'a întâmplat ; căci Papatul, în 
starea cea rea în care l-a adus franemasoneria, 
strălucește cu o lumină nouă, are o înrâurire în- 
semnată nu numai în chestiunile religioase, da: 
chiar în cele sociale şi în domeniul însuși al po- 
liticei, așă că mijlocirea lai nu numai că e pri- 
mită ca un folos, dar e cerută de cei mai ves- 
tiţi oameni de stut ai timpului nostru. 

Ei bine, dacă Biserica Catolică nu numai că 
mai trăește, ci mai mult decât oricând dă dovadă 
de vitalitatea sa cea energică, tocmai spre sfâr- 
şitul veacului nostru, când după socoteala făcută 
de Voltaire, ca trebuia să piară de pe fața pă- 
mântului; dacă Papatul e măreț, chiar şi Lipsit 
de domeniul temporal, lucru, care, după socotelele 
franemasonilor, ar fi trebuit să grăbească peireu 
lui; nu e oare invederat că Biserica şi Papa sunt 
oerotiți împotriva vrăjmașilor lor şi împotriv: 
mevsului fivese al lucrurilor de Acela care a zis 
lui Simion: Fu zic ție că tu ești Pelru și pre a- 
ceaslaci piatră voiu zidi. Biserica mea, și porțile 
iadului: nu o vor birui pre dânsa ?!) 

Dealtmintrelea pentru Biserica Catolică, obi:- 
cinuită cu triumful, aceestă biruiuţă pe care noi | 
inși-ne o vedem, nu e decât o biruință mai mult 
de adaos la cele nenumărate cc: ca le câștigă 
de nouăsprezece veacuri împotriva asaltelor ia- 
-dului, care n'a încetat. niciodată. de a combate 

1) Matth. 16, 18.
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cu subtilităţile cele viclene ale ercticilor, cu dis- 
cursurile sofistice ale filosofilor, şi cu însăş sa- 
bia prigonitorilor, „Biserica Catolici, serie Sf. 
Augustin !), luptându-se împotriva tuturor eresu- 
rilor, poate fi combătută, dar nu poate fi bătută, 
Ea, Şi cu dânsa Papatul care e piatra ci de temelie, 
poate suferi, dar nu poate muri : Portae înferi: 
non praevalebunt adversus cam ; şi de aceea, cu- 
rând ori târziu, ca vede înmormântarea tuturor 
acelora, cari au râs nebunește de slăbiciunea ci, - 
Şi au prorocit moartea ci, Căci cel nelegiuit, dim- 
potrivă cel nebun, precum David cu drept cuvânt, 
îl numește pre ateu *), poate tăgâdui pre. Dum- 
nezeu, dar nu-l poate nimici, și fără voia sa e 
dator a se supune cârmuirei Pronici dumnezcești 
Şi a constati lucrările ei. 

Și e lucrare a lui Dumnezeu această minu- 
mată unitate, care, în mijlocul tristelor ncuniri ce 
înarmează națiunile una împotriva alteia, adună 
sute de milioane de oameni întru una şi acciaş 
“credință, în participaţiunea aceloraşi s sacramente, 
în supunerea de bună voie la una și aceiaş lege 

Și la un singur e cap ; unitate care birueşte timpul 
Și spaţiul, care din toți credincioşii de orice na- 
“țiune, limbă şi climă, nu face decât un singur 
trup întru Isus Ilristos ?). Și toemai această uni- 
tate dumnezoiască se destăinueşte în serbarea ce 
0 vor face lui Leon NIII catolicii din lumea în- 
DI 

| 1) Lib. 1. de Svmh, e. 6.—2) Psalm 13, 1.—3) Rom, 12 5. 
4 

-
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treagă. Căci ci sunt îndemnați la aceasta prin cu- 

Vântul dumnezeese, care arată într'însul pe urma- 

șul acelui Petru, asupra căruia Isus Ilristos a zi- 

dit unica Biserică de Dânsul întemeiată. Zu ești 

Petru, şi pre această pialră voiu zidi Biserica mea. 

Așa dar cu drept cuvânt, Fraţilor şi Fiilor 

prea iubiţi, această manifestaţiune de dragoste. 
fiiască a cutolicilor din toată lumea cătră Capul 

„văzut al Bisericii este privită ca o mărturie stră- 

“lucită a vieţii şi vitalităţii aceleiaşi sfinte pise- 

ici, fiindcă această manifestaţiune ne dă dovada 
pipăită şi netăgăduită despre -minunata unitate de: 

duh și de inimă, ce domnește între toţi fiii ci. 

Este învederat că Dumnezeu rânduește în provi-. 
denţa sa ca din timp în timp să se adoverească, 

în Biserică asttel de întâmplări strălucite spre: 
a mângâiă pre credincioşi, spre a reimbărbătă,. 

pre cei mici la suflet, şi spre: a rechemă pre csi 

rătăciți. . | | 

Dar dacă e sigur că catolicii din toată lu- 
mea, pregătindu-se pre cât pot mai bine să ser-- 

„beze fericitul aniversar de 3] (19) Decembrie, au 

scopul de a arătă. credinţa lor întru instituțiunea 
dumnezeească a Papatului, apoi e tot atât de si-- 

our că în această manitestațiune nu perd din ve- 

dere persoana augustă, care e obiectul nemijlo-- 

cit al acestui aniversar, și căreia ei voesce a da 

dovezi de dragostea lor fiească.—Și întradevăr, 
dacă sărbătoarea ce se apropie este sărbătoarea Ca-- 

pului celui mai mare al Bisericii, a depositarului,
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a toată puterea duhovnicească, a moștenitorului 
dumnezeeştilor făgăduinţi făcute Vârhovnicului A- 
postolilor ; dacă ea e sărbătoarea Invăţătorului 
Bisericii universale, a Invăţătorului infalibil al 
adevărurilor descoperite, a Păstorului rânduit de 
Dumnezeu să paseă cu nutrimântul adevărului şi 
al dreptăţii mieluşeii şi oile lui Isus” Ilristos: ca 
mai este şi sărbătoarea lui LEON XIII, Papa 
cel ales de Dumnezeu şi dat Bisericii sale Spre 
a ruşină nelegiuirea timpurilor noastre.— 0 viaţă 
muncitoare, şi care uu poate fi dojenită, o inteli- 
genţă eminentă şi întinsă, îmbogăţită cu tesaure 
de ştiinţă sacră şi profană, o blândeţă liniştită şi 
plină de tărie, o judecată înaltă şi lipsită de pu- 
timă, o mare sete de slava lui Dumnezeu, de 
ciustea Bisericii şi de mântuirea sufletelor, iată 
darurile cu care este înzestrat Leon XIII, şieare 
îi atrag venerațiuneu, dragosteu şi încrederea tu- 
turor adevăraţilor catolici.— Istoria va povesti eu 
ce bărbăţie şi cu ce isbândă Leon XIII a dat pe 
aţi şi a combătut p> vrăjmaşii Creştinismului şi 
ai societății, şi cum a luminat cl cu lumina ra- 
țiunci creştineşti toate chestiunile ce privesc mân- 
tuirea indivizilor şi a naţiunilor, a suveranilor şi 
a popoarelor. Istoria va povesti în ce chip, 
chiar din întăii ani ai Pontificatului său, Leon 
XIII a făcut să strălucească din co în ce mai 
mult puterea morală a sfântului Scaun Apostolic. 
şi să redobândească Papatului înrâurirea lui mân- 
tuitoare până a'l face trebuincios înseși societăţii 

Ss
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“moderne, deprinse de mai bine de un secol cu 

tăgăduirea sistematică a uutorităţii Bisericii. 'Is- 

toria va povesti în ce chip Leon XIII cu minu- 

natele sale Eneciclice usupra misiunii eivilizătoare 

a Bisericii, asupra socialismului, usupra filozofiei 
creştinești, usupra căsătoriei, asupra firii puterii 

şi autorităţii” ereştineşti, asupra franemazoneriei, 

asupra constituţiunei statelor, a căutat necontenit 
binele cel adevărai ul societăţii civile, în care nu 

a lipsit să redeştepte şi duhul de rugăciune, de 
«dragoste şi de pocăință. | 

Iată, Fraţilor şi Liilor prea iubiţi, marele Pon- 

tifice, a cărui sărbătoare iubilară, co cu v'o vo- 

tesc astăzi, se pregăteşte sv serbeze cn bucurie 

şi dragoste toată lumea catolică. 

Dacă slava fiilor sunt părinţii lo» 1), cc slavă 

poate fi mai mare pentru noi decât a aveă drept 
părinte pe un bărbat aşu de învățat, aşa de nv- 
bi, aşa de drept, aşa de blând, aşa de cvlavios, 
aşa de mare ca Leon XIII, care e stimat şi res- 
peetat chiar de accia ce nu fac parte din Biscrica 
Catolică 2? — Și dacă pentru inima fiilor este o tre- 
dbuinţă de a se foloşi de tot prilejul priineios spre 
a cinsti .pe păr înţi, ce prilej ma; -priincios poate 
fi pentru. noi, spre a arătă prea sfântului nostru 

„ Părinte Leon XIII bucuria * noastră. şi dragostea 
moastră ficaşcă, decât prilejul cel voios al Lubileu- . 
lui său sacerdotal ? — Inti” adevăr, acesta e unul | 
din acele rare prilejuri în care noi toţi catolicii 
o 

1) Prov. 17, 6
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din Moldova, Episeop, Preoţi şi credincioşi, ne pu- 
tem uni cu Ipiscopii, cu Preoţii, cu credincioşii 
ce sunt împrăștiați în toată lumea, spre a serbă 
Iubilcul unei hirotonii preoțești, scumpe şi vene- 
rabile nu numai unui popor, ci deopotrivă tuturor 
popoarelor catolice. 

Dar în ce chip, prea iubiților, vom arătă noi 
sărbătoarea, bucuria inimii noastre Părintelui nos- 
ru Papa ? — Toţi câţi suntem catolici în lume, 
într'acelaş chip atât de simplu şi frumos, obişnuit 
de un fiu creştin, care voeşte să cinstească din 
toată inima pe părintele său de ziua lui. Ce face 
acest bun fiu de ziua tatălui său? In” aceu zi el 
se roagă lui Dumnezeu cu mai mure râvnă decât 
de obiecciu pentru tatăl său; îl vizitează cu un 
respect plin de dragoste, şi apoi îşi arată dragos- 
tea aducându-i cel puţin un mie dar.—Acum uce- 
laş lucru se va face pentru Papa în toată Bise- 
rica de ziuu Iubileului lui sacerdotal, ŞI cu am nă- 
dejle, Fraţilor şi Fiilor prea iubiţi, că şi voi veţi 
tace ce veţi putea, dacă nu spre a întrece, desi- 
gur cel puţin spre a imită pe catolicii celorlalte 
naţiuni în această sfâută şi nobilă emulaţiune de 
respect şi dragoste ficască cătră Părintele obştesc. 

Așa dar, prea iubiţilor, îndată ce veţi aveă 
cunoştinţă de această a mea epistolă pustorală, 
veţi începe a vă rugă, în unire cu catolicii din 

„lumea intreagă şi întrun chip cu totul deosebit, 
“pentru Papa Leon XIII : şi rugăciunea voastră, - 
fiindcă se naşte din credință, se va înălță.. spre
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Cer cu un miros de tămâie, și va fi ascultată de 
Domnul. Aduceţi-vă aminte, că pe când întăiul 
Papă sfântul Petru fu aruncat în temniţă de Irod, 
rugăciune se făceă neîncetat de Biserică călră 
Dumnezeu pentru dânsul, şi că Dumnezeu nu în- 
tâvzie să asculte rugăciunea ce i-o făcea Biserica, 
întreagă pentru Capul său !). | 

Apoi veţi oferi sfântului Părinte Leon XIIL 
fiecare un mic dar cel puțin, spre a-i arătă dra- 
gostea voastră. Catolicii celorlalte națiuni pregă- 
tese darui foarte mari şi foarte strălucite: voi 
sunteţi îndeubşte săraci, şi deaceca n'aţi pute face 
tot atâta. Insă nu se cere mult spre a arătă bună- 
voința. Să dea, voiu spune și eu cu Apostolul sf. 
Pavel *), ficcare precum se îndură cu înima, nu 
cu părere de rău, sau de silă ; cc pe dătătoriul 
de bună voie iubește Dumnezeu. Chiar.un singur 
ban, dat cu credință, din inimă, şi de fiecare, răs- 
punde prea bine scopului, care nu-i de-a înavuți. 
persoana Papei, ci de-a'i arătă în publice căl iu- 
Dim, şi că voim din toate puterile noastre să luăm. 
parte cu toţi catolicii spre ai da acele mijloace 
trebuincioase pentru cârmuirea sfintei Biserici, cari. 
i-au fost răpite de o revoluțiune nelegiuită. A- 
mintiţi-vă că Isus Ilristos a lăudat pe văduva cea. 
săracă, care a aruncat doi bani în gazofilachie, 
căci. cu a dat toate câte a avut în sărăcia sa, şi 
le-a dat din toată inima ?). O! banul dat de acela. 
care degeră şi asudă lucrând-cu greu pământul, 
DI II 

1) Aet. Apost. 12.—2) 2 Cor. 9, 7.—3) Mare. 12, 43. 44,
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care se roagă şi sufere în pace lipsa multor bu- 
nuri vremelnice, care sufere cu răbdare boala, 
durerile şi sărăcia, Face mai mult înaintea ochilor - 
lui Dumnezen decât darul cel mai îmbelşugat, ce 
Sar puteă aduce de cătră cei bogaţi.—Eu um 
de scop să ofer această pomană ce o veţi da 
voi, şi care va fi adunată de fiecare Puroh după 
cum se va spune la sfârșitul acestei epistole pas- 
torale, pentru Liturghia Iubileului, pe care o va 
spune în acea zi prea sfântul vostru Părinte Leon 
NIIL spre binele Bisericii întregi. 

Cât pentru vizita de a se face în formă de 
pelerinagiu la mormântul sfântului Apostol Petru 
în Vatican, şi lu Urmașul acestuia Icon NIIT, 
desigur că voi nu veţi puteă luă parte în per- 
soană : dar cu toţii vă veţi putea uni în duh cu 
catolicii pelegrini ai altor naţiuni, rugându-vă lui 
Dumnezeu în ziua de 51 (19) Decembrie înaintea 
altarului bisericii voastre, primind vredniceşte sfin- 
tele sacramente şi rugându-vă după intenţiunea 
prea sfântului nostru Părinte Leon XIII. 

Iată, Fraţilor şi Fiilor prea iubiţi, chipul de-a, 
arătă bucuria inimii noastre Sanetităţii Sule Papei 
Leon NIII, şi dea ne uni eu fraţii noştri catolici 

din lumea întreagă spre a serba, cu toţii plini de 
aceiaş bucurie, sărbătoarea Iubilcului sacerdotal 

al prea iubitului nostru Părinte. obştese. Acest 
chip a fost îndeobşte ales în restul lumii catolice, 
hindcă este un chip nobil și totodată uşor pentru 
toţi credincioşii de orice condiţiune ar fi ci; ȘI



11$ Epistola Pastorală 

de aceia am găsit cu cule să vil arăt şi vouă, 
Sunt sigur că nu veţi lipsi de a vă folosi de cl, 
şi că veţi şti a vă arătă vrednici de credinţa ca- 
tolică ce o mărturisiţi. Aş crede să vă fac un lu- 
ceru neplăcut, dacă aş mai adăogi alte cuvinte 
spre a vă îndemnă lu această faptă sfântă, care 
Fără nici o îndoială va fi cu atât mai plăcută în 
ochii lui Isus -Ilristos şi ai Loeţiitorului lui, cu cât 
va fi mai nesilită, din partea voastră. — Iar pen- 
tru mine va fi o mare mângâere de voiu putea 
încredința pre sfântul nostru Părinte Leon NIII, 
că în Moldova toţi catolicii cei adevăraţi au sim- 

ţit, mai mult decât datoria, trebuinţa de ai arăta 
cu acest frumos şi scump prilej al Iubileului său 
dragostea lor fiiască, şi a'i aduce în chipul acesta 
o oare-care mângâere în mijlocul chinurilor şi al 
supărărilor, care de un timp îndelungat îi prici- 
nuesc atâția fii rătăciţi, 

Rog pre Dumnezeu să vă facă să sporiţi în 
orice fuptă bună, Fraţilor şi Fiilor prea iubiți, şi 
în numele lui cel sfânt vă dau din inimă vouă 
tuturor Binecuvântarea mea Pastorală. |
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DISPOZIŢIUNI 

I. Clerul şi poporul sunt invităţi de a se ruga 

lui Dumnezeu într'un chip deosebit pentru Papa 

şi pentru sfânta Biserică în tot timpul până la 31 

(19) Decembrie, în care zi cade lubilcul sacerdo- 

tal al lui Leon NIII.—Noi sfătnim mai cu samă 

ca în fiecare zi să se spună sf. Rozariu, sau cel 

puțin a treia parte dintr'ânsul. "Poţi cunose pre- 

dileeţiunea prea sfântului nostru Părinte pentru 
devoţiunea sfântului Rozariu, şi marea încredere 

ce o are într'ânsa în nevoile cele mari ale Bişe- 

vicii în vremile de acum. CC. Administratori ai 

parohiilor să caute deci, ca în bisericile lor să 
se rociteze dese ori sf. Rozariu, şi să nu se oste- 

nească de a îndemna pe parohicnii lor, ea, mai 

cu samă până în ziua Iubileului sacerdutal al prea 
sfântului nostru Părinte, fiecare să spună în toate 

zilele cel puţin a treia parte din hozariu, ote- 

rindu-l neprihănitei şi pururea Fecioarei Maria 

după intențiunca lui Leon NIII. 
II. Indemniăm pe toţi CC. Preoţi ai Eparhici 

Noastre ca să aplice pentru Papa liturghia lor de 
la 51 (19) Decembre. | 

„TIT, Pentru ca sărbătoarea iubilară a prea 

sfântului nostru Părinte să poată fi serbată cu 

cea mai mare pompă posibilă, hotărâm ca ca să 
fie serbată după sfârşitul sfântului Advent. Spre 

acest scop hotărâm ca numita serbare să sc facă
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duminică la 27 Decembrie după Calendarul iulian, 
în loc de 31 Decembrie după Calendarul gregorian 
care corespunde cu ziua 19 după cel iulian.— De 
aceea poroneim ca în susnumita duminică, la 27 
Decembrie, în toate bisericile parohiale ale Epar-. 
hiei Noastre, după sfârşitul Liturghiei cântate, să 
se espună cu solemnitate prea sfântul Sacra- 
ment, și să se cânte, latineşte sau în limba po- 
porului, versiculul : Oremus pro Pontifice  uostro 
Leone cu răspunsul: Dominus conservel cum etc, 
şi cu Oremus pro Pupu : să se cânte apoi Te Deum 
cu versiculele corespunzătoare şi Orem::s pro gra- 
tiavun aclione, şi însfârşit, după ce se va fi cân- 
tat Zantum ergo elc., să se dea poporului Bine- 
cuvântarea. | 

IV. CC. Administratori ai parohiilor vor. luu măsurile ce le vor socoti mai potrivite, ca Iubileul sacerdotal al prea sfântului nostru Părinte Leon 
XIII să se serbeze şi în bisericile filiale ale fic- cărei parohii. 

| | 
V. Prin dispozițiunea a, III nu aveni de gând să împedecăm pe credincioşi de a vizita biserica, de a se mărturisi Şi împărtăși, şi de a se ruga pentru Sanctitatea Sa Leon XIII în ziua de 31 (19) Decembrie; dimpotrivă îi îndemnăm prea 

mult la aceasty. Și de aceca, folosindu-ne de fa- cultățile Apostolice Nouă, acordate, concedăm o Indalgență plenară tuturor acelor credincioși ai E- „Parhici Noastre, carii, spoveduindu-se şi împărtă- - șindu-se, vor vizita 0 biserică sau capelă, ŞI se
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vor ruga acolu lui Dumnezeu cât-va timp după 
intențiunea Papei sau în ziua 19 sau în ziua 27 
Decembrie după Calendarul iulian, care e în vi- 
goare în [Eparhia Noastră. 

VI. CC. Administratori ui parohiilor, îndată ce 
vor fi primit această a Noastră, epistolă pastorală, 
o vor ceti, şi, de va cere trebuinţa, o vor explica 
poporului în toate bisericile parohiale şi filiale în 
zi de duminică ori de sărbătoare. 

VII. După ce vor fi cetit poporului această 
epistolă pastorală, însăş CC. Administratori ai pa- 
rohiilor vor aduna, în chipul cel vor socoti mai 
cu cale, fie în biserică sau în particular, pomana 
credincioșilor pentru Liturghia iubilară a prea 
sfântului Părinte Leon XIII. 

VIII. Numita pomană va trebui să fie tri- 
miasă de CC. Administratori ai parohiilor, î împre- 
ună cu ofertele lor personale, de-u dreptul la Noi 
cel mai târziu până la 1 Novembrie, pentru ca, u- 
nite cu obolul aduvat deja, să le putem prezenta 
prea sfântului Nostru Părinte Leon XIII la timp 

Din heşedința nvastră Episcopală din Iaşi 
29 Iunie 1887, sărbătoarea sfinților Apostoli Pe- 
tru şi Pavel. 

1 Fr. NICOLAE IOSIF 
Episcop catolic de laşi.
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INDIRIZZO 

A SUA SANTITĂ 

LEONE PAPA XIII 
IN OCCASIONE | 

DEL SUO GUIBILEO SACERDOTALE. 

Tra i tanti aflanni onde & ajflitto il Vostro. 
cuore paierno per la guerra infernale che. figli. 
snaturati janno alla nostra santa Madre Chiesa, 
eceo che Dio pietoso prepara a Voi, Beatissimo 
Padre, e a tutti i veri cattolici ma di quelle gioie, 
che în mezzo. alle loite consolano îl cuore, rin-- 
francano il coraggio, ed înfondono  nell'anima 
quasi una nuova certezza delle divine promesse 
fate alla Chiesa. 11 solo annunzio del Vostro Giu- 
bileo Sacerdotale basto di jatto a riempire di 
giubilo î veri cattolici del mondo înlero, che losto 
si apparecchiarono a jesteggiare si lieto giorno- 

„Con ogni maniera di ajjetluose ed induslriose di- 
mostrazioni. 'bd ora che quel sospiratissinio giorno. si avvicina, gi, da ogni angolo della terra giun- 
gono « Voi, Beatissimo Padre, mille e mille prove. 
dell'amore dei figli Vostri per Vostro conforto e: 
per conjusione dei Voslri nemici.
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ADRESA 
CĂTRE 

“3. 8. PAPA LEON XIII 
, | CU PRILEJUL - 

IUBILEULUI SĂU PREOȚESC 

Prea fericite Părinie, 

In mijlocul atâtor mari poveri, cari mâh- 
nese inima Voastră părintească din pricina răz- 
boiului infernal, pe care nişte fii ncomenoşi îl fae 
sfintei noastre Maici Biserici, iată că Dumnezeul 
cel milostiv pregăteşte” pentru Voi, prea fericite: 
Păvinte, şi pentru toţi adevărații catolici una din 
acele bucurii, care în. mijlocul luptelor mân- 
găie inima, împrospătează curajul şi revarsă în 

suilet un fel de nouă siguranţă despre dumnezecş- 

tele făgăduinţi făcute Bisericii. Singură vestea 
Iubileului Vostru preoţesc a ajuns să umple de bu- 
curie pe adevărații catolici din lumea întreagă, 
cari se grăbiră pe dată să sărbătorească o zi atât 
de veselă cu tot soiul de manifestări afeetuoase: 
Și îndemănatice. Și acum când se apropie acea prea 
dorită zi, iară că din ficeare colț al pământului 
ajung la Voi, prea fericite Părinte, mii şi mii de
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In mezzo a queslo universale entusiasmo 2 catolici di Moldavia non polevano rimanersi în- di/ferenti; e bench& nella massima parte sieno essi semplici e poverissimi agricoltori, e non pDos- sano perd ojfrirvi în si fausto anniversario splen- didi doni, pure, seguendo Tinvito che loro ne feci con la mia lettera pastorale del 29 giugno di guest'anno, han fatto del loro meglio per îmi- tare almeno la generosită della povera vedova del Vangelo, e dare cos; ala Santilă Vostra una non 
dubbia testimonianza del loro afjeto e della gioia, 
con cui si preparano a celebrare la V ostra festa . 
giubilare di cinguant unni d Sacerdozo, 

In si bella e cara oceasione son guindi lieto, - 
Beatissimo Padre, di poter venire, anche în nome 
dei ]lissionarii Minori Conventuali, e dei caltolici 
della nuova Diocesi di lassi da Voi erelta, ad 
ojfrire alla Santită Vostra, per mezzo di AMon- 
sighor Anlonio Jlaria Grasselli, Arcivescovo di 
Colossi, stato giă. Visitatore Apostolico della Alol- 
datia, gli affettuosi augurii di ogui felicită che 
per Voi facciamo, e l'obolo del nostro amore fi- 
liale. Quest'obolo & racehiuso in un” elegante cas- 
sellina, che queste ottime heligiose di Sion hau 
Jaito a bella posta eseguire. 

Degnatevi, Padre Santo, gradire con il nostro 
buon cuore questo piccolo dono, che mella po- 
verlă nostra possiamo offerire alla V ostra augusta
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dovezi a iubirii fiilor Voșştri spre  mângăicrea 
Voastră şi ruşinarea dusmanilor Voştri,. 

In mijlocul acestui entusiasm general, cato-- 
licii din” Moldova nu Puteau rămâncă indiferenți; 
şi deşi în cea mai mare parte sunt nişte agricul- 
tori simpli şi foarte săraci, şi deacecu într'un atât 
de înalt aniversar nu pot să Vă ofere daruri mă-: 
reţe, totuş ascultând de invitarea ce lo-am făcut-n 
cu serisoareu mea pastorală din 29 Iunie a, €., 
au făcut cât le- -a stat în putere să imite cel pu- 
ţin dărnicia sărmanci văduve din "angelice, şi 
în chipul acesta să dea Sanetităţii Voastre 0 dlo- 

vadă sigură a iubirii lor şi a bucuriei, cu care se 
pregătesc să sărbătorească Iubileul Vostru de cinci- 
zeci de ani de Preoţie. 

Intr'un prilej aşa de frumos şi scump sunt. - 
prin urmare vesel, prea firicite P dinte, ca pot 
veni şi în numele Misionarilor Minori Conventuali, 
şi în al catolicilor nouăi Eparhii de Iaşi, înfiin- 
țată de Voi, să ofer Sanetităţii Voustr c, prin mij- 
locul P. St. Sale D. D. Anton Maria Grasselli, Ar- 
hiepiscop din. 'Colossi, fost Vizitator Apostolic a 
Moldovei, urări afectuoase de orice fericire pe 
cari le facem pentru Yoi, şi obolul iubirii noastre 
fieşti. Acest obol e închis înt:”0 cutioară elegantă, 
pe care a comandat-o să fie făcută înadins aceste: 
prea bune Călugăriţe de Sion. 
| Binevoiţi, prea sfinte Părinte, să primiţi îm-- 
preună cu bunăvoința, noastră acest mie dar, pe: 
care în sărăcia noastră îl putem oferi sărăciei.
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Povertă. Gradilelo si, Padre Santo, come pegno 
„della nostra fede, come argomento del nostro a- 
more filiule veiso di Voi, e come segno del nostro 
sincero atlaccamento alla Cattedra înfallibile del 

+ Principe degli Apostoli S. Pietro, di cui Voi siete 
il legitlimo e degnissimo Suceessore. [i nel fau- 
„stissimo giosno del Vostro Giubileo Sacerdotale, 
quando per tutia la Chiesa of[rirele a Dio l'in- 
cruento Sacrificio, sovvengavi, Beatissimo- Padre, 

del Vescoso di lassi, del suo Clero, del suo nuovo 
Seminario, delle sue Religiose, dei suoi catlolici; 
sovvengavi în modo speciale di tutia la Al oldavia, 
affinch& Dio, che € riceo in misericordia,  forti- 
fichi i buoni, eecili i liepidi, convertu i peccatori, 
richiami gli erranli alla vera-ed unica Chiesa di 
Gesii Cristo, e cos) conceda « Voi lu sospiralis- 
siina. consolazione, che, rotto îl maro di divisione, 
tutto questo popolo ascolti la Vostra voce, e sia riunito în una sola Yreggia retia da un sol Pastore. 

Noi abbiamo la ferma fiducia, Beatissimo Pa- dre, che -Dio ascolti le Vostre preghiere per il ritorno di questo popolo, pi ingannalo che col- pevole, al seno della: sania Hadre Chiesa.—-Cosi 
ascolli Dio le preghiere che noi tutti per Voi fac- 
"ciamo,. ed abbrevi presto s. giorni della Voslra „alflizione, affinehă, tolto' all'inimico polere che - 
„Vi costringe a starvene chiuso nel Vaticano, siate, 
quale per il divino officio del Vosiro Apostolico
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Voastre auguste. Da, primiţi-l, prea sfinte Păviute, 
ca dovada credinţei noastre, ca manitestare a îu- 
birei noastre fieşti față de Voi, ca semn al alipi. 
vei noastre sincere de Catedra infalibilă a Vârhov- 
unicului Apostolilor si. Petru, ai cărui legitim și 
prea vrednice Urmaş sunteţi Voi. — Şi în prea săr- 
bătoreasea zi a lubileului Vostru preoţesc, când 
veţi oferi lui Dumnezeu Jertia neîneruntată pen- 
tru întreaga Biserică, umintiţi-Vă, prea fericite 
Păvinte, de Episcopul de laşi, de Clerul său, de 
noul său Seminar, de Câlugăriţele sale, de cato- 
licii săi; amintiţi-Vă în chip deosebit de întreaga 
Moldovă, ca Dumnezeu, care e bogat în milostiviri, 

să întărească pe cei buni, să deştepte pe eci nepă- 
sători, să întoarcă pe cei păcătoşi, să recheme pe cei 
ce rătăcesce la adevărata şi singura Biserică a lui 
Isus Ilristos, şi în chipul acesta să Vă acorde prea 
dorita mângăere, ca, nărnindu-se zidul disunirii, 
tot acest popor să ascalte plasul Vostru şi să fie 
adunat într'o singură turmă condusă de un sin- 
gur Păstor. 

Noi avem încrederea tare, prea fericite  Pă- 
vinle, că Dumnezeu va ascultă, rugăciunile Voas- 
tre pentru întoarcerea acestui întreg popor, mai 
mult înşelat decât vinovat, la sânul sfintei Maici 
Biserici. — Aşa să asculte Dumnezeu rugăciunile, 
pe care noi toţi le facem pentru Voi, şi să scur- 
teze repede zilele mâhnirci Yoastro,ca, smuls fiind 
din puterea dușmană, care Vă silește să staţi închis 
în Vatiean, să fiţi, asa cum după slujba dumne-
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-Ministero dovete essere, Pontefice e Re, libero e 
îndipendente da ogni polestă secolare. 

Con questa dolce e cristiana speranza mi 
prostro, Beatissimo Padre, al bacio del sacro Pie- 
-de, împloro umilmente per me, per il Clero,-per 
le Religiose, e per i fedeli tulti affidatimi la Vo- 
stra «lpostolica Benedizione, e di gran cuore mi 
protesto 

Di Vostra Santită . 

Zassi (lomenia) 7/19 Novembre 1887. 

umo demo figlio e suddito 
t Fr. NICOLA GIUSEPE CAMILLI M. C. 

VESCOVO DI 1ASSI
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zecască a Dregătoriei Voastre Apostolice trebue 
să fiți, Pontifice şi hege, “liber şi neatârnat de 
nici o putere lumească, - | 

Cu această dulee și creştincască nădejde mă 
plece la pământ, prea: fericite Părinte, pentru a 
Vă săruta Piciorul sfânt, rog cu: smerenie pen- 
tru mine, pentru Cler, pentru Călugăriţe şi pen- 
tru toţi credincioşii incredinţaţi mie, Binceuvân- 
tărea Voastră Apostolică, și cu toată inima mă declar 

| „Al Sanctităţei Voastre - 
Lași (România) 7/19 Novembrie 1887, 

pred smerit, prea plecat fiu și supus 
? Fr. NICOLAE IOSIF CAMILLI M. C. 

EPISCOP DE IAŞI. 
,
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Mulţumirile Sf. Părinte 
pentru darul înmânat cu prilejul - 

lubileului său Preoţesc. 

"Gucerniciei Sale Părintelui 
Administrator al Parohiei____________ 

Sunt foarte bucuros în suflet de a face cu- 
noscut Cucerniciei Voastre, că prea sfântul Nostru 
Părinte Leon al XIII-lea a binevoit să primească 
în audienţă particulară pe Eecelenţa Sa D. D. An- 
ton Maria -Grasselli, Arhiepiscop - din. Colossi, ca - 
veprezentant al acestei Iiparhii, și să accepte obo- 
lul, care i se oferia, împreună cu adresa analogă, 
în numele. catolicilor noștri şi al PP. Misionari 
Minoriţi Conventuali cu prilejul prea vesel al iu- 
bileului Său sacerdotal.— Păstorul suprem a bine- 
voit apoi să însăreineze pe Inalt Prea Sfinţia Sa 
D. D. Arhiepiscopul Grasselli să ne împărtășească 
o Binecuvântare Apostolică specială pentru Misio- 
nari şi pentru toți aceia dintre catolicii noştri, cari 
au contribuit la darul oferit Sanetităţii Sale „dar 
care î-a plăcut în gradul cel mai mare“, şi să ne 
asigure pe toţi, preoţi şi credincioși, că EI se roagă - 
lui Dumnezeu pentru noi. _ 

Binevoiască Cucernicia Voastră, să comuuice - 
acum credincioşilor parohiei sale această veste 
mângăetoare, ca să știe cu toţi cât de plăcut I-a



  

Mulţumirile S. P. Papa pentru darul înmânat. 131 

fost prea, vrednicului Sucesor al sf. Petru, Leon 
al XIII-lea, actul iubirei noastre fiești, şi cum EI, 
Loeţiitorul lui Isus Hristos, în schimb ne binecu- 

" vintează și se roagă pentru noi toți. | 
Sunt chiar sigur, că aceasta va fi pentru Cu- 

cernicia Voastră o ocaziune prieluică de a înflă- 
cără pe credincioșii parohiei sale să iubească din 
ce în ce mai mult pe Papa Leon al XIII-lea, Și 
să nu-L uite niciodată în rugăciunile lor, ca Dom- 
nul să-L, fericească, să-L păstreze încă mult timp 
iubirii şi binelui sfintei Biserici, şi să-L, slobozească 
de dușmanii Săi, cari sunt dușmanii lui Isus IIris- 
tos însuș. . 

Int”'acea vă salut din toată inima. 
Din Reședința Noastră Episcopală de Iaşi, în 

13 Ianuarie 1888. 

+ Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP CATOLIC DE IAȘI



No. 10. 

- BRPISTOLA PASTORALA . 

PRIN CARE SE VESTEŞTE 

ENCICLICA SS. PAPA LEON XIII 
CU PRILEJUL IUBILEULUI SĂU PREOȚESC 

Negreșit că nu veţi îi uitat, Fraţilor şi Fiilor 
prea iubiți, serbările ce s'au făcut în întreg anul 
1888 în toată lumea catolică, spre a cinsti pe 
sfântul nostru Părinte Leon XIII, cu prilejul Iubi- 
leului său preoţesc. Nu, voi n ați uitat acele ser- 
bări, la care voi înși-vă, ăți luat mare parte cu 
sărbătorile făcute în bisericile voastre, cu rugă- 
ciunile voastre, cu darul fiesc al banului vostru. 
Nu, voi m'aţi uitat acele săr bători, amintindu-vă 
prea bine de acele cuvinte pline. de recunoştinţă și 
dragoste părintească ce vi le-a adresat Papa Leon : 
XIII, prin Inalt Prea Sfinția Sa D. D. Anton Maria 
Grasselli, Arhiepiscop de Colossi și pe care eu v'am 
comunicat-o cu circulara mea dela 13-Ianuarie 1888. 

In Epistola mea Pasiorală dela 9 Iunie 1887 
eu vă spuneam, că manisfestațiunea de dragoste 
fiiască, pe care catolicii din lumea între eagă., se 
pregăteau atunci s'o facă Papei Leon XIII cu pri- 
lejul Iubileului său preoţesc, ar fi fost și ar fi tre- 
buit să fie privită ca o mărturie strălucită a vieții 
și vitalităţii sfintei Biserici; fiindcă acea manifes- 
tațiune dădea dovada pipăită şi netăgăduită des- 
pre minunata unitate de duh şi dei inimă, ce dom- 
nește între toți fiii săi, oricât ar fi ei de deosebiți
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prin limbă, despărțiți prin spaţiu, opuși prin in- 
teresele vremelnice. | 

Și aşu a şi fost. Acoastă manitestaţiune a lu- 
mei întregi a fost întwadevăr o dovadă viidită a 
strălueiielor semne, prin care se deosebeşte Bisc- 
ricu cea adevărată a lui Isus [Hristos, dar mai cu 
seamă a semnelor de unitate și universalitate, uni- 
tate de credinţă şi dragoste, universalitate de tim- 

puri şi locuri. Căci această dovadă universală de 

credință şi dragoste a arătat odată mai mult, cum 
că şi astăzi caşi în veacurile trecute, Papa este 
privit de lumea întreagă, și cinstit de toți catolicii 
ca urmaş al sf. Apostol Petru, şi ca Locţiitor al 
lui Isus Ilristos. , 

Și deaceea cu drept cuvânt s'a spus că Iubi- 
leul preoţesc al lui Leon XIII a fost Lpifania 
Papatului. | 

__ Epifanie însemnează arăture, şi sărbătoarea 
Epitaniei ne aminteşte chemarea păgânilor la ere- 
dinţa Fiului lui Dumnezeu, făcut om. Magii, cari 
la vederea unei stele ne mai văzute, ce li se ară- 

tase pe cer, plecară dela Răsăritul îndepărtat spre 

a căută, a vedeă şi a adoră pe nou-născutul lege 

al Iudeilor, cu darurile. lor au mărturisit în prun- 

cul Isus pre Regele cel marc, pre Dumnezeul cel 
adevărat şi pre llristos Preot şi victimă, și de 
aceca i-au dăruit aur ca unui Rege, tămâie ca lui 
Dumnezeu şi smirnă ea unui Preot şi victimă. 

Insuş acest Isus, adorat de Magi, când a ve- 
nit timpul să săvârşeaseă lucrul, pe care il dă-.
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duse Tatăl său, a întemeiat în lume o societate. 
desăvârșită și văzută, pe care o numi Biserica sa. 
Iusă fiindcă nu voiă să rămâie pre pământ drept 
Cap văzut al Bisericii, el a ales la această dre- 
gătorie pre Apostolul Petru ; de accea el a zis că 
zideşte pre Petru Biserica sa 1); a făcut noperi-. 
toare credinţa lui Petru, şi lui i-a poroncit, să în- 
tărească în credință pre ceilalți Apostoli?); lui Pe- 
tru i-a încredințat cheile împărăției Ceriurilor, a- 
dică a însăș Bisericei sale, și lui i-a dat puterea 
nemărginită de a legă şi deslegă cu chezășia, că 
orice va hotări el pe pământ va fi întărit în Cer3); 
pe Petru Va îndatorat să pască mieii și oile sale +), 
adică întreagă turma a sa, care e alcătuită diu cre- 
dincioși, cași: episcopi şi preoți, uniți împreună. 

Insă această plinătate a puterei, pre care Isus 
Hristos o dete lui Petru Apostolul, ţine și va ținea 
cât şi însăș Biserica, adică până la sfârşitul lu- 
mei, în urmaşii aceluiaş Apostol, carele, statorni- 
cindu-și scaunul său în Roma, și murind în Roma- 
are totdeauna drept urmaș legiuit al său, pre E, 
piscopul de Roma, adică pre Papa. 

Deaceea în Episcopul Romei, Urmaşul sfân- 
tului Petru, noi vedem pre Isus Hristos, capul ne- 

* văzut al Bisericii sale văzute, și spunem că Epis- 
copul. Romei, Papa, este Locţiitovul lui Isus Hris- 
tos pre pământ. Prin puterea ce Isus Hristos a 
dat-o sfântului Petru, Episcopul Romei, lepiuitul 
e 

1) Matth. XVI, 18.— 2) Lume, NNII, 22. —3) Matth. NVI, 19,- 4) Loan NNI, 15—17., o
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lui Urmaș, iartă şi osândeşte, desleapiă şi leagă, 

învaţă și hotărăşte, pune în lucrare autoritatea sa 

cea mai înaltă asupra sufletelor şi conștiințelor 

tuturor credincioşilor in lume; şi deaceca suve- 

ranii şi noroadele se vor pleci totdeauna înain- 

tea Episcopului de Roma, înnaintea Papei, înzes- 

trat cu o putere așa de mare, ba chiar nemărpinită, 

Nouăsprezece veacuri de istorie mărturisesc 

că Papa are această putere nemărginită şi se bu- 
cură de această veneraţiune universală, şi dove- 

desc așa, că Papatul este o întocmire dumnezeiască, 

că piscopul Romei este pre pământ Locţiitorul 
lui ]lristos, Fiul lui Dumnezeu celui viu. Dacă 
mam avea alte dovezi spre a crede aceasta, ar 

trebui să ne ajungă silinţa desnădăjduită, dar ne- 
folositoare, ce şi-o dă iadul de nonisprezece veacuri, 
spre a întunecă şi u nimici Credinţa pururea ne- 
prihănită a Bisericii de Roma, acea Credinţă, care 
de pe timpul sfântului Pavel Apostolul eră vestită, 
în toată lumea 1). — Mai întăiu vin veacurile de 
prigonire în toată împărăţia romană, cari fireşte 

că au rodit atâtea milioane de mucenici, între 

cari se numără treizeci şi «loi de Papi, dar nu 

putură înnăduși în sângele creștinese Credinţa Ro- 

mei. După veacurile prigonirilor celor sângeroase 

au venit veacuri indelungate de cresuri şi schisme 

cu rătăciri nenumărate şi cu năvălirile barbari- 

lor ; dar toate aceste nu putură întunecă. de loe 

Credinţa Romei. Urmară veacurile de neştiinţă și 

1) Rom, ], 3.
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întunerec ale timpurilor mijlocii, cari ar fi isbu- 
tit să stingă orice ştiinţă şi orice artă, dacă n 
acelaş timp ar fi putut stinge lumina cea' stră- 
lucită a Credinței Romei, unde urmaşii: sfântului 
Petru veohau spre a păstră ştiinţele, şi artele îm- 
preună cu Credinţa. Veacurile ce s au urmat dela 
Evul Mediu până la noi n'au fost decât un ames- 
tec de felurite cresuri, de materialism şi sensua- 
lism, de naturalism Şi de păgânism reînvi iat, dera- 
ționalism și ateism, de: indiferentism şi scepiicism, 
de scete drăcești și revoluţiuni sângeroase ; dar 
nimie din toate acestea n'a putut slăbi Credinţa 
ncelintită a Romei aceleia, care a fost aleasă de 
Dumnezeu, să fie scaunul Papei, Locţiitorul său 
pre pământ. -- Și iată că înaintea ochilor uimiţi 
ai tuturor neeredincioșilor, cari în zilele noastre, 
mai mult decât oricând, ziceau necontenit că ,,Ca- tolicismul îşi făcuse timpul său, că „Papatul mu- rise; iată că în Roma se veînnoeşte Epitfania lui Hristos în persoana Locţiitorului său, carele astăzi este Leon NIII.: 

| Nu ce de trebuinţă să ne întoarcem cu gândul la timpurile lui Constantin cel Mare, ale lui Carlo- 
magno, ale lui Pipin, ale lui Grigorie VII, ale lui Ale- xandru III,-ale lui Inocenţie III, : ale lui Leon N, ale lui Piu VII, şi nici ale lui Piu. IX, gloriosul ante- cesor al Papei Leon: XIII, spre a vedea noroade Şi suverani, plecându-se înnaintea Episcopului Ro- 
moi, şi: dăraindu-i -1 aur, tămâie şi smirnă, ca Magii dela Răsărit pr uncului Isus, Noi înși-ne am văzut
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în anul trecut mişcarea obştească şi nesilită a lu- 

mei întregi, spre a pune la picioarele lui Leon NIIL 

daruri foarte scumpe şi henumărate. Lumea cea 

nouă s'a întrecut cu lumea cea veche, trimițând 

la Roma comorile pământului, mărilor, industriei 

şi artelor sale. Asia, Africa, America, Oceania au 

uimit Europa cu produetele lor trimese la Vatican. 

Si bătrâna noastră Europă nu voit să fie între- 

cută de celelalte patru părţi ale lumei în sărbă- 

toarea, în Epifania Papei, şi nici una din naţiu- 

nile sale n'a lipsit de a hărăzi lui Leon XIII da- 

vuri foarte preţioase şi de a trimete la toma pro 
pelegrinii săi. 

Leon NIII a fost adâuc mişeat de atâtea do- 

vezi de credinţă, dragoste, cucernicie ; şi, după ce a 

mulţămit lui Dumnezeu, a voit să mulțămească 

şi tuturor fiilor săi împrăștiați pre toată faţa pă- 

mântului, indreptându-le o minunată Epistolă In- 

ciclică, pe care astăzi cu v'o împărtăşesc vouă, 
Fraţilor şi fiilor prea iubiţi. 

Insă Locţiitorul lui Isus Ilristos nu se pute 

mărgini la o simplă mulțămire. El nu puiei şi nu 

trebuiă, nici cu prilejul acesta, să uite de poronca 

ce i s'a dat de cătră Isus Hristos prin acele cu- 

vinte spuse sfântului Petru : Paște miei: mei... paște 

oile mele 1). Şi de aceia. de pe înălțimea scaunu- 

lui său: Leon XIII a aruncat înc'odată pritirile 

sale cercetătoare asupra societății moderne, și a 
văzut că sa împufinat adevărul de cătă fiii 
-oamenilor *), că nu mai este sinceritate, credinţă, 

  

1) loan XXI, 18—17.— 2) Ps. NI, 1.



138 Epist. Past. prin care se vestește Encicl. 3.3. Leon XIII 
  

şi adevăr între oameni. El a văzut că deșerte a 
grăit fiecare către aproapele său, că buze viclene 
în înimă și în inimă au grăit 1), adecă având o 
inimă pe buză, cu care prin cuvinte se arată, drep- 
tate și dragoste pentru bietul popor, şi având în 
piept o altă inimă, care e ascunsă ochilor popo- 
rului celui amăgit şi trădat, şi care ce plină de 
viclenie şi răutate,, Ela văzut cutezarea cea foarte 
mare a vrăjmașilor adevărului Şi virtuţii, carii 
au zis: Cu limba noastră vom face lucruri mari, 
vom face mai mult. rău cu limba decât am puteă 
face cu o prigonire sângeroasă : buzele noastre la 
n0i suni, cine este nouă domn ? *) cu învățătura 
noastră, cu elocința noastră, cu știința noastră 
de astăzi, de care nu ne pasă nimica; că mâne va 
fi rătăcire, vom asupri Biserica lui Isus Ilristos; 
drepturilor lui Dumnezeu vom înlocui drepturile 
omului, și pe tronul pizmașului adonaz, Dumne- 
zeul cel urgișit al creștinilor, vom pune pe prea iubitul nostru Eblis, pe prigonitul și năpăstuitul 
Lucifer *). 3 

Toate aceste lucruri le-a văzut și le vede prea, 
înțeleptul Leon XIII. De aceea în cei unsprezece 
ani trecuţi ai slăvitului său Pontificat n'a încetat să combată când această când “acea rătăcire, 

  

  

1) Ps. NI, 2.— 2) Ps. NI, 4, —2) Acesta e adevăratul și cel de pe. urmă scop al sectei Franemasunilor, cultul Satanei. — 1donai însem- neară Doman, cu care nume biblie este înțeles Dumnezeu, Potrivit cu bitucanele Sacre, cari sunt teolosia și filosofia, sectei franemasonice, Adonai, adecă Dumnezeu, e vrăjmașul de moarte al fericirii omenești, - este nedrept în legile sale, cerul în pedepsele sale. Numitele Rituale au chiar îndrăzneala de a preferi lui Dumnezeu pre Satana, pre: care ei îl numese îngevul focului, îngerul luminei, Lucifer ba și LEblis, care este cavântul întrebuințat în Coran spre a numi pre Diaeol,
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apărând pe credincioşi de orice primejdie, ară- 

tând celor rătăciţi calea adevărului şi mântuirii, 

căutând să câştige pre toţi pentru Isus Ilris- 
tos. Deasemenea şi deunăzi a voit să se folosească 

de bunul prilej, ce'l are cu sfârşirea anului său 

Iubilar, spre a no trimete această a Sa Epistolă 
Enciclică, ce are drept scop de căpetenie de a ne 

rechiemă pre toţi la o vicaţa adevărat creștinească, 

pentru ca, sfințindu-ne pre noi înşi-ne, să putem 

sfinți şi pre aproapele nostru, şi să aducem în 

chipul acesta un leac adevărat pentru societatea 
modernă, care se îndepărtează din ce în ce mai 

mult de Isus Ilristos. — Societatea este alcătuită 

din indivizi, precum trupul e alcătuit din mădu- 

lare. Insă precum trupul moare, dacă mădularele 
sunt cangrenate, tot astfel şi societatea va încetă 

a fi creştincască, dacă indivizii, din care este al- 

cătuită, în fapt nu mai trăese potrivit învăţăturii 

şi moralei sfinte a Mântuitorului lumei. — Accastă 

cugetare adâncă a hotărit pe Leon XIII să ne 
pună înnaintea ochilor noştri pricinile boalelor, 

cari ne mistuese, precum şi leacurile, ce trebue 

să ne tămăduiască. Depărtându-se prin urmare de 
rău, și făcând binele, fiecare creştin va ajunge a 

sc sfinţi pre sine însuş, şi, pe cât atârnă dela. 

dânsul, :, mântui societatea, al cărei mădular cl este. 

Incredințaţi de acest adevăr, Fraţilor şi fii- 

lor prea iubiţi, şi plini de recunoștință ficască că- 

wă Loeţiitoriul lui Isus IIristos, prea iubitul nos- 

tru părinte Leon XIII, întru blândeță primiţi cu- 

vântul lui, care poate să mântuiască su/letele voastre!). 

1). Tae. 1, 21. 
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LEON PP. XIII 
VENERABILILOR FRAȚI, IUBIȚILOR FII 
SALUTALE ȘI BINECUVÂNTARE APOSTOLICĂ 

Sfârşindu-se anul, în care print”un deosebit 
har al lui Dumnezeu am serbat sănătoși auiver- 
sariul al 50-lea al Preoţiei Noastre, sufletul Nos- 
tru priveşte voios la spaţiul lunilor trecute, şi tare 
se bucură aducându- -și “aminte de acest timp în- 
treg, Și firește, aceasta nu este fără pricină căci” 
o întâmplare, ce ne privea pe Noi numui ca pe'o 
persoană privată, şi care prin sine nici nu eră 
mare nici, ca covă nou, vrednică de mirare, to- 
tuş a mișcat înimele oamenilor întrun chip” ne- 
obișnuit, şi a fost serbată cu semne de bucurie 
așa de învederate şi cu atâtea urări, încât nu se 
putea dori ceva mai mult. —Fără îndoială aceasta 
Ni-a fost foarte seump şi fuarte plăcut ;- dar. ceea 
ce am prețuit şi mai mult este arătarea simţiri- 
lor şi cea mai slobodă mărturie a statorniciei în 
credință. Căci unirea cu care Ni stau făcut urări 
din toate părţile lumii spunea deschis, că mințile 
şi inimele din toate locurile sunt aţintite spre Loc- 
ţiitorul lui Isus Ilristos; cum că oamenii apăsaţi 
de atâtea rele privese cu încredere la Scaunul A- 
postolie, ca la izvorul statornice Și neatins al mân- 
tuirii ; : și cum că în toate ținuturile, în care trăcește
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numele catolic, Biserica Romană, mama şi învă- 
ţătoarea tuturor Bisericilor, este cinstită, respec- 
tată, cum se cade, cu râvnă fierbinte și cu cea 
mai mare unire.—Pentru accea lunile trecute am 
ridicat de multe ori ochii cătră cer, ca să mul- 
țămim bunului şi nemuritorului Dumnezeu, că Ne-a 
îndelungat vieaţa, şi Ne-a dăruit în contra supă- 
rărilor acele mângâeri despre care am vorbit : 

și într'acelaş timp, fiind un bun prilej, am arătat 
mulţumirea Noastră acelora, cărora se cuveneă să 
le-o arătăm. Dar acuma sfârşitul anului şi al ser- 
bării Ne îndeamnă să înnoim amintirea binefacerii 
primite ; şi cu mare bucurie vedem că Biserica 
întreagă se înpreunează cu Noi spre a aduce ia- 
răș mulțumire lui Dumnezeu. In acelaş timp do- 

rește inima Noastră a arată în public, ceeace şi 
facem printw'această scrisoare, că precum atâtea 
dovezi de cinste, de omenie şi de iubire au fost 

pentru Noi ov mângâiere deosebită, alinând oerijele 
și nevoile noastre, deasemenea amintirea lor şi 

recunoştinţa vor viețui pururea în Noi. -—Insă ne 

mai rămâne încă o datorie mai mare și mai 

sfântă! Căci îutwaceastă plecare a sufletelor, care 
cu osârdie neobișnuită arată voios Pontiticelui Ro- 

man respect şi cinste, recunoaştem puterea şi voința 

Aceluia, care deseori obişnuește și singur are pu- 
terea să facă din lucrurile cele mai mici începu. 
tul celor mai mari bunuri. Pare ca Pronia dum- 
nezeească a voit ca, în mijlocul atâtor păreri gre- 
şite, să, învieze. credinţa, şi să dea un prilej spre 
a deşteptă în poporul creștin sirguința pentru o
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vieață, mai desăvârşită. Deaceea nu ne mai ră- 
mâne decât a stărui cași urmările să răspunză în- 
ceputului celui bun, și a ne da toată silința ca, 
scopul lui Dumnezeu să fie înţeles şi întradevăr 
împlinit, Instârşit, supunerea, către Scaunul Apos- 
tolie atunci va, fi deplină și din orice parte de- 
săvârșită, când împreunată cu podoaba virtuţilor» 
creștineşti, va folosi spre mântuirea sufletelor ; 

„acesta este singurul rod pe care trebue să'] do- 
rim şi care va ţinea în veci. | 
„De pe această înaltă treaptă a dregătoriei 
apostolice pe care Ne-a pus bunătatea lui Dum- 
nezcu, adeseori, după cum era datoria Noastră, -am 
luat apărarea adevărului și Ne-am silit a desluşi 
mai cu seamă acele puncte de învățătură, cari pă, 
reau a îi foarte potrivite cu trebuinţile de astăzi 
şi foarte folositoare spre binele obștesce ; pentru 
ca fiecare, cunoscând adevărul, să vegheze și să, 
se ferească de suflarea molipsitoare a rătăcirii și 
să fugă dinaintea ei. Acum însă, voim să. vorbim 
cătră toţi creştinii, ca un tată iubitor cătră fiii 
săi, şi cu vorbe părintești voim să îndemnăm pe 
fiecare îndeosebi la o vieață sfântă. Căci pentru- 
ca cinevă să se învrednicească de numele de Creș- 
tin, afară de mărturisirea, - credinţii, îi mai este 
trebuincioasă şi deprinderea virtuţilor, dela care 
atârnă nu numâi veșnica mântuire a sufletelor, 
ci și liniștea sigură a societății omenești.—Acum | 
însă de ne vom întrebi cum trăese oamenii, ! fie. | 
care din noi va vedcă, că moravurile vieții pu-
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blice și private se împotrivese foarte mult învă- 
țăturilor evangelice. Se pare ci sunt prea potrivite 

cu timpurile noastre cuvintele sfântului loan A- 

postolul: “Pot ce este în lume este pojta trupului, 
și po[la ochilor: și trufia vietii. î) Şi întvadevăr, 

„cea mai mare parte din oameni, uitând de unde 
Şi-au primit ființa și la ce sunt chemaţi, ţin toate 
grijele şi cugetările lor înfipte în bunurile cele 
deşerte şi trecătoare ale lumei acesteia: în ciuda 

firii, şi răsturnând rânduiala hotărită, slujese de 

bună voie acelor lucruri, peste care, după măr 
turia lămurită a însăși minţii omenești, ci sunt 

datori să .domnească. Este lueru firesc ca pornirea 

cătră comodităţi şi desfătări să fie însoţită do! 

polita acelor lucruri, cari slujesc la dobândirea a- 

cestor comodităţi şi desfătări. De aici vine neîn- 
frânata lăcomie de bani, care orbește pre cei ce 

au fost cuprinși de dâusa, și carei aţiţă să. nă- 

vălească peste cceace doreşte, nedeosebind adese- 

ori dreptatea de nedreptate, şi nu rare ori des- 

preţuind cu bătaie de joc nevoia altuia. Astfel 
foarte mulţi oameni. al căror traiu înnoată în bel- 

_Şug, întrebuinţează cuvântul frăție faţă cu popo- 

rul, pe care în adâncul inimii lor îl desprețuese 

cu mândrie. Deasemenea duhul cel îngâmfat se 
încearcă a nu se supune nici unei legi, șia nu 

cinsti nici o putere, şi numai iubirea de sine o 

numeşte slobozenie. Se crede născut slobod ca mân- 

zul asinului sălbatec.2).— Să mai adăogim ademe- 

1) 1. Ioan. II, 16.—2) lob, NI, 12,
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„nirile viţiurilor și smomelele primejdioase ale pă- 
catului. Vorbim despre reprezentațiunile teatrale 
cele nelegiuite și nerușinate ; despre cărțile şi zia- 
rele scrise, spre bătaia de joc a virtuţii şi spre 
slăvirea neruşinării ; despre însăși artele cari, deşi 
inventate pentru trebuinţele vieţii. sunt întrebuin- 
țate ca nutriment al patimelor. Şi nu putem privi 
fără frică la viitor, fiindcă, seminţi nouă ale re- 
lelor sunt grămădite necontenit în sânul tinerimei. 
Voi cunoaşteţi obiceiul şcoalelor publice ; acolo. 

„nu se dă loc autorităţii bisericeşti, ȘI în timpul 
când sufletele cele fragede ar trebui mai pre sus. 
de toate obişnuite cu îndeplinirea datoriilor ereş- 
tineşti, învățământul religios tace de cele mai: 
multe ori. Cei mai înaintați în vrâstă sunt supuși 
unei primejdii şi mai mari, adecă, primejdiei în- . 
răţăturilor stricate, care deseori nu folosesc spre 

a da. tinerimei cunoştinţa adevărului, ei spre a'o. 
înebuni prin păreri înșălătoare. Căci, predând 
ştiinţele, mulți oameni voese mai bine să clădea-! 

"că filosofia lor numai pre învățământul. minții 
omenești, neprețuind de loe credința dumnezeiască : 
și așa, alungând razimul cel mai puternic și lu. 
mina cea mai îmbelșugată, ' greşesc în multe ŞI nu cunose adevărul. Dela dânşii vin acele păreri greşite, că toate câte se află într'accestă lume 
sunt numai corpuri; că oamenii și dobitoacele au acelaș început și acceaș fire, si nu lipsese'de acei: 
oameni cari se îndoese dacă Diuimnezeu, stăpânul: 
cel mai mare al tuturor lucrurilor și “făcătorul
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» lumii, este ori nu, sau cari, după obiceiul păgâ- 
nilor judecă foarte greșit despre firea lui. De unde 
urmează că trebue Să fie schimbată chiar ideca 
și forma virtuţii, a dreptului şi a datoriei. Şi așa 
pre când oamenii slăvese cu vorbe măreţe ne- 
atârnarea minţii omeneşti, şi laudă, preste măsură 
dibăcia talentului lor, sunt pedepsiţi, întrun chip 
vrednic de mândria lor, cu neştiința adevărurilor 
celor mai* de căpetenie. Impreună cu stricarea 
ideilor pătrunde, spre a zice aşa, în .vine și în 
măduvă corupţiunea moravurilor, caro,. la acest 
soiu de oameni, nu poate fi vindecată fără mare: 
greutate ; pentrucă pe de o parte părerile o'reşite 
întunecă, judecata despre onestitate, pe de altă. 
parte le lipseşte lumina credinţii creştineşti,. caro 
este începutul şi tomelia a toată, dreptatea. 

In toate zilele vedem cât de mari rele au 
venit din aceste pricini peste societatea omenească. 
Veninul învățăturilor color răle s'a răspândit cu iu”! 

„țeală în viața publică şi privată: raționalismul, 
materialismul, ateismul au dat naștere soczalismul-. 
lui, comunismului, nihilismalui : ciume uricioase: 
şi vătămătoare, dar care trebuiau să izvorască în- 
trun chip logic neapărat dintr'acele principii. —Și. 
intr'adevăr, dacă este voie a respinge religiunea 
catolică, a cărei întemeiare dumnezecască este do- 
vedită prin atâtea semne învederate, pentruce să. 
nu se respingă orice altă religiune, ce. este lip- 
sită de aceste dovezi, cari s'o facă vrednică de 
credința noastră ? Dacă sufletul nu se deosebeşte: 

10
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prin fire de trup, şi prin urmare, dacă după moar- 

tea trupului nu ne mai rămâne nici o nădejde a 

unei veşnicii tcricite, pentru care pricină trupul 

se va supune muncei și ostenelei, pentru ca pof- 

tele lui să asculte de minte ? Binele cel mai înalt 

al omului va sta într'aceea, ca omul să se folo- 

sească de comodităţile traiului şi să guste plăcerile. 

Și fiindcă nu se află nimene, care prin îndemnul 

şi îmboldirea firei însăş să nu dorească fericirea, 

fiecare va avea dreptul să răpească altuia. orice 

va puteă, pentru ca cu averea altuia să poată 

duce un truiu fericit. Și nici-o putere nu va aveă 
frâne așa de tari, cu să poată opri patimele por- 
nite ; căci este o urmare trebuincioasă ca puterea 
legilor să se înfrângă, şi ca orice autoritate să se 

slăbească, când este lepădată înalta și veşnica 
lege a lui Dumnezeu. Deaceea. trebue numai de- 
cât ca societatea civilă a oamenilor să so răs- 
toarne din temelie, fiind fiecare împins la luptă 
neprecurmată de patimele sale nesăţioase, stăruind 
unii aşi păzi cele dobândite, iar alții aşi câș- 

tigă cele dorite. | - 

Iată povârnisul timpurilor noastre.— Totu 

mai avem cu ce să ne mângâiam la vederea re- 
lelor presente, și putem înălță sufletul nostru cu 
nădejdea, unui viitor mai bun. Căci Dumnezeu 

toate le-u făcut ca să fie, și spre vindecare a [ă- 

cul toate neamurile pământului!) Dar precum. lu- 
mea aceasta nu poate fi păstrată decât prin pu- 

  

D Sap. 1, 14
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terea şi Pronia Aceluia, care a făcut-o: tot astfel 
şi oamenii nu pot fi vindecați decât numai prin pu- 
terea Aceluia, care i-a mântuit. Căci întradevăr 
Isus Ilristos a răscumpărat odată neamul omenesc | 
vărsându-și sângele său, însă puterea unei fapte 
şi unui dar așa de măreț nu incetează, ci rămâne. 
în veci: și nu este mântuire în nimene altul , 
Pentru aceasta toţi aceia carii, prin mijlocul legi- 
lor, se silese să stingă văpaia crescândă a pati- 
milor poporului, se luptă întradevăr pentru drep-. 
tate: dar să ştie că osteneala lor sau nu le va 
aduce nici o roadă, ori le va aduce foarte puțină, - 
-cât timp se vor îndărătnici a respinge puterea 
Evangeliei, şi nu vor voi să primească ajutorul 
Bisericii. Vindecarea relelor stă înt”'aceasta, ca. 
schimbându-și părerile, atât ficeare îndeosebi cât 
şi societatea întreagă, să se întoarne la Isus Ilris- 
tos şi la calea vieţii creştineşti. 

Acum însă fiinţa şi temelia vieții. ereștineşti 
este a nu se supune moravurilor celor stricate ale 
lumei, dar a luptă împotriva lor cu statornicie. 
„Aceasta ne-o spun toate cuvintele și faptele, legile 
şi întocmirile, vieața şi moartea lui Isus, începă- 
dorul și plinitorul credinții. Aşudară, cu toate că 
ăutatea firei şi moravurilor pe trage într'altă 
parte, totuș trebue să alergăm în lupla care este 
Pusă înaintea noastră armați şi pregătiţi cu aceeaş 
bărbăție şi cu aceleaș arme, ce le-a întrebuin- 
ţat Acela, care în locul bucuriei ce eră pusă îna- 
întea lui a răbdat crucea 3). Şi pentru aceea mai 
TD) et DN 12.22) Mee. NIL, 12.
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întăiu de toate să vază şi să înţeleagă oamenii: 
cât este de nepotrivit cu mărturisirea, credinții. 
creștineşti a căută, după cum e obiceiul de as-. 

tăzi, tot felul de plăceri, a aveă în, groază: 
munca, tovarăşa virtuţii, a nu se lipsi de nimică, 
ce lingușește simţurile întrun chip blând şi plăcut. 
Cei ce sunt ai lui Ilristos și-au răstignit trupul 
împreună cu patimele și cu pojlele !); de unde us. 
mează că nu sunt ai lui Hristos aceia. carii nu, 
sunt deprinși nici obișnuiți cu suierințile, și carii: 
nu desprețuese plăcerile cele dulci și delicate.. 
Căci omul prin nemărginită, bunătate a lui Dum-. 
nezeu a inviat spre nădejdea bunurilor nemuri-- 
toare, de unde căsuse; darel nu le poate dobândi 
decât păşind pe însăş urmele lui Hristos, și, prin, 
meditaţiunea pildelor lui, potrivindu-şi cu dânsul 
mintea și moravurile sale. Deaceca nu este un sfat, 
ci datorie, şi nu numai pentru aceia cari voese: 
să ducă o vieaţă mai desăvârșită, dar pentru toți 
fără nici o deosebire, ca fiecare să Doarte în hupul 
su morlificaţiunea lui J3us?).— Chiar însăş legea fi-. 
rească, ce poroncește omului să fie virtuos, cun 
ar putea ca să rămâie neatinsă ? Căci prin sfân- 
tul botez se șterge pacatul, cu care ne naștem vi.-. 
novaţi; dar rădăcinile cole strâmbe și rele, pe- 
care le-a sădit păcatul nu se stârpese de loc. A.-. 
coa . parte a omului, care e fără minte, deși nu 
poate îace nici un rău acelora, cari prin harul 
lui Isus Iristos se luptă cu bărbăţie împotriva ei, 
ÎI II 

1) Gal. V, 24.2) 11 Cor. IV, 10,
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totuş se intrece cu mintea pentru protic, turbură 
Pacea sufletului, îndepărtează voința noastră de 
virtute întrun chip tiranic și cu atâta putere, în- 
cât fără de luptă zilnică nu putem iugi de viţiuri 
nici împlini datoriile. Sfântui Sobor , măvluvisește 
“și crede că în cei botezați rămâne pofta cea vea 
sau îmboldirea, cae, fiind lăsată omului spre 
lupti, nu poale sivicu celor ce nu consimţesc, dar 
2 se împolrivesc cu bărbăţie prin harul lui Isus 
Ilistos ; ba chiar va Ji încununal acela, care s2 
va i luptat după lege 1).—Intv'accastă luptă este 
0 treaptă de vitejie, la care nu ajunge decât o 
virtute aleasă, adecă a acelora, cari au propășit 
atâta întru subjugarea mişcărilor împotrivitoare 
minţii, încât par a duce pre pământ o vicață a- 
proape cerească. Deşi puţini sunt aceia cari ajung 
la această înălţime a desăvirșeniei, totuş, chiar 
după învăţătura filosofiei celei vechi, tot omul 
este dator să'şi stăpânească patimele sale; şi a- 
coastă datorie, trebue să şi-o împlinească cu mai 
mare râvnă aceia cari, îndeletnicindu-se zilnic cu 
lucrurile pământeşti, sunt mai mult decât alţii 
ademeniți spre rău ; afară numai dacă cinevă n'ar 
fi așa de nebun să crează, că undei primejdia 
mai mare trebue să veghiem mai puţin; sau că 
eine e bolnav mai tare are mai puţini nevoie de 
doitorii.—Dar această muncă, pricinuită de o a- 
semenea luptă, ne aduce drept răsplată, afară de 
bunurile ccrești şi nemuritoare, alte foloase mari, 
e aa 

1) Cone. 'Trid, Sezs. V. can. &,
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dintre cari cel mai de căpetenie este că omul, 
prin potolirea patimelor sale, redobândește foarte: 
mult din vrednicia sa de mai înainte. Căci omul 
este făcut cu această lege și cu această rânduială, 
ca duhul să poroncească, trupului, ca poftele să 
fie cârmuite de minte şi sfat: de unde urmează 
că slobozenia cea mai mare şi cea mai vrednică 
de dorit este a nu se lăsă în voia patimelor celor 
rele.—Pe lângă aceasta, în însăiş societatea nea- 
mului omenesc nu știm la ce ne-am putea aşteptă 
dela un om lipsit de această stare sufletească, Ii. 
va oare aplecat să facă bine altora, cel ce are 
obiceiul să judece după iubirea de sine ceeacetre- 
bue să facă sau să ocolească ? Nimene nu va pu= 
teă fi mărinimos, Dinefăcător, milostiv, cumpătat, 
dacă n'a învăţat a se birui pre sine însuș şi a 
despreţui toate cele omenești din dragoste cătră 
virtute. —Și ca să Spunem tot gândul Nostru, 
pare-că printr'o deosebită orânduire dumnezeească 
a fost hotărit, ca oamenii să nu poată dobândi 
mântuire fără luptă și suferință. Și întradevăr, 
dacă Dumnezeu a iertat neamului omenesc vina 
Și păcatul, el n'a făcut aceasta decât hotărind în 
acelaș timp, ca Unul-născut al său să plătească 
pedeapsa cea datorită și dreaptă. Și cu toate că 
Isus Ilristos 'ar fi putut indestulă întrun alt chip. 
dreptatea dumnezeească, totuș a voit mai bine 
si o îndestuleze prin chinurile cele mai mari şi 
prin jertfa vieţii. Și așa el a dat ucenicilor Și ur- 
maşilor săi legea întărită prin sângele său, ca 
viaţa lor să fie o luptă neîncetată cu vițiurile
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moravurilor şi timpurilor. Ce a făcut oare pre A- 

postoli nebiruiţi întru propăvăduirea adevărului, 
ce a întărit oare pre nenumăraţii mucenici întru 
mărturisirea sângeroasă a credinţii ereştineşti, dacă 

nu tăria sufletului, care se supunea fără frică a- 

celei legi dumnezeeşti? Pe acecaș cale au umblat 
toţi aceia, cari sau îngrijit de a duce o vicaţă 
creștinească şi de a se .face fericiţi prin virtute; 

prin urmare nici noi nu trebue să nmblăim pre 

altă cale, dacă voim să îngrijim de mântuirea sau 

a fiecăruia din noi sau a tuturora. Deaceca, în 

“mijlocul desfrâului neruşinat, care domnește, tre- 

buc ca fiecare să se apere cu bărbăție împotriva 
linguşirei poftelor necurate ; şi fiindcă oamenii se 
îngâmtă cu atâta trutie din pricina avuţiilor lor, 

trebue să ne întărim sufletul împotriva curselor 

amăgitoare ale bogățiilor; pentru canu cumvă su- 
fletul nostru dorind aceste așa numite bunuri, cari. 

nu-l pot sătură şi în scurt timp vor trece, să nu 

peardă comoara cea neperitoare în ceruri. Insfâr- 

şit e foarte dureros că părerile şi pildele cele rele 

au slăbit duhurile întra atâta, că foarte mulţi se 

rușinează de numele şi de vieața creștinească : 

cecace este un semn sau de corupțiune adâncă 
sau de nctrebnicie foarte mare. Amândouă sunt 

uricioase, amândouă sunt aşa de rele, încât nici 

un rău nu poate fi mai mare pentru om. Căci ce 

mântuire ar fi pentru oameni, şi pe ce nădejde 

sar mai răzimă ci, de-ar încetă a se mândri în 

numele lui Isus lIlvistos, şi de mar mai voi să:
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trăiască cu statornie. şi în fața lumei după poron- cile Evangeliei ? Cu toţii se plâng că veacul nos- 
tru ce sterp de oameni cu carectere tari. Să rein- vieze numai moravurile creștinești, şi îndată se. va înturnă în -duhuri wrednicia și statornicia, 

Insă, singură, virtutea omenească nu poate a- junge pentru datorii așa de mari și aşa de felu- rite. Precum trebue să cerem lui Dumnezeu pânea cea de toate zilele, ca să hrănim trupul nostru . 
tot aşa trebue să dobândim dela Dumnezeu tărie Şi inimoşie, pentru “ca sufletul nostru să fie sta- tornie în virtute. Drept care, acea condițiune şi lege. obștească a vieţii, despre care am zis că stă într'o luptă necontenită, îşi are însoțită tre. » buința de a se ruga lui Dumnezeu. Căci, adevă- rat şi frumos Zice sf. Augustin, rugăciunea cea evlavioasă trece peste hotarele lumei și chiamă asupra noastră din cer milostiviroa dumnezcească, Potrivit cuvântului dumnezeese: hugați-vă ca să nu cădeji în ispilă 1), noi trebue si cerem  ajuto-. rul și sprijinul cerese impotriva mișcărilor răs- vrătitoare ale patimelor și împotriva curselor dia- volului, pentru ca să nu fim cumvă împresuraţi . de dânsele. Apoi aceasta, e și mai mult de tre- buință, dacă voim să fim folositori şi altora pen- tru mântuirea -lor. Domnul nostru Isus Ilristos, Fiul Unul-născut al lui Dumnezeu, izvorul a tot harul şi a toată virtutea, arată cl însus mai în- tăiu prin pilda, sa cceace poronci cu cuvântul, 

  

—— 

      

1) Math. XXVI, ai,
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petrecând noaplea cu rugăciune căt'ă Dumnezeu D, 
şi fiind mai aproape de jertfă, mai cu din adin- 
sul, se rugi*).—Intadevăr mult mai puţin ar 
trebui să ne temem de slăbiciunea firei noastre, 
și moravurile nu s'ar strică prin lene Şi trândă- 
vie, dacă această poroncă dumnezecască ar fi mai 
puţin uitată din pricina nepăsărei şi a lâneezirei. 
Căci Dumnezeu este bun şi milostiv, el vrea să | 
facă bine oamenilor, el a făpădait lămurit, că va, 
da cu înbelşugare darurile sale acelora cari i se 

„vor rugă. Ce e și mai mult, el însuş ne îndeamnă 
și aproape ne polteşte cu vorbe pline de dragoste 
ca să'i cerem darurile lui: zie vouă: coreți și vi 
se va da, căutați și veți ală, bateți şi ui se va 
deschide”). Și ca să nu ne temem de a] rugă cu 
încredere fiească, el mieşurează maiescatea dum- 
nezeirei sale prin asămănarea, şi icoana unui tată 
plin de bunătate, căruia nuw'i este nimica mai scump 
decât dragostea cătră fiii săi. Dacă voi rii fiind, 
știți să dați daruri bune fiilor voșlii, cu cât mai 
mult Părintele voshu, carele este în ceri, va da 
cele bune celor ce le cer dela dânsul:) ? — De ne 
vom gândi la aceste cuvinte, nu ne vom miri de: 
loc, dacă sfântul Ioan Gură de aureră de părere, 
că puterea rugăciunei este aşa de mare, încât 
credea s'o poată asămănă cu însăş puterea lui 
Dumnezeu. Căci precum Dumnezeu a făcut toate 
luceurile prin cuvântul său, aşa şi omul dobân- 

e. dește prin rugăciune toate câte le vocşte. Nimic 
  

1) Lue. VI, 12.-—2) Luce, ANII, 453.—3) Lue, NI, 9.—1) Math. VII, 11.
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nu ne poate dobândi cu mai mare ușurință daru-- 
rile lui Dumnezeu ca rugăciunea bine făcută; 
fiindcă, într'ânsa se află pricinile pentru care Dum- 
nezeu se împacă și se îndură. Căci în timpul ru- 
găciunii noi despărțim mintea noastră de lueru- 
rile cele peritoare, şi gândindu-ne numai la Dum-. 
nezeu, ajungem la cunoştinţa slăbiciunei omenești; 

„de aceea ne odihnim întru bunătatea, şi îmbrăți- 
area Părintelui nostru, și căutăm adăpost în pu- 
terea făcătorului nostru. Stăruim de a, ne întăţișă. 
înaintea făptuitorului tuturor bunurilor, cași cum 
am voi ca el să privească la sufletul nostru cel 
bolnav, la puterile noastre cele slabe şi la lipsa. 
noastră; și umpluţi de nădejde cerem ocrotirea și: 
ajutovul Aceluia, care singur poate lecui boalele: 
noastre, ușură slăbiciunea şi nevoia noastră. Mul- 
țămită” acestei stări sufleteşti, prin care omul ju- 
decă cu smerenie despre sine, după cum sc şi cu- 
vine, Dumnezeu se înduplecă întrun chip minunat 
spre milostivire; căci precum se împotrivește ce- 
lor mândri, așa celor smeriţi le dă harul!).— Sfânt 
să fie așa dar pentru toţi obiceiul de a se rugă : 
să se roage mintea, sufletul şi glasul, dar. și pur- 
tarea noastră să fie potrivită cu rugăciunea; pen- 
tru ca, prin paza dumnezeeştilor legi, vieaţa noas-. 
a să fie ca o necontenită înălțare a minţii că- 

e Dumnezeu. , 
Cași toate celelalte virtuţi, deasemenea ŞI a- 

ceasta, despre care vorbim, se naşte și trăcşte: 
Sp 

1) 1 Petr, V, 3.
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prin credinţa dumnezecască. Căci Dumnezeu ne 
învaţă cari sunt bunurile cele adevărate ale omu- 
lui şi singure vrednice de a fi dorite; şi tot prin 
învățătura lui noi am cunoscut bunătatea cca ne- 
mărginită a lui Dumnezeu şi vredniciile Mântui- 
torului nostru Isus IIristos. Iar pe de altă parte 
nimic nu poate hrăni mai mult credinţa noastră 
decât obiceiul de a ne rugă. E învederat câte de 
trebuincioasă în ziua de astăzi această virtute a 
eredinţii, care în unii e slăbită iar în alții stinsă. 
Căci mai cu samă dela dânsa trebue să ceren 
nu numai indreptarea moravurilor private, dar 
chiar și legea după care să judecărm despre acele 
treburi, a cărora stare încurcată nu lasă ca Sta- 
tele să fic liniștite şi sigure. Dacă poporul râv- 
nește o libertate nemăsurată, dacă pretutindenea 
izbucnește vuctul ameninţătar al poporului de jos, 
aacă lăcomia neomenoasă a fericiţilor lumci 'aces- 
teia nu se satură niciodată, şi dacă mai sunt şi 
alte rele de soiul ucesta, negreşit că, precum am 
spus-o altă dată mai pe larg, pentru dânsele nici 
un leac nu va fi mai bun şi mai sigur decât ere- 
dinţa creștinească. 

Și aici e potrivit să îndreptăm oândul și cu- 
vintele Noastre cătră voi, pe cari Dumnezeu și i-u 
ales drept ajutători întru împărţirea sfintelor taine, 
dăraindu-vă o putere dumnezecască. De vom cer- 
cetă cari sunt pricinile binelui privat şi public, 
nu rămâne îndoială că vieaţa şi moravurile ele- 
vului au o mare înrâurire atât spre bine cât Şi



n - 
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spre rău.—Să'și amintească așadar cu toţii că 
Isus Ilristos i-a numit lumina lumii, pentrucă su- 
[letal preotului bebue să strălucească ca o lumină, 
ce. aruncă razele sale asupra întregului pământ:).y 
Se cere în preot o lumină deosebită de învăță- 
tură ; căci datoria lui este să umple pre ceilalți 
cu înțelepeiune, să stârpească părerile cele gre- 
şite, şi să fie călăuzul poporului pe cărările în- 
doelnice şi lunecoase ale vieţii. Dar mai întăi de 
toate învăţătura cere a, fi întovărășită de o vieaţa 
nevinovată, mai cu samă pentrucă îndreptarea oa- 
menilor se face mai mult prin pildă decât prin cu- 
vinte. Să lumineze lumina voasiră înaintea oaime- 
nilo, ca să vudă faptele voastre cele bune 2. 4-0 
ceste cuvinte dumnezeeşti au negreșit acea însem- 
nare, că virtutea trebue să fie așa de deplină şi. 
desăvârșită în preoţi, încât ei să poată sluji de 
oglindă acelora, cari îşi îndreaptă privirile cătră 
dânșii. Nimic nu învaţă pre alții mai bine întrun 
chip nepregelat evlavia și religiunea ca viața și 
pilda aceloa, cari Sau ajierosit slujbei dumne- 
zeești: căci fiind ci văzuţi râdicaţi la o beaptii 
mai înaltă pe deasupra lucrurilor lumești, toți s6 . 
uită la dânșii ca într'o oglindă, spre a se lui după 
pilda lor?). Deaceea, dacă toți oamenii sunt da- 
tori a se feri ca să nu se lovească de stâncile 
vițiurilor, şi ca: să nu alerge cu o poftă prea mare 
după lucruri peritoare, este limurit că preoţii tre- 
DI 

„„ 1) S. Ioan. Chrysost, De Sac. 1.2 e, 1.—2) Math. V..16.—8) Cone. Trid. Sess, ANII, ce. 1. de Jeef. !
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bue să lacă aceasta cu mai mare credință şi sta-. 
tornicie.— Pentru dânşii nu e îndeajuns ca să nu, 
slujască patimelor: sfințenia dregărorici lor cere, 
ca ci să se deprindă a domni peste sine, şi a sili 
la ascultarea lui IIristos toate. puterile sufletului, 
mai vârtos mintea ŞI voința, cari țin locul întăiu 
în om. Tu care te g gătești a părăsi toate, nu uiti 
a te pune și pre tine în numărul celor ce trebue: 
părăsite, dimpotrică mai pre sus de toate să le le-. 
pezi de tine însuţi 1) Despărţită şi slobodă fiind 
inima lor de orice patimă, ci se vor umplea a- 
tunci de râvnă harnică şi mărinimoasă pentru: 
mântuirea altora, neputându-se altmintrelea, î îngriji 
îndeajuns nici de mântuirea lor. Un singur câș.- 
li, o singură fală, o singură plăcere vor căută 
în supușii lor, în ce chip adecă vo pulei duce 
pre popor la desăvârșenie. Li vor urmăni acest: 
scop întrebuințând toate mijloacele, chiar mâhnin- 
duși înima și bupul, și neluând în samă munca: 
și osleneala, [foamea şi setea, [rigul și goliciunea ?).. 
Această virtute, totdeaunu deşteaptă, şi. din -ra- 
goste cătră aproapele, nefricoasă faţă cu cele mai 
mari greutăți, se hră ineşte și întărește într'un chip. 
minunat prin contemplațiunea deasă a bunurilor: 
cerești. Cu cât mai mult vor fi :osârdniei în a- 
ccastă, contemplațiune, cu cât mai lămurit vor în-. 
ţelege mărimea, vrednicia cea. mare şi sfințenia. 
drepătoriei preoțești. Ei vor pricepe câte de mare 

    

1) S, Bernard. Declan, e. 7. — 2) S. Bernard. (iv. 1V, de Con. sil, e. 2, ” :
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nefericirea, ca atâţia oameni, răscumpăraţi de Isus 
„Hristos, să se arunce în perzarea veșnică: şi, 

-cugetând la firea dumnezeească, se vor îndemnă 

Și mai mult pre sine şi pre alţii la dragostea că- 

tre Dumnezeu. 

Aceasta e calea cea mai sigură “pentru mân- 

tuirea tuturora, Insă trebue să ne ferim foarte 

mult ca să nu ne înspăimântăm de mărimea greu- 

tăţilor, nici să ne desnădăjduim de vindecare pen- 

tru dăinuirea relelor. Dreptatea cea nepărtinitoare 
şi. neelintită a lui Dumnezeu păstrează răsplată 

pentru faptele cele bune și pedeapsă pentru cele 
rele. Popoarele însă și pațiunile, fiindcă ele nu se 
pot întinde peste hotarele acestei vieţe muritoare, * 
trebue să primească pre pământ răsplata datorită 
taptelor lor. Intr'adevăr, nu e ceva nou ca un po- 
por nelegiuit să renșască în întreprinderile săle: 
şi aceasta se întâmplă printr'o dreaptă orânduire 
a lui Dumnezeu, carele răsplăteşte câteodată cu 
astfel de binetaceri faptele vrednice de laudă, de 
cari nici un popor nu este lipsit. cu. desăvârşire ; 
lucru ce s'a adeverit cu poporul roman, dupăcum 
spune siântul Augustin. Cu toate acostea este o. 
lege hotărită, că cele de mai multe ori norocirea 
Statului atârnă dela chipul în care poporul cin- 
steşte virtutea și mai cu. samă dreptatea, care 
e mama tuturor celorlalte. Dreptatea îunalță nea- 
mul: : da” păcatul împuţinează semințiule.!)—Nu este 
aici locul ca să aruncăm privirile noastre le ne- 

  

1) Prov. Iv, 54,
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legiuirile biruitoare, nici să cereetăm dacă sunt. 
de acele state, cari, pentru a zice aşa, poartă în- 
chisă în fundul inimii sămânţa netericirilor, cu 
toate că afacerile publice merg bine şi după do- 
rința lor, Voim numai ca oamenii să înțeleagă un 
singur adevăr, de ale cărui pilde e plină istoria, 
anume că fărădelegile trebue să fie odată pedep- 
site, şi că pedeapsa va fi cu atât mai aspră cu 
cât mai îndelungate au fost păcatele. Câr ne pri- 
veşte pre Noi, Noi ne mângâiem foarte mult cu 
“aceste cuvinte ale sfântului Pavel Apostolul: Că 
ioale suni ale voastre: iar voi ai lui Jlvistos, iar 
Jlrestos al lui Dumnezeu '). Aceasta însemnează 
că Pronia dumnezecască în tainicele. sale judecăţi 
cârmueşte înt'un astfel de chip mersul lucrurilor 
pământești, că toate câte se întâmplă oamenilor 
slujesc spre slava lui Dumnezeu, şi spre. mântui- 
rea acelora cari urmează cu ade "ărat şi din toată 
inima pro Isus Hristos. Mama Şi hrănitoarea. că- 
lăuza şi păzitoarea,. acestor creştini este Biserica, 
"cate, precum este unită cu Isus mirele ci prin cea 
mai strânsă şi nestrămutată dragoste, tot astfel e 
unită en dânsul în luptă și e partaşă în biruinţă, 
Deaceea Noi nu suntem nici nu putem fi îngrijaţi 
de Biserică ; dar suntem îngrijați de mântuirea 
multora, cari, desprețuind cu mândrie Biserica, 
prin feluritele lor rătăciri, se îndrumează spre per- 
zarea veșnică ;: Ne  înspăimântăun cugetând la 
soarta acelor state, pe care le vedem îndepărtate Pi N 

1) 1. Cor. 117, 32.33,
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dela Dumnezeu şi adormite cu o siguranță ne- 
roadă în mijlocul celei mai groaznice primejdii: 
obșteşti. Nimica nu poate [i asămănal cu Biserica... 
Câţi nu sau luptat împotriva ei şi au pienit ? Insă 
Biserica se înalță până la ceruri. ceas e mă- 
Timea Bisericii : fiind combătulă ea birueșie, fiindu-i. 
întinse curse ea scapă de dânsele..: eu se luptă 
dar nu este doborălă, ea se bate dar nu este în- 
zinsd.:) Și nu numai că nu e învinsă, dar păs- 
trează întreagă acea putere, care îndreaptă firea. 
şi aduce mântuire. Această putere, pe care Bise- 
rica o primeşte necontenit. dela însuş Dumnezeu; 
este  neschimbăcioasă în mijlocul schimbărilor 
timpului; și, dacă prin ajutorul lui Dumnezeu ea, 
a vindecat lumea îmbătrânită în viţiuri şi pier- 
dută prin credință deşartă, de ce oare nu o va 
putea readuce din rătăcire pe calea cea dreaptă ? 
Să tacă. odată bănuiala și ura: şi, înlăturând pie- 
dicele, să fie pretutindenea stăpâna drepturilor 
sale Biserica, a cărei datorie este de a păstră şi 
răspândi binefacerile, ce ne vin dela Isus Hristos. 
Atunci va fi învederat până unde ajunge lumina 
Evangeliei, şi ce poate puterea, lui IIvistos Mântui- 
torul.—Acest an care se sfârșește a dat, precum 
am zis la început, mai multe semne de reînviere 
a credinţii. Să dea Dumnezeu ca această scântee 
să crească până a se face o văpaie puternică, 
care, mistuind -rădăcinile viţiurilor, să pregătească. 
în. curând calea pentru a reinoi moravurile, şi 

1) S. loan. Chrysost. Or. past Eutrop. captum habita, n. IL.



+ 

en prilejul sfârșitului Tubileului stu Preoţese 161 
    

pentru a dobâdi cele trebuincivase spre mântuire. 
Noi, având în mână cârma corăbiei, celei tainice, 
adecă a Bisericii, întrun timp așa de furtunos, 
ațintim ochii minţii şi inimei Noastre la cârmaciul 
dumnezeesc, care, ţinând cârma, șede nevăzut în 
coada corăbiei, | 

Lu vezi, o Doamne, cum s'au stârnit vâutu- 
rile din toate părțile, cum s'a umilat marea în- 
nălţând talazuri cu mare putere. Poroncește, 'Te 
rugăm, “Lu carele singur poţi poronci vânturilor 
și mării. Dă din nou neamului omenesc pacea cca 
adevărată, pe care lumea nu o poate da, liniştea 
rânduelei. Intoarcă-se, adecă, oamenii, prin harul 

“şi îndemnul tău, la rândueala cuvenită, înnapoind, 
dupăcum se cade, evlavia către Dumnezeu, drep- 
tatea şi dragostea către aproapele, cumpătarea că- ive sine prin o deplină supunere a patimilor sub domnia minții. Vio împărăţia ta, şi chiar aceia cari în zadar caută departe de. tine adevărul ŞI mântuirea, să înțeleagă că sunt datori a, ți se su-. 
pune și ai sluji. Legile tale sunt pătrunse „de 
dreptate şi blândeţă părintească ; şi prin harul tău însuţi ne dărueşti de bunăvoie tăria spre-a 
le putea păzi. Luptă e vieața omului pre pământ, dar “Tu însuţi priveşti la luplă, și ajuti pre .om 
ca să biruiască, și pre cel slăbit îl ridici, și -încu- 
nunezi pe biruitor. !), A | 

Cu sufletul înălțat prin aceste cugetări la o 
nădejde veselă, și statornică, ca zălog al darurilor 

  

I) Cf. S$. Ang, în Ps. m, N Ia „. - e ul
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cerești și spre mărturia binevoinții Noastre, vă, 
dăm cu dragoste intru Domnul Binecuvântarea A- 
postolică, vouă, Venerabililor Fraţi, Clerului pre- 
cum și întreg poporului catolic. 

Sa dat la Roma lângă SE. Petru în ziua în- 
săș a Naşterei Domnului Nostru Isus Hristos, 1885, 
în anul al unsprezecelea al Pontificatului Nostru. 

LEON PP. XIII 

Meditaţi: cu tot dinadinsul, Fraţilor şi Fiilor 
prea iubiţi, aceste învățături, pe cari Leon XIII le-a 
îndreptat cu adevărată dragoste părintească tutu-. 
ror Fiilor săi împrăștiați în cele cinci părți ale 
lumii ; și fiecare din voi să se folosească de acele 
poveţe, ce se potrivesc mai mult cu starea Şi con- 
dițiunea sa. Gândiţi că aceste cuvinte, ce le-aţi 
auzit, au eșit din inima şi gura aceluia, pe care 
Isus Hristos l-a ales de Locţiitor al său pre pă- 
mânt. Prin urmare aceste cuvinte sunt negreşit 

cuvinte de mântuire şi vicaţă veşnică: ele sunt 
răsunetul credincios al curatei și adevăratei învă- 
țături a lui Isus Hristos. Cine ar despreţui aşa 
dar aceste cuvinte, l-ar despreţui pre Isus Hris- 
tos ; iar eine ar desprețui pe Isus Ilristos ar des- 
preţui pe Acela, care l-a trimes,!) adecă pe Dum- 
nezeu înșuș, și negreşit că n'arluă de loc î în samă 
mântuirea veșnică a sufletului său. Prin urmare 
ţineţi-vă cu tărie de învățăturile Papei, de voiţi 

  

1) Lue. Ă, 16.
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Să trăiţi și să muriți ca niște creștini adevăraţi, 
Şi să vă dobândiţi vicața veșnică, Deaccca e de 
trebuință să astupaţi urechile faţă cu oricine ar 
veni să vă dea vre-o învi ățătură, ce nu cste s- 
probată ce Papa, ba chiar osândită de dânsul, 
fiind încredinţaţi că o astfel de învățătură nu nu 
mai că nu e aprobată, dar e și osândită de însuş 
Isus Ilristos.—Drept care vă voiu zice cu vorbele 
apostolicești: La învățături streine şi de mulle 
Jeluri să nu vă mutaţi !), însă fiţi treji, şi Drivi- 
ghiaţi; pentru că potrivnicul vostr u, diavolul, um- 
blă răcnind ca un leu, căutând pe cine să-l îu- 
Jhilă: căruia staţi împotrivă rămânând tari în 
credință. *) 

Mă folosese de prilejul acesta spre a atinge 
în treacăt o învățătură pe cât de lirtouşitoare, pe 
atât de necreştinească din firea ci, care sc furi- 
şază mai ales între credincioşii parohiilor No astre. 
dela ţară. Pricepeţi că vreu să vă vorbesc des-: 
pre Socialism, care, precum spune Stântul îostru 
Părinte Leon XIII în însăş această Emeiclică, 
rodul raționalismului, materialismului Şi ateismalui, 
adecă e rodul învățăturilor celor mai ncereştiueşti 
din lume, fiindcă ele tăgăduesc că sufletul este 
un duh nemuritor, tăgăduese pe însuș Dumnezeu, 
și prin urmare tăgăduesc nu numai orice religiune 
descoperită, dar şi naturală. 

Prea înțăleptul Leon XIII, chiar din întăiul 
an al Pontificatului său, cu o anumită Lpistolă 

  

1) Habr, ATI, 9.—9) 1.- Petr. V. 8— 

i, a Aa
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Enciclică din 28 Decembrie 1878 a osândit învă- 
țăturile Socialiștilor, Comuniștilor şi Nihiliștilor ca. 
„niște învățături 'necreştineşti. Pe la, începutul. nu- 
mitei Enciclice Papa arată pe scurt cari Sunt pă- 
merile lor cele înr ăutăţite, Ascultaţi: „Socialiştii: 
sunt fără îndoială aceia, cari, după mărturia, 
„Sfintei scripturi, trupul î își spurcă, domnia leapădă. 
„Și nuhirile hulesc ; 1) ei nu cinstesc și nu lasă în 
„picioare nimica din cele ce cu înțălepeiune au 
„tost rânduite prin legile dumnezeeşti şi omenești 
„pentru bunăstarea și buna cuviință a vieţii. Ei 
„Nu Voesc să asculte de stăpânirea mai „înaltă, 
care are dela Dumnezeu puterea de a poronci, 
și căreia, potrivit învățăturii Apostolului, tot du- 

shul trebue să fie supus, şi predică că toţi oa- 
„menii sunt cu desăvârșire egali în drepturi și! 
„dâtorii.—Ei necinstese unirea căsătorească a băr-. 
„batului şi femeei, sfântă chiar barbarilor; Și Slă- 
ti sau chiar lasă în voia patimelor legătura, 

„ prin care mai cu samă se păstrează societa- 
ca casnică, —Insfârșit, amăgiţi. de pofta bunu- 
rilor pământești, rădăcina tuturor răutăților, pe: 
„Care. uniia poflind-o du rătăcit din. credință ?), 
„atacă dreptul de proprietate statornicit prin le- 
„ea naturală, și printi'o nelegiuire foarte mare, 
„Prefăcându-se că au grijă de trebuințile . tuturor: 
„oamenilor, şi că voesce să împlinească. toate do- 
„rinţele lor, își dau silința de a Tăpi, spre a face. 
„Proprietate comună, orice şi-a dobândit fiecare, 

  

1) Iud. Ep. +. 8.—2) 1 Tim. VI, 10, 
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„Sau prin moştenire legiuită, sau prin "osteneala, „minţii ori a mânilor, sau prin cumpătarea traiu- 
„lui. Și aceste păreri ciudate ei le vestese în adu- 
„Dările lor, le tipărese în cărțile lor, le împrăștie 
„între popor prin o mulțime de ziare. Din această „pricină S'a adunat atâta ură a poposului turbu- 
„tat împotriva maiestăţii şi .puterei vrednice de 
„teospeet a Regilor, încât trădători nelegiuiți, ne 
„mai suferind nici un îrâu, înt”un scurt timp au „ridicat armele de mai multe ori chiur împotriva 
„capilor statelor.“ | 

Și fiindcă Socialiştii, pentru u trage pe cei neînvăţați în partea lor, caută cu cca. mai mare 
îndrăzneală să razime învățătura lor cea nelegiuită 
pe autoritatea lui 'Isus Ilristos, făcând asttel din 
dumnezeescul Mântuitor al lumei un .revoluținnar 
de rând, asemenea lor, Leon XIII arată în chipul 
cei mai învederat deosebirea cea foarte mare, ce 
este între egalitatea tuturor oamenilor visată de 

„Sucialişti, şi adevărata şi fireasca egalitate ce se 
află între oameni potrivit învățăturilor date de 
Isus ]lristos. Iată cuviutele Papei: „Deşi Socia- 
„liştii, făcând rea întrebuințare de însăș sfânta, 
„Evangelie spre. a amăgi pre cei nesdeotiţi, au o- 
„biceiul de a tălmăgi rău: înţelesul ei, spre'a o. 
„Potrivi cu părerile“ lor, totuş atât de mare e deo- 
„Sebirea între dogmele lor cele stricate și între 
„învăţătura cea foarte curată â lui Isus Ilristos, 
„încât o alta mai mare nu poate îi: căci ce îm- 
„Dă tășite are dreptatea cu fără-de-legea ? sau ce
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„împreunare are lumina cu întunerecul 21). Fără, 
„îndoială că aceştia, precum am arătat, nu înce- 
ptează să lehăcască, că toţi oamenii sunt din fire 
“„deopotrivă între sine, şi deaceca, zic ei, că nu 
„trebue să. cinstim Şi să respectăm pre cei mai 
„mari, că nu trebue să ascultăm de legi, afară, 
„numai poate de acele ce au fost rânduite după 
„bunul lor plae.— Din contra, după învăţăturile 
„Evangeliei, toţi oamenii sunt deopotrivă, căci a- 
„vând cu toţii acciaș fire, cu toţii sunt chemaţi 
„la aceeaș prea înaltă vrednicie de fii ai lui Dum- 
„Dezeu ; și cu toții având a urmări acelaş scop, 
„fiecare va trebui să fie judecat după acceaș lege 
„pentru a primi pedeâpsa sau răsplata de care 
„Sa făcut vrednice. Cu toate acestea deosebirea, 

„de drepturi și putere izvorăşte dela însuș Făcă- 
„torul naturei, dintru care tot neamul în cer și 
„pre pământ se numește. ?) Insă sutletele Princi- 
„pilor şi supușilor, după învăţătura și .poroneile 
„Biscricei catolice, sunt așa de legate înwe sine 
„prin datorii și drepturi, încât pe deoparte pofta, 
„de a poronci este potolită, iar pe de altă parte 
„datoria- de a, ascultă este făcută ușoară, stator- 
„nică și cinstită... 'Totuş, dacă se întâmplă câte- 
„odată că Principii întrebuințează rău și fără, so- 
„cotinţă puterea lor, învățătura Bisericii catolice 
„nu învoește supușilor de a se răseulă după place 
„împotriva autorităţii, pentruca, liniștea rânduielei 
„Să nu fie cumvă turburată din ce în ce mai mult, 

  

  

1) 1Î. Cor. VI. 14.- 2) Eph. III, 15.
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„Şi pentruca societatea să nu aibă în chipul acesta 
„0 mai mare pagubă. Iar când lucrurile ar ajunge 
„acolo, încât să nu mai rămâic nici o nădejde de 
„mântuire, Biserica, ne învață a căuti leacul în 
nYrednieiile răbdărei ereştineşti, şi în rugăciunile 

_„Stăraitoare către Dumnezeu. Şi dacă voinţa fă- 
„cătorilor de legi şi a Principilor ar hotări ori 
„poronei vre-un lucru, ce se împotriveşte legilor 
„dumnezeeşti şi “fireşti, vrednicia şi datoria nume- 
„lui creştinesc, și poronea apostolicească ne în- 
„vaţă că (rebue a ascultă pre Dumnezeu mai mult 
„decăl pre oameni!) E 

„Și mai departe Sfântul Părinte, vorbind des- 
pre învăţătura Bisericii lui Isus Hristos şi despre . 
părerile şi învăţăturile Socialiștilor, mai cu samă 
cu privire la dreptul de proprietate şi împărțire 
a bunurilor, zice așa : „Instârșit, înțelepciunea ca- 
ntolică, răzămându-se pe poroncile legci naturale 
Şi dumnezeeşti, se îngrijește întrun chip minu- 
„nnat de liniştea, obștească și casnică prin învăţă- 
„turile, ce le ţine și le dă despre dreptul de pro- 
-„prietate și împărţire a bunurilor agonisite pen- 
„tru trebuința și folosul vieţii. Căci pe când So- 
„cialiştii înfăţișază dreptul de proprietate ca o 
„Dăscocire omenească, împotrivitoare firei de sga- 
litate între oameni, și, râvnind împărțirea egală 
„a bunurilor, ci socotese că nu trebue să suferim 
acu răbdare sărăcia, şi că este iertat a vătămă 
„Proprietatea şi drepturile celor bogaţi; Biserica 

PE n o o II 

1) Act. V, 29, :
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peu mult mai mare înțăiepeiune și folos, recu- 
-„cunoaşte chiar în stăpânirea bunurilor necgalita- 
„tea între: oamâni, deosebiți din fire prin puterile 
„trupului şi ale minţii, şi poronceşte ca dreptul de 
„Proprietate și stăpânire, care izvorăşte din însăș 
„natura, să lie pentru toţi neatins Şi  nevătămat, 
„Căci ca ştie. că Dumnezeu, făptuitor ul. și răzbu- 
„nătorul a tot dreptul, a oprit prin legea natu- 
„Tală turtișagul și jaful, încât nu este iertat nicia, 
„Poiti lucrul străin, şi că tălharii şi răpitorii, tot 
„așa caşi preacurvarii și închinătorii de idoli, sunt 
„opriți de a intră în împărăţia cerească. . 

Iată, Fiilor prea iubiţi, în ce chip sfântul Nos- | 
tra Părinte Leon “XIII ne arată pe scurt, dar lă- 
murit, pe deoparte înv: ățătura' Bisericei catolice, 
și prin urmare adavărata înv: ățătură a lui Isus 
Hristos, iar pe de altă parte părerile rătăcite ale 
Socialismului, cu privire la ascultarea datorită 
stăpânirei, la, căsătorie, la dreptul de proprietate 
şi împărţirea bunurilor. —Unul din esi mai mari 
propăvăduitori ai Socialismului a tost negreşit pe 

„timpul său renumitul r6voluţionar Proudhon.  A- 
cesta restrânsese învăţătura seclei celei nelegiuite 
la 0 singură maximă, zicând : „Proprietatea. este 
un fartişag. “ Deasemenea el restrânsese toată re- 
ligiunea sa întw'o singură maximă hulitoare zicând: 
„Dumnuzeu este răul.& a 

Acum spuneţi voi înși-vă, dacă nişte oameni 
apa de nclegiuiți se pot insufli de sfintele învă 
Țături ale Evangoliei spre a sprijini Socialismul



. 
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lor; şi dacă ei nu vă înșală când, rostind hula 

cca mai îngrozitoare, vă spun că învățătura lor 

e potrivită cu aceea a lui Isus Hristos? Spuneţi 
voi înși-vă, dacă mai puteţi rămânea ereștini, ur- 

mând învățăturile răzvrătitoare ale unor oameni 
așa de nelegiuiţi !--0 ! urmaţi în toate, Ltiilor prea 
iubiţi, “sfânta învăţătură a Dumnezeului şi Mân- 
imitorului vostru Isus Hristos, care este veşnică 
şi nesehimbăcioasă cași însuș Isus Ilristos,. despre 
care este seris: Isus /Iristos .eru.și astăzi, acelaş 
și în veci.!) Urmaţi întru tote învăţărura lui Isus 
Ilristos, care e păstrată fără schimbare şi vestită, 

nouă cu credință de cătră Loeţiitorul său de pe 
pământ, prea sfântul Nostru Păriute Papa dela 
Roma, şi atunei veți fi siguri că nu răticiţi, și 
veţi fi siguri că vă veţi: mântui în veci. 

Dară să presupunem că cu nişte mijloace ne- 
iertate, osândite de legea lui Dumnezeu şi cea 0- 
menească, aţi isbuti să schimbaţi starea voastră 
în, lumea aceasta, şi chiar că aţi putea îmbo- 
Săţi, ce v'ar folosi aceasta pe lumea . cealaltă? 
Să nu de temi zice Psalmistul, când se va îmbo. 
Jăți omul, sau când se va înmulți mărirea casei 
lui; căci când va muri el nu va luă toale =). 
dacă, cu toate mijloacele  neiertate iesenii 
de voi spre a vă îmbogăţi, aţi putea fugi în .lu- 
mea aceasta dreapta: asprime a legilor. omeneşti, 
putea-veţi oare scăpă pe lumea cealaltă de chi- 
nurile veșnice ale iadului? Ce folos este omului de 

  

1) Hebr. XIII, $.—2) Ps. XLVIII, 14 —17.
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ar dobândi lumea toată, zice Isus Iristos, far su- 
Jlelul său își va perde ? sau ce va da omul schimb. 
pentru sufletul său ?1), o Ne 

Dar dacă dimpotrivă, ferindu-vă de a între- 
-buință orice mijloace neiertate, prin răbdarea 
„voastră veţi suferi în pace sărăcia, şi veți căută, 
să faceţi în toate voinţa lui Dumnezeu, Dumnezeu, 
carele e Părintele vostru, nu vă va părăsi în nă- 
cazurile voastre şi în novoile voastre vremelnice. 
Mai tânăr am fost, căci am și îmbătrânul, serie 
Prorocul David, si mam văzut pe dreptul părăsit, 
nici sămânța lui cerâna pâne?). Părintele vostru 
ceresc știe prea bine că voi aveţi nevoie de hrană 
și îmbrăcăminte, şi de multe alte lucruri trebuin- 
cioase pentru viaţă, spune Isus Hristos. Căutaţi 
deci mas întdiu împărăția lui : Dumnezeu și drep- 
lalea lui, și aceste toale vi se vor adăoga vouă 5). 

Vedeţi așa dară, Fiilor prea iubiți, că cel ce 
voeşte să fie adevărat creștin nu trebue să se tur- 

„bure pentru lucrurile trebuincioasa vieții, și cu a- 
tât mai puţin să se slujască de mijloace neiertate 
„pentru a'şi schimbă starea şi pentru a se îmbo- 
găţi.—Creştinul cel adevărat se Dizuește cu încre: 
dere fiească în Pronia plină de dragoste a Tată. 
lui său ceresc, care se îngrijește de a hrăni pă- 
serile cerului şi de a îmbrăcă florile câmpului +), 
şi lui îi cere pânea de toate zilele încredințat find, 
că Dumnezeu il va ascultă. Deaceea adevăratul 

    

1) Math. XVI, 26.—2) Ps. XXXVI, 25.—3) Math. VI, 32—33.— 4) Math. VI, 96—30, . |
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creștin nu e trândav, nu stă fără treabă, nu ri- 
sipește prin erâşme câștigul său cinstit ; dar cum- 

pătat și înfrânat în toate el se îndelctnicește cu 

cevă şi lucrează, fiindcă ştie că în orice stare şi 

condiţiune se află omul, lucrul şi muncea potrivită 

“şi cuvenită stărei aceleeaş este poroneită de Dum- 
nezeu, care a zis lui Adam, după ce acesta a pă- 

“cătuit: Inbhu sudoarea feţei lule vei mânca pânec 

ta); fiindcă ştie că Dumnezeu binecuvântează 
muncea omului, şi că Dumnezeu, carele dă sămânță 

sămândălorului, va da și pâne spre mâncare): 
fiindcă știe însfârşit cu Apostolul, că cel ce nu 

vrea să lucreze nu are dreptul să mănânce 5.—Și 
astfel, chiar în sărăcie adevăratul creştin, nevoind 

“alta decât ceeace vocește Dumnezeu, trăeşte liniş- 
tit, și se bucură de făgăduitul belșug al păcei *). 

Insă dacă adevăratul creştin, care mai întăiu 

de toate caută împărăţia lui Dumnezeu şi drepta- 
tea lui, are pre pământ aceste foloase, cât de 

mare nu va îi oare răsplata ce va primi pentru 
"virtutea sa în Raiul Dumnezeului său ? -Creștinul, 

care prin răbdarea sa, prin supunerea sa la voia 
“lui Dumnezeu, prin mortificaţiunea sa, se face păr- 
taş patimei lui Isus Hristos pe lumea aceasta, va 
îi proslăvit cu Isus Hristos întru împărăţia fericită 
a cerului. Acesta e un adevăr foate mângâietor 

al credinţei noastre. Căci stă scris: Duhul sfânt 
“mărturisește dimpreună cu duhul nostru, că sun- 

  

1 Gen. II, 19.—2) II Cer. IN, 10.—8) 11 'Thes. III, 10.—4) Ps. 
XXXVI,
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tem fii ai lui Dumnezeu. Jay de suntem fii, suntem şi moștenitori ; moștenitori adecă ci lui Dumnezeu, și împreună moștenitori ai lui Hristos, dacă . însă Pălimim împreună cu Hristos, ca să și ne proslă- vim cu dânsul 1), Şi deaceea, adaogă sfântul Petru Apostolul : Bucuraţi-vă, fiindcă sunteți părtași pa- timelor lui Iristos, cași înhu arătarea slavei hui să vă bucuraţi veselindu-vci *. Această slavă, ce: ne așteaptă, este așa de mate, că sfântul Pavel, care, răpit fiind în Raiu *), o contemplase scurt timp, scriea : Socotese că hu Sunt vrednice păti- mârile vremei de acuma cătră sluva cea viitoare, cae se va descoperi în noi 9) 
Din care pricină, Fraţilor şi iilor prea iubiţi, să nu perdem râvna în mijlocul feluritelor noas- tre strâmtorări, însă prin răbdare să alergăm în lupta care este Pusă înaintea. noastră, căulând la începătorul și plinitorul credinței Isus, care în .io- cul bucuriei, ce eră . pusă înaintea lui, a răâbdal crucea *); și în mijlocul relelor vremelnice, de care suntem impresuraţi, să înaintăm în toate zilele în- îru cunoștința și dragostea, lui Dumnezeu, în cu- răţia cugetului, în practica virtuții și dreptăţii. Pentrucă cea de acum treciloare ușurare. a neca. Zului nostru cu covârșire întru Covârșire veșnică greutate a. slavei lucrează în noi. Neprivind noi la cele ce se văd, ci la cele ce nu se văd; căci cele ce se văd suni trecătoare, sar cele ce nu se văd. suni veșnice î), | PNI 

1) 1 Rom. VIII, 16—17, — 2) Pete. 1V, 13. —3) II Cor. XII, 4. —: 1) Rom. VIII, 18.--5) Hebr, XII, 1—2. 6) 11 Cor, IV. 17—18,
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De veţi avea intotdeauna înaintea, minții voas.-. 
tre aceste adevăruri, ce ne sunt învățate de că- 
tre sfânta noastra, Biserică Catolică, Apostolică, 
Romană, şi pe cari am crezut car fi bine să vi 
le amintesc, nimene din voi nu se va mai lăsă a. 
Îi înșălat și smomit cu făgăduielele mincinoase Şi 
nedrep!e ale vrăjmaşilor Ini [sus “Ilristos, carele 
se asamănă prea mult cu făgăduielile linguşitoare 
cu care diavolul înșelă și smomi pre Eva!) Nu, 
nimene din voi nu se va mai lăsă a fi înșălat” şi 
smomit; dar cu toţii veţi îndepărtă cu groază de 
la voi orice învățătură atingătoare de religiun 
ce war fi aprobată de Urmașul slântului Petru, 
de Papa, căruia singur i-a încredinţat Isus. Hris- 
tos infalibilitatea învățământului în cele privitoare 
la credință și moravuri. 

Aşadar, întru nimic să nu vă îngrijiţi, Ira- 
ților și Fiilor prea iubiți, voiu încheiă cu sfântul 
Pavel Apostolul: «i întru toate, prin rugă” și ru- 
dăciune cu mulțumită, cerenile voastre să se arăle 
lui Dumnezeu. Pi pacea lui Dumnezeu, ce covăr-: 
șeșie toalii mintea, păzească intmele și cugetele 
voastre întru IIristos Isus 2)—Amin. 

S'a dat în Reşedinţa Noastră Episcopală din 
Iaşi, în ziua de 19 Martie 1889, . Sărbătoarea Pa.. 
tri iarhului Sf. Iosii; Patronul Sfintei Biserici Catolice - 

i Fr, NICOLAE IOSIF 
EPISCOP CATOLIC DE IAȘI 

AI 
1. Gen. III, 1—5.-—9) Phil. IV, 6—7,



No. 11. 

Circulară 
cu privire la leturghia pentru cei răposaţi 

poruncită de S.S. Papa Leon XIII. 
  

Gucernice Părinte Vicar <Joran, 
Prea sfântul nostru Părinte Papa Leon XIII: 

cu scrisoarea Sa, 'care începe Quod anniversarius 
„Sacerdotii Nostri, dată în sărbătoreasea zi de Paşti 
(1 Aprilie a. e.), în timp ce preserie Ordinarilor 
din întreaga lume de a celebra în ultima Dumi- 
nică a lunii viitoare Septemvrie cu cea mai mare 
pompă posibilă o leturghie particulară pentru cei 
morţi „eo ritu qui in missali adsignatur în Com- 
memoralione omnium  fidelium defiinctorum::, a- 
daogă : „Id ipsum fieri probamus in Parochialibus... 
LEcelesiis,... et ab omnibus sacerdotibus, dummodo -. 
ne omittatur .missa sfficio diei vespondens, ubi- 
cumque est vbligatioi:.— O atare obligație neexis- 
tând până acum pentru nici o biserică din Epar- 
hia Noastră, Noi unim îndemnurile noastre la a- 
cele ale sfântului Părinte, şi dorim din tot sufle- 
tul, ca toţi preoţii Noștri să celebreze şi să aplice 
suszisa leturghie pentru alinarea sufletelor din 
Purgator în însăș ziua hotărâtă de Papa pen- 
Jru înbeaga Biserică, va să zică în Duminica de 
18 (30) Septemvrie,. după calendarul nostru iulian, 
fiindcă sfântul "Părinte în stabilirea acestei zile 
pentru toți declară că face aceasta „cum neces- 
sariis omnibus dispensationibus et derogationibusti, . 
Şi ridică astfel orice îndoială pentru acele locuri, 
unde s'ar putea—și cazul e şi la noi—să se opună 
vre-o lege leturgică.. - 

Marele Pontifice îngădue pe lângă aceasta 

*
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tuturor preoților, cari, după cum s'a spus mai sus, 
vor oferi Jertfa neineruntată, privilegiul Altarului, 
şi tuturor credincioşilor, cari, spovedindu-sc, vor 
primi în amintita Duminică sfânta Impărtăşenie 
pentru sufletele din Purgatar, o indulgență ple- 
nară aplicată celor trecuți din viaţă. 

Pentru mai marea pricepere a celor de mai 
sus, trimit Cucerniciei Voastre împreună cu pre- 
zenta, o copie a Scrisorii Apostolice, despre care 
e vorba, şi în acelaş timp Vă însăreinez dea îm- 
părtăşi tuturor celorlaţi Părinţi ai acestui Vicariat 
aceste două documente, de a căror primire mă 
veţi înștiinţă şi pe care le veţi păstră în arhivă. 

Nu mă îndoesc de fel că toți preoţii Noştri 
nunumai căşi vor face o plăcută datorie să răs- 
pundă la apelul unei așa de mari dragoste şi c- 
vlavii totdeodată, pe care-l face Locţiitorul . lui 
Isus Ilristos pentru a 'ajutora sufletele eredincio- 
şilor repausaţi ; dar spre acest 'scop vor desfășură 
toată râvna lor ca să îndemne pe credincioşii, în- 
credinţaţi îngrijirei lor, ca să se apropie vredni- 
cește de sfintele Taine în Duminica arătată mui sus. 

Cu această sigură, nădejde, că şi în Eparhia 
Noastră sufletele sfinte din Purgator vor fi aju- 
tate cu îmbelşugare, și că astfel vom da o nouă 
dovadă de dragoste fiiască sfântului nostru Pă- 
inte Papa Leon XIII, al cărui lubileu preoţesc 
Yam sărbătorit cu o atât de mare „bucurie, Vă 
binecuvintez, din suflet şi pe Cucernicia Voastră 
şi pe toţi ceilalți Părinţi din acest Vicariat. | 

Din Reşedinţa” Episcopală din Iași 18/30 
Aprilie 1858. o 

+ Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP CATOLIC DE IAŞI



Num. 12. 

De matrimoniis mixtis 

  

AD REVERENDAS PATRES ADMINISTRATORES 
NOSPRARUM PAROCHIARUM, 

  

Nobis interest quani mazime sScire, quinam 
sint effeclus matrimoniorum, quae vocant miata, 
et probe nosse, utrum religio catholica ex nis, et 
praeserlim ex illis quae cum Apostolic dispen- 
salione contrahuntur, aliguid lueri. an Dotius de- 
trimenli in hac Nostra Dioecesei capiat.—lgitur 
omnes Vostrarum Paroeciarum RR. PP. Admini s- 
iratores haec omnia in suis paroetiis diligentius 
exquirere, et iînfra trium mensium spatium ab hae 
die compulandum Nos edocere nou pigeat. Prae- 
sertim vero quae sequuntur, per litteras bene clați:. 
sas el conimendatas Nobis renunciare curent: 

1. Quot „in superiori decennio“ matrimonia. 
îiztae religionis, vel disparitatis cultus, în una- 
quaque paroecia cum dispensalione -postolica, 
et quot sine ea inita |uerint. | | | 

2. Quoad ea-quae cum dispensalione posto- 
lica imita fuerunt, ulrum datae tres cautiones fide- 
liler observatae fueriut. Sin minus quot cas vio- 
laverint; idest quoi coniuges catholici [idei suae 
dacluram passi [ueriut, quot de [iliis ulriusque



A'0, I2, 

Circulară cu Hrivire la căsătoriile mixte 

CĂTRE TOȚI CUCERNICIUI PP. ADMINISTRATORI 
AL PAROHIILOR NOASTRE, 

Ne stă foarte mult la inimă să știm, caro sunt 
efectele căsătoriilor aşa zise mixte, şi să ştim vă- 
dit dacă din aceste, și mai cu seamă din cele cari 
se încheie cu dispensa Apostolică, religia catolică, 
câştioă sau mai mult păgubește în această Epar- 
hie a Noastră.. Deaceea, toţi Cucernicii PP. Admi- 
nistratori ai Parohiilor Noustre să se sjlească să 
cerceteze cu sârguință în parohiile lor toate aceste 
lucruri și să ne înştiinţeze în răstimp de trei luni, 
socotite din uceastă zi. Să se îngrijească mai cu 
seamă să ne facă cunoscut cu serisori bine în- 

„chise și recomandate următoarele : 
1” Câte caâsătorii mixte, sau de cult deosebit, 

s'au încheiat „în: ultimul deceniu: în fiecare paro- 
hie cu dispensa Apostolică, şi câte fără de aceasta? 

2” In ce priveşte pe Cele, încheiate cu dis- 
pensa Apostolică, s'au păstrat cu credinţă cele trei 
făgăduinți făcute? Dacă nu, câți le-au călcat: 
asta vrea să zică, câți soți catolici au suierit pier- 
derea, credinței lor, câţi şi-au căleat jurământul cu 

12 -
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sezus în catholica religione educandis data fa- 
“dem fefellerint. 

3. Quoad ea guae sine ullu prorsus dispensa- 
lione Apostolica inita suni, qua în religione bapti- 
xentur et înstituantur filii utriusque sezus ex eis 
suscepii, quot. coniuges calholici în sua religione 
permanserini, quot ab- ea defeceriut. 

4. Quomodo unusquisque R. P. alicuius pa- 
Toeciae in hac Nostra Dioecesi Adminislrator se 
Jesseril guoad suramentum de tribus cautioni- 
bus seu condilionibus ab bcclesia praescriplis [i- 

„deliter adimplendis ab utrogue contrahente praos- 
tandunm, anlequam dispensalio super impedimento 
disparitatis cultus petatur. 

5. uomodo unusguisque R. P. Adhninistrator 
ut supra se gesserit cum iis cutholicis, qui sine ulla prorsus dispensatione „Apostolica mila ma- 
trimonia inierunt, et posiea Sacramenta Leclesiae 
pelierunt. | | | 

6. Quomodo unusquisque R. P. Administrator 
ut supra se gesserit cum malribus calholicis, 
quae, gitamvis earum proles apud haerelicos vel 
schismaticos baptizata, et Icelesiae erepla. fuerit, 
benedictionem tamen post parlum petierunt. 

| Li demum  quaecumque alia ad re /acere 
vel animadvertere psi RR. PP. Administratores 
existimaverint. - 

Datum lassiis, ex Residentia Nostra Episco- 
pali, die 20 Seplembris 1888. 

* Fr. NICOLAUS JOSEPH 
EPISCOPUS IASSIENSIS.
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„Privire la copiii de ambele SEXC, cari trebuiau crescuți în credința catolică > 
3% Cât priveşte pe cele încheiate absolut fără de nici o dispensă Apostolică, în ce religie se bo- tează şi se învață „copiii primiţi de ambele sexe, câți soţi catolici au rămas în credinţa lor, câţi au “părăsit-o ? . 
4 Cum s'a purtat fiecare Cucernic P. Admi- 

Nistrator al fiecărei parohii din Eparhia Noastră cu privire la jurământul despre cele trei garanţii, 
sau condiții, prescrise de Biserică ca de indeplinit “cu credință, jurământ ee trebue depus de ambii: “contractanţi înainte de a se core dispensa despre piedica cultului deosebit ? 

5” Cum s'a purtat fiecare Cucernie P. Admi- nistrator faţă de acei catolici, cari au făcut căsă- toria mixtă fără de absolut nici o dispensă Apos- tolică, şi după accea au ecrut Sacramentele Dise- ricei ? 

6” Cum s'a purtat fiecare Cucernie P, Admi- nistrator cu mamele catolice, care, deşi copiii lor 
au fost botezați la schismatici sau eretici, și au fost smulşi Bisericei, totuş după naştere au ceruț să li se facă molifta ? | 

Și însfârşit orice alt lucru li sar părea Cu- cernicilor PP. Administratori potrivit şi demn de amintit în această - privinţă, 
Dat la Iaşi, din Reşedinţa Noastră Episcopală, în ziua de 20 Septemvrie 1388. 

+ Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP CAŢOLIC DE IAŞI



Nun, 72. 

Nuntium de obitu R. Patris 
Leonis Kizinski. 

  

AD OMNES RR. PP. ORD. MIN. CONVENTUALIUM PRESRYTEROS IN DIOCESI 1ASSIENSI A POSTOLICO MISSIONARII MUNERE FUNGENTES=- 

  

Superiori anno jam ad medietatem vergente, 
7umor ad aures nostras pervenit, Russiacum Gu- 
Dernium violenlas in B. P. Leone Rizinslii, In. 
Moldavia ab anno 1852 îssionarium Apostoliciu 
et Vostrae Ismailensis Paroeciae Administratorem, 

“înjecisse Manus, eumque, quamuis constilutionis 
debilis et jam senescentem, în iînteriores Russiae. 
paries relegasse, ac si esset, prout studiosus ru. 
mor perferebat, mente captus. Cum de îpso fonle 
certas haurire nolitias facultas Vobis desset, alia. 
viu easdem habere quaesivimus; et die 5/1: alu 
gusti ejusdem anni quae sequuntur comperla ha-. 
buimus, videlicet: R.P. Leonem Rizinsli, nulla 
juridica quaeslione instilula, ad trium annoruan. 
relegaiionem în monasterio Vitebscensi fuisse. 
damnatun, quia, omnium humanarum rerum res- 
pectu abscisso, Sacramenta administrare recusavit: 
nonnullis catholicis foeminis, quas inter aliquue 
vel îpso genere clarae, quae absaie ulla Drorsus 
Apostolica dispensatione heterodozis viris NUDse- 
ant, quaeque postea condilionibus hac in re a.



AO. JA, 

Vestea despre moartea C. S. Părintelui 
Leon Kizinski. 

  

CĂTRE TOȚI CUCERNICIL PĂRINŢI MINORI CONVENTUALI 
MISIONARI APOSTOLICI IN EPARHIA DE IAȘI. 

| Pela jumătatea anului trecut ajunse la ure- 
chile noastre svonul, că guvernul rusesc a pus 
mâna-i duşmănoasă pe Cucernicul Părinte Leon 
Rizinski, misionar apostolic în Moldova dela anul 
1852 şi administrator al parohiei noastre din Is- 
nail ; şi, deşi slab de constituție şi pornit spre bă- 
trâneţe, Pau exilat în interiorul Rusiei. caşicum ar 
fi nebun, dupăcum suna svonul meșteşugit. Deoarece 
ne lipsi putinţa de a află adevărul din însăş isvorul, 
am căutat să-l găsim pe altă cale, şi în ziua de 
3/15 August din acelaş an am descoperit cele ce 
urmează, anume : Cucernicul Părinte Leon Kizin- 
Ski, fără de nici un proces juridic, a fost condam- 
nat la un surgun de trei ani în mânăstirea din 
Vitebse, fiindcă, căleând în picioare orice respect 
omenesc, nu a voit să împărtășească sfintele taine 
unor femei catolice, între care unele chiar de viţă 

distinsă în sociâtate, care fără de absolut nici o 
dispensă apostolică se măritaseră cu bărbaţi ete- 
rodoxi, și după aceea nu voiseră să se supună
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Vestea DR DN II 

Sancta Dei Pcelesia praescriplis sese submittere. - ioluerant. 
| Slalim ut has cerlas notitias hausimus, perş.. pectum habuimus, R. P. Jizinsii summis esse laai- dibus prosequeiadum, cum tota ejus agenidi ratio. în eo futerit, quod vip înteger, et Muysteriorum Dej dispensator fidelis noluerit dare sanclum canibus,. tegque mittere margarilas suas anle poreos :Matth. 7, 6.), idest ante îllos falso nomine catholicos,. qui sanctissimis Ecclesiae legibus obtemperare re- nuunl. Siguidem optime sciebat ipse, Sacramen-. torum participem fieri non posse catholicum ca. jusvis conditionis et dignitatis, Qi cum matrimo-. Riu miztum sine Apostolica dispensatione cou- trazisset, Dostea sincere non declararet „ante con- fessionem'“, Se Omnino esse paratum sese humi. liter subjiciendi conditionibus omnibus, de quibus- Pius Papa VI loquitur în Epistola, quae încipit Exequendo, die 23 ulii 1752 ad Card. de Pranien-. berg data, easdemgue fidelitey adimplendi. 

EL haec fuit unica et sanctissima causa, ob. quam R. P. Leo Kizinsii ab ovibus fidelibus ipsi concredilis crudeliter avulsus, et ad durissimam et longam relegationem, ceu Christi martyr, da-. natus fuit, sicuti în commenorata relatione lu-. culenter videre est. 

Cum ita res se haberet, officii Vostri esse duzimus, haec omnia Emo ac Rno Domino:
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condiţiunilor prescrise de sfânta Biserică în acea- 
stă împrejurare. 

Indată ce um aflat aceste amănunte sigure 
socotim. demn, ca Cucernicul Părinte Kizinski tre- 
hue să fie slăvit: cu cele mai mari laude, de oare 
ce toată grija muncii lui ţintea înti'acolo, că, fiind 
bărbat integru şi credincios împărţitor al 'Taine- 
lor dumnezeeşti, nu a voic'să dea sfântul cânilor 
şi nici să nu arunce mărgăritarele sale înaintea 
porcilor (Aatth. 7,6), va să zică înaitea acelor ca- 
tolici cu nume falș, cari tăgăduese să se supună 
legilor prea sfinte ale Bisericii. Deoarece cl ştii 
prea bine, că nu poate fi părtaş de taine acel ca- 
tolie, din orice stare şi rang, care, dupăce u în- 
cheiat o căsătorie mixtă fără. dispensa apostolică, 
în urmă nu ar declara sincer „înaintea spoveziiii, 
că e pregătit cu totul să se supună cu smerenie 
tuturor condiţiunilor, despre care vorbeşte Papa 
Piu VI în serisoarea, care începe [zreguendo din 
25 Iulie 1782, îndreptată către Cardinalul de lran- 
kenberg, şi să le aducă cu credință la îndeplinire. 

Și aceasta a fost singura şi prea sfânta pri- 
cină pentru care Cucernicul Părinte Leon Kizin- 
ski, a fost smuls cu cruzime dela eredincioasele 
oi încredințate Sfinţiei Sale şi a fost condemnatla 
un greu şi lung subgun, ca un martir al lui Iris- 
tos, dupăcum se: :poăte vedeă lămurit din aminti- 
tul raport. 

Astfel stând lacrul, am crezut de datoria noas-. 
tră, să comunicăm toate acestea Eminenţii Sule
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Cardinali S. C. de Propaganda Fide Praefecto re- 
ferre, guod el execulioni manda vimus die Sg 
dugusli praedicti anni 1887. 

„st, anno 1888 via începto, audivimus, îp- 
sum Ph. P. Leonem Iizinsii mariyrem in ezilio 
occubuisse. Et hac vice recursum habuimus ad 
mediatores qui superiori anno în hoc negotio Nos 
ad detegendam veritatem adjuvarunt. Per ipsos 
igitur die (29 Seplembris) 11. currentis Octobris 
tandem certe rescivimus, confratrem nostrum de. 
sideratissimum, aerumnis confecturm, revera ex- tremum diem clausisse nonis lanuarii (jacta stay- lun julia) huius ani 1588 in conventu Dina- Durgensi, în provinciis balticis dielis. 

Dum optimam spem habemus fore ut hoc law 
praeclarum /ortissimi Sacerdolis eremplum, qui 
maluit animam sua ponere pro ovibus suis 
Qutam muneri suo pastorali deficere, omnium a- 
liorum Vostrorum dissionariorum animos erigat, 
eosque magis ac magis ad officium suum recete 
exeguendum inflammel, Nos omnes eosdem Jlis- 
sionarios per praesentes litleras admonemus, ut Ş 
pro anima defuneti confratris. nostri P. Leonis 
Rizinshi a Constitulionibus Ordinis nostri praes- 
cripta suffragia quam primum persolvantur.—l- 
super, peculiaris et debili. honoris ergo, manda- 
muls, ut în 'omnibus et 'singulis Pajus Wostrae Dioe- 
ceseos ecclesiis parochialibus pro anima ejusdem 
defuncti de Christi Ecelesia optime meriti Ilissa 
una de Requiem canletur a R. P., Paroeciae Adi. 
nisiratore, el ubi plures sunt sacerdotes, haee
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D. D. Cardinal Prefect al sfintei Congregațiuni de 
propaganda ide, ceeace am și îndeplinit în ziua 
de 6/15 August a amintitului an 1887, 

Insă, de-abia început anul 1555, am aflat că 
Cucernicul Părinte Nizinski a murit martir în sur- 
gun. Și de data uceasta din nou am aler gat la 
mijlocitori din anul trecut, cari ne-au ajutat în 
această afacere spre a descoperi adevărul. Prin 
ci așadar în ziua (29 Septemvrie) de 11 a acestei 
luni Oetomvrie am aflat înstârşit cu siguranţă, că 
prea doritul nostrn confrate, copleșit de greutăţi, 
Şi-a dat înadevăr ultima suflare la 7 lanuarie st. 
v. a. €. 1555 în mânăstirea Dinaburg în provincia 
așa numită baltică. 

In timp ce avem prea bună nădejde, că acest 
exemplu atât de strălucit a acestui : Preot! foarte 
hotărât, care a voit mai bine să-şi dea sufletul pen- 
tru oile sale, decât să se abată dela datorie, va 

. înălța sufletele tuturor celorlalţi Misionari ai noş- 
„tri şi G-i va înflăcără din ce în ce mai mult spre 
a-şi îndeplini exact datoria lor, îndemniim pe a- 
ceiaşi Misionari prin prezenti serisoare să săvâr- 
şească cât mai repede pentru suflotul confratelui 
nostru răposat, Părintele Leon Rizinski, rugăciu- 
nile prescrise de Constituţiunile Ordinului nostru. 
Mai mult, din pricina cinstei deosebite şi cuve- 
nite, porunci, “ca în toate şi în liecare biserică 
parohială din Eparhia Noastră să se cânte de că- 
tre Cucernicia Sa Părintele Administrator o le- 
turghie de /ienuuem pentru odihna aceluiaș ră- 
posat, care a binemeritat dela Biserica lui Iris:
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îpsa Missa solemniter, idest cum adsistentia Dia... coni et Subdiaconi, celebretur, aique stalim post eamdem Jlissam sive solemne, sive simpliciter- cantata, absolulio ad castru doloris fiat. In Wostra vero cathedrali ecclesia hane absolulionem.. îpsi peragemus. 

Datum lassiis, ex Residentia Nostra Episco- pali, hac die 1/13 Octobris 1888. 

Fr. NICOLAUS 1OSEPH 
EPISOPUS IASSIENSIS,
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tos ; iar acolo unde sunt mai mulţi preoți, această, 
leturghie se va, săvârşi solemn, adică cu prezența 
Diaconului şi Subdiaconului, şi imediat după acea 
leturghic fie solemnă, fie simplu cântată, să se 
dea binecuvântarea la catafalc. In biserica Noas- 
tă catedrală această binecuvântaie o vom da 
Noi înşi-ne. E 

Dat la Iaşi, din Reşedinţa Noastră Episcopală, 
azi în ziua, de 1/13 Octomvrie 1888. 

i Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP CATOLIC DE IAȘI.



AO. 14. 

Circulară 
Prin care se anunţă €6. Părinți Misionari 

un curs de Exerciţii duhovnicești. 

Cucernice Părinte, 

Aceea ce cra şi € în aspiraţiile noastre oh- Şleşti; aceca ce doria atât de înfocat, fără a o putea obține, acel râvnic şi adevărat Păstor, care Îu niciodată îndeajuns jelitul. D.D. Iosif Salan- dari, Episcop titular din Marcopoli şi Vizitator Apostolic al Moldovei, lumnezeu cel bogat în milă o va îngădui anul acesla CC. PP, Misionar, Conlucrători ai miei în această nouă [parhie; voesc să spun harul extraordinar al sfintelor [E- Xerciţii duhovnicești.—Inadins fiindcă ştiu 'că a; lace un bun curs de sfinte Exerciţii duhovnicești era şi este dorinţa vie a tuturor Conlucrătorilor mici, cu adevărată plăcere vestese chiar de as- tăzi C. V., că am putut să găsesc un cvlavios ŞI învăţat preot, pe Cucernicul Părinte Anton Lan- ger din Societatea lui Isus, de 25 de ani profe- sor de teologie scolastică și Rector al Colegiului din Cracovia, care va veni expres să dea Clerului 
meu Exerciţiile duhovniceşti în Iulie, care vine. 

Din nefericire nu toţi CC. Părinţi se vor pu- 
tea bucura de acest har prea preţios, de care:aşi dori să fie părtaşi cu toţii; însă împrejurări multe se împotrivese.—C. Y. dealtmintrelea e cuprins
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în numărul fericit al celor, cari vor putea face 
_în acest însăş an Exerciţiile pomenite. Cu aceas- 

tă de faţă scrisoare circulară vă invit aşa dar, 
și la nevoe Vă poruncese să Vă aflaţi în seara 
de duminică... lulie în Săbăoani, unde în dimi- 
neaţa de luni va începe Retragerea duhovniceas- 
că, la care S. V. va lua parte până în dimineaţa. 
de sâmbătă... a lunii amintite. 

Astfel fiind hotărâte lucrurile, C. V. nu va. 
lipsi, după cum vede, din parohia sa în zi de 
sărbătoare, putând foarte Dine să spună letur- 
ghia în parohie în duminica pomenită, şi putân-. 
du-se întoarce comod la locuinţa S. S. în seara. 
de sâmbătă mai sus arătată. 

Și totuş ca parohienii. C. V. să poată îi ajutaţi. 
la caz de nevoie în timpul amintitei săptămâni, 
când lipsiţi, S. V. îi va încunoştiința în timp, 
potrivit sau prin Voi înşi-vă, sau prin dascălul 
Vostru, de a se adresa Părintelui desemnat de 
mine pentru parohia C. V,, după cum veţi afla. 
hotărât în Dispoziţiunea de mai jos. 

In tot timpul sfintelor Exerciţii C. P. Gae-. 
tan  Liverotti dă bucuros ospitalitatea. Îră-. 
țească Cucernicilor Părinţi, renunțând la orice 
zedare a cheltuelilor, pe care le va susține pentru. 
întreţinerea lor. Sunt sigur că toţi Părinţi, a- 

dunaţi în Săbăoani, vor lua în seamă această fap-. 
lă generoasă a Părintelui Liverotti, şi vor ruga 
fierbinte pe Dumnezeu, ca să răsplătească pe dem-- 
nul lor Confrate pentru o dragoste atât de mare. 

Eu apoi rog pe Dumnezeul luminilor, dela.
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care coboară orice dare bună Şi orice dar desă- vârșit, să dea tuturor şi fiecăruia dintre Coulu- crătorii miei, cari au fericirea de a lua parte la această Reculegere duhovnicească, un suflet ma- Ye Și o inimă binevoitoare, să deschidă E] însuş sufletul tuturor și al fiecăruia spre priceperea Jegei sale şi a poruncilor sale, ca ei toţi să pri- mească cu blândeţe şi supunere cuvântul dumne- 
-Zeesc, care poate sfinţi şi mântui sufletul lor. 

Ca prevestire a harurilor cerești, pe care le implor dela Dumnezeu pentu C.. Y:,: şi. ca semn - al dragostei părintești, ce Y-o port, Vă dau din „suflet Binecuvântarea Păstorească,. 

DISPOZIŢ IUNE. 

Ş. 1. Se vor ţineă în Săbăoani două cursuri -de Exerciţii duhovnicești pentru Clerul Eparhiei Noastre. | | 
$. UI. Cel dintăiu curs va avea loc din di- “mineața de luni 3/15 până în dimineaţa de sâm- "bătă 8/20 din luna Iulie, care vine. 
$. III. A1 doilea curs va avea loc din dimi- :neaţa de luni 10/22 până în dimineaţa de sâmbi- tă 15/27 din pomenita lună a lui Iulie. 
$. IV. Vor lua parte la cel dintăiu curs, şi în tot timpul hotărât în Ş. II. C. P. Gaetan Liveroiti, Iosif Corradini, Anton Muccino, Dominic Miglio- 'rati, Rafael Migliorini, Anton Caneve, Dominic “Posta şi Serafim F erraccioli. 

La al doilea curs și în tot timpul hotărâ! în
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Ş. III. vor luă parte C. P. Alfons Mantredi, An- 
selm Bazzichi, loan Batista Occhipinti, Paul Mo- 
sel, Petru Neumann, Mihai Parlati, Anton Callus 
Şi Francisc Orlandi. | 

$. V. Hotărăsc că în timpul celui dintăiu curs 
al sfintelor Exerciţii si rămână însărcinaţi cu 
administrarea, parohială C. P. Occhipinti pentru 
parohia Butea (fără de satul Răchiteni, pentru 
care deleg pe C. P. Maniredi); C. P. Bazzichi 
pentru parohiile Gherăeşti şi Bărgăoani; C. P. 

“Mosel pentru parohiile Liuzii-Călugăra și Pră- 
Jeşti: C. P. Neumann pentru parohiile lărăoani, 
Cleja şi Văleni; C. P. Callus pentru parohia Tro- 
tuş; C. P. Balla pentru parohia Pustiana. 

Deasemenea hotărăsc că în timpul celui de-al 
«doilea curs al sfintelor Exerciţii să rămână în- 
Srăcinaţi cu administrarea parohială C. p. Li- 
verotii pentru satele şi locurile de dincolo de Si- 
xet a parohiilor Ajudeni şi Tămășeni; C. P. Cor- 
radini pentru parohia Oţăleni şi în toate satele 
şi locurile de dincoace de Siret ale parohiilor. 
Adjudeni și Tămășeni; C. P. Muccino pentru pa- 
rohia Hălăuceşti; C. P. Migliorini pentru pato- 
hia Bacău; C. P. Migliorati pentru parohia Ya- 
leaseacă; C. P. Posta pentru parohia Grozeşti. 

Din Reşedinţa “Noastră Episcopală din Iaşi, 
azi în sărbătoarea Inălţării Domnului 18/30 Maiu 
1889. 

+ Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP CATOLIC DE IAŞI



No 15. 

Epistola Pastorală 
cu care se vestește Enciclica Papală 

| ' despre 

SFÂNTUL IOSIF. 

Domnul și Răscumpărătorul nostru Isus Iris-. 
tos, Fraţilor şi iilor prea iubiţi, întru atâta a iu- 
bit și iubește Biserica întemeiată de. dânsul pen- 
tru mântuirea veșnică a nefericiţilor fii ai lui Adam, 
că pre sine sa dat pentu dânsa, cu să o Sfin-- 
[ască, curățind.o cu baia apei în cuvântul vieții, 
adecă. cu credința și botezul, 'ca să o Dună  îna-. 
înte-și Biserică măreață, neavând pală, sau sbâr- 
ciur, oi aliceră de acest fel ; ci ca să fie sfântă: 
și neprihănită 1). Cu toate acestea el n'a făcut ca. 
să nu poată păcătui tot 'mădularul Bisericii, tot 
creştinul, dară, dând fiecăruia harul său, a voit 
ca. ereştinul să corespundă cu slobozenic: la acest 
har. Deaceea Apostolul serie : Cu frică și cu cu- 
tremur mântuirea voastră o lucraţi; căci Dumne- 
zeu este care lucrează întru voi și ca să voiţi și 
ca să luaţi după bunăvoinți *). Pentru accea 
Isus Ilristos acuma v'a împăcat în. hupul cârnei: 
sule prin moarte, ca să vă pună pre-voi sfinți și 
firă prihană şi hevinovaţi înaintea sa; de veți 7ă- 
mânea întemeiaţi și întetriți întru credință, și nemiş- 
cați din nădejdea kvangeliei, ce ați auzit, ceeace Sa- 
propovăduil întru toată făptura ce este sub cer *), oa 

1) Ephes. V, 29—217.—2) Philip, î1, 12—13.—3) Colose, |, 22—93.
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Aşadar, sfinţirea Bisericei va fi deplină şi do- 
săvârșită la sfârşitul lumei, când ea, cu totul 
sfântă și neprihănită, se va înfăţoşă - înaintea mi- 
relui său cclui dumnezcese Isus Ilristos ; însă în 
lumea aceasta, sfinţirea ci este numai începută în 
mădularele ci, adecă în creștinii din cari ea este 
alcătuită, şi cari cu harul dumnezeese, primit prin 
ajutorul Bisericci, luptă pentru sfințirea lor. 

Pentru acest cuvânt Biserica este numită aici 
pe pământ, şi în fapt este Biserică luptătoare, nc- 
fiind alteovă vicața Discricei pe pământ decât 
vieaţă de luptă împotriva . tuturor vițiurilor și a 
tuturor rătăcirilor.—,, Biserica cunoaște, serie sfân- 
tul Augustin, două vieţe ce într'un chip dumne=- 
zeese i S'au prezis şi vecomandat, din care una 
stă, în credinţă, cealaltă în vedenie ; una în timpul 
călătoriei, cealaltă în veşnicia lăcaşului; una in 
muncă, cealaltă în odihnă ; una în drum, cealaltă 
în patrie ; una în lucrare, cealaltă în contempla- 
ţiune. Una fuge de rău şi face binele ; cealaltă . 
nu are a se feri de nici un rău, şi ac a se bu-.. 
cură de un mare bine, Una se luptă cu vrăjma- 
șul, cealaltă domneşte fără v 'ăjmaș... Una e ne- 
căjită de rău, pentruca să nu se: mândrească cu 
binele ; cealaltă prin harul lui Dumnezeu este scu- 
tită de orice rău, încât fără nici o ispită de mân- 
drie se unește ci binele cel mai desăvârşit. 'Io- 
tuş cea dintăiu din aceste două vieţi e bună, dar 
incă nenorocită ; a doua este mai bună și fericită... 
Cea dintăiu ține până la sfârșitul timpului Și se 
sfârșește cu timpul; cea de-a doua nu va fi de- 

13
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plină decât după sfârșitul timpului, dar în veşni- 
cie nu va mai aveă sfârşit Di 

Așadar, vieața vremelnică a Bisericei, caşi 
vicața fiecăruia din credincioșii săi pe pământul 
acesta este o vicață de luptă, fiindcă în mijlocul 

“ necontenitelor prigoniri Biserica trebue să urmeze 
aici pe pământ luerarea lui Isus Hristos, cure, în 
locul bucuriei ce eri pusă înaintea sa, a răbdat 
crucea *), și în chipul acesta a întrat în slava sa”). 
Deaceea, Isus Hristos, voind să îmbărbăteze Bise- 
rica sa născândă împotriva urei celor răi, şi îm- 
potrivă tuturor prigonirilor ce'i crau păstrate până 
la sfârşitul lumii, zise Apostolilor săi: De vă urciște 
pe voi lumea, știți că m'a unt pe mine mai în- 
nainte decât pre voi. De ați fi din lume, adecă 
dacă vieaţa şi moravurile voastre S'ar asămănă 
cu ale oamenilor înrăutăţiți din lume, lumea ar 
zubi pre al său; dar Pentrucă nu sunteţi din lume, 
ci eu vam ales pre voi din lume, pentru aceasta 
lumea vă urăște, pentrucă lumea vede în voi şi 
în traiul vostru osânda vițiurilor sale şi a învăţă- 
turilor sale celor rătăcite, Aduceți-vă aminte de 
cuvânlul ce am grăit zouă : nu este sluga mai 
mare decât domnul său. Den'au prigonit pre mine 
Și pre voi vă vor prigoni; de au păzit cuvântul 
meu, vor păzi și al vostru. Dară toate acestea vă 
vor face vouă pentru numele Meu, căci ei nu cu 
nosc pre cela ce ma bhimes pre mine. De mas fi 
venit și nu le-aș fi grăit lor, păcat n'av avcă ; iar 
DI 

1) Tract, 124 in Ioan.—2) Hebr. XII, 2—3) Luc. XXIV, 2. -
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dcun nu au cuvânt pentru păculul lor. Cel ce mă 
urăște pre mine, şi pre Tatăl Meu urdșie... Aces- tea am grăit vouă, ca să nu vă sSmintiți. Ii vă vo scoate din sinagore ; și va veni vremea ca to cel ce va ucide pre voi, să i se pară că aduce 
slujbă lui Dumnezeu : și acestea vă von [uce vouă, Denthucă nu au cunoscul pre Tatăl, nici pre mine. 
Insă acestea wam (Măit vouă, că, dacă -va ven cremea, să vă aduceţi aminte de ele că cu vi le-am Spus toud. Din nou vă zic: Zn lume năcaz vefț atei; dar aveţi încredere: cu am biruit lumea 1). 

Această prigonire mai mult sau mai puţin ne- precurmată, mai mult sau ma; puțin fățișă, mai mult sau mai puţin crâncenă, prezisă de Isus Hris- 
tos credincioșilor săi și Bisericei sale întregi, a început chiar de pe timpul Apostolilor, ține acuma 
de nouăsprezece veacuri, şi nu se va sfârşi decă, 
„în ziua cea de pe urmă a lumei. Și pricina aces- tei neîncotate prigoniri este pentrucă toată lumea zace întru cel rău 5, pentrucă toţi oamenii eci 
învăutăţiți, ascultând de stăpânirea diavolului, eareti 
împinge totdeauna la păcat, nu pot suferi pe oa- „Menii cci drepți, cari ascultă de Dumnezeu şi se 
deprind în virtute. Cain, zice sfântul loan, ed de 14 tieleanul, și a ucis pe fratele său. Și pentiuce 
la ucis? Pentrucă: faptele tui erau 1ele, iar ale 
/ralelui său drepte. Nu vă mirați, frații mei, de 
vă urăște me voi lumea 5). Nu poate lumea să vă idscd pre voi, răspunse Isus Ilristos unor oameni PIN 

1) loan. NV, 13—23 st XVI, 1—4, 33.—2) 1 Ioan, V!, 19.— 3) 1 Ioan IMI, 12—13, 
,
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„iubitori de lume; ci pre mine mă urăște, pentrucă: 
cu mă turisese de dânsa. că lucrurile ei sunt rele 1). 

Iată, Fraţilor şi Fiilor prea iubiţi, singura şi. 
adevărata pricină pentru care lumea a urât, u- 
răște şi va uri întotdeauna Biserica, lui Isus IHris- 
tos, pentrucă Biserica, câși dumnezecscul său In-. 
temeietor, a mărturisit, mărturisește, Şi va mărtu- 
risi pururea că lucrurile lumei sunt rele, osândind 
totdeauna ceeace e vrednic de osândă, atât în în- 
divizi cât şi în societate, fără a cruță nici pe rogi. 
nici pe supuși, nici pe nobili nici pe cei de rând, 
nici pe bogaţi nici pe săraci, dar vestind tutu- 
rora datoria de a păzi pe deplin legea acelui: 
Dumnezeu, care nu este căutitor la față 2). 

Nu vă, miraţi aşadar dacă vedeţi şi astăzi Bi- 
“serica lui Isus Hristos urâtă şi prigonită de către 
oamenii cei răutăcioși și sricaţi ; pentrucă aceşș-. 
tia, caşi Evreii cari au urât şi prigonit pre Isus. 
Hristos, au drept tată pre diavolul, și poftele lui: 
oese să le facă?) 

„e 

ek 

Mai ales de un veac încoace secta franema-. 
sonilor, prin mijlocul cărora -diavolul scoate la. 
lumină, astăzi mai-mult decât oricând, ura sa îm-. 
potriva lui Isus Hristos și a, Bisericii lui, „puțin, 
câte puţin s'a făcut stăpâna celei mai mari părţi 
a guvernelor, și așa, scutită de orice frică, i-a 
fost mai lesne să falşitice ideile dreptului şi ones- 

  

1) Ioan. VII, 7.—9) Act, X, 34.—3) loan. VIII, 44.
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tului, să facă să covârşască învă (țăiturile sale cele 
rătăcite, să 'înlocucască drepturilor lui Dumnezeu 
drepturile omului, să corumpă un mare numiir de 
suflete, și însfârșit să ajungă a se. face stăpâna 
urbei Roma, unde Dumnezeu a statornicit scaunul 
Capului văzut: al Bisericii sale întregi.—'Toţi ade- 
văraţii creştini-au cunoscut lămurit chiar dela în- 
ceput, că. scopul atâta râvnit de a dobândi Roma, 
nu era altul decât nimicirea Impărăţiei lui Isus 
Hristos și; a. oricărei relipiuni pe pământ. Numai 
nerozii (al căror numiăr este nesfârşit! ') au putut 
Îi amăgiţi de „deelarațiuni vielene și de făgăduinţe 
mincinoase, și au putut crede că oma, chiar de- 
venind capitala noului regat al Italici, ar fi ră- 
mas pururea „Scaunul măreț și neatârnat al celui 
mai mare Arhiereu 2, 

Ar fi prea lung, Ii raţilor: și iilor pre a iubiţi, 
de a povesti aici istoria dureroasă a, tuturor no- 
legiuirilor săvârşite în dauna religiunei creştine 
la Roma de nouăsprezece ani, adecă de cână cu 
putere sacrilegă a fost luată de sub stăpânirea 
Papei. Să vă ajungă a ști, că Roma, capitala lu- 
mei catolice, s'a făcut un cuib de vițiuri şi nole- 
giuiri uricioase. Orice manifestare a cultului pu- 
blie bisericesc împedecată, ba chiar oprită; dar 
învoită cea mai: mare slobozenie manifestaţiunilor 
eretice și chiar anticreștinești : învăţământul” ca- 
techismului catolic prin şeoale împedicat, ba chiar 

  

1) keecle. I, 15.— 2) Epistola lui Victor Emanuel IL cătră Papa Piu IX, S Sept. 1870.
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oprit ; dar cea mai mare slobozenie dată învăţă- mântului celui mai nelegiuit : stânjenite, ba chiar: oprite tagmele monahiceşii atât de tolositoare Bi- sericii ; dar slobozenie deplină dată, oricărei aso- ciaţiuni, chiar celei mei răzy ătitoare a sogietăţii , Prigonite cu tot felul de obijduiri fecioarele con-. Sfințite lui Ilistos; dar ocrotite cu tot soiul de favoruri femeile desfrânate : bisericile doborâte, şi chiar dărâmate sanctuarele cele mai scumpe “catolicilor din lumea întreagă; dar clădite ŞI 0-. crotite lăcașurile rânduite pentru a propovădui ră-. tăcirile și a insultă pe Isus Ilristos. Insăș sfânta. Congregaţiune de Propaganda Fide despoiată prin- tr'o “hotărâre nedreaptă de acele bunuri pe cari cârolicii tuturor națiunilor daseră pentru Propo-. văduirea Împărăției lui Isus Hristos, şi pentru lu-. minarea aceloră cari mai șed încă în întunerecul păgânismului şi în umbra morţii şi a rătăcirii. Sau smuls prea sfântului Părinte toate mijloacele de existență, silindu-l astfel să trăiască și să câr-. muiască întreaga Biserică eu pomenele nesilite. 
ale credincioşilor. Inchis ȘI supraveghiat în pala- tul Vaticanului, chiar i se sechestrează telegra- mele și i se doschia scrisorile, ce i:le triniet e- 
piscopii naţiunilor străine. Injurat de strigătele din: piață, atacat necontenit de: presa iudaică și sec- 
tară, calomniat chiar în parlament de acela, care âr aveă drept datorie de a] apără, Loeţiitorul lui Isus Iristos a fost silit, de acum nouăsprezece ani, să nu mai iasă din - Vatican pentru respectul 

- demnităţii proprie, care nu trebuc să fie expusă,
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la ocara unei gloate fără frâu. Aşadar urmaşul 
sfântului Petru este în chip moral, dar cu adevă 
ărat prizonier înti'un palat al Romei aceleia, ce 
trebuiă să rămâie pururea „Scaunul măreț şi ne- 
atârnat al celui mai mare Arhiereu! 

Acest adevăr dureros al prinsorei morale a 
Papei nu mai poate fi tăgăduit de oricine își mai 
aduce aminte fie chiar numai de acea noapte de 
tristă amintire delu 13 Iulie 1SS1.—In acea noapte, 
în mijlocul insultelor eclor mai mojiceşti şi a o- 
cărilor celor mai mişeleşti, de care s'ar fi ruşinat 
chiar up norod barbar, au fost transportate în Ba- 
silica sfântului Laurenţiu afară din Roma rămă- 
şiţele mortale ale marelui şi sfântului apă Piu 
al IX. Acel zgomot infernal ținu două ceasuri în. 
tregi fără ca poliţia noului guvern, deși mai în- 
nainte înștiințată, să fie făcut covă spre a o îm- 

„pedecă.—-li bine, cine va mai putei zice că Pe apa 
cel viu nu este în chip moral în închisoare, dacă 
nu s'a putut dobândi dela aceia cari ziceau că 
vreau să ia în stăpânire Roma spre a reînjiință 
acolo ordinea morală, ca 1: imășițele mortale ale 
lui Piu al IX să nu fie însultate într'un chip ne- 
viednie şi mișelese ? „Dacă cenușa lui Piu al IA, 
dusă prin Roma, a» “fost insultată cu cea mai ne- 
vrednică gălăgic: şi cu sgomotul cel mai mare, 
observă Leon al XIII în Alocuţiunea ţinută în 
Consistorul dela 4 August al aceluiaș an 1881 
cine Ne va putea îneredinţă, că Noi înși-ne nui 
vom Îi tractaţi cu aceiaş îndrăzneală de cătră ce. 
răi, dacă ci Ne-ar vedea mergând prin Roma cum
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se cuvine: demnității Noastre ? Mai cu samă “apoi de vor socoti că ei au vre-o pricină pentrucă dre- gătoria Noastră Ne-ar fi îndatorat fie să osândim legi nedrepte făcute în această cetate, fie .să ao- jenim în public vre-o faptă oarecare săvârşită îm- potriva dreptului! Prin urmate: tot mai bine se vede că Noi nu mai putem rămâneă în Roma de-. cât închiși în palatul Vaticanului e, _ 
Toate acestea, ar ajunge, Fraţilor “şi Fiilor prea iubiţi, “spre a dovedi în chipul cel mai în- vederat, cun că seceta franemasonilor nu trăeşte decât cu“: $copul:de a nimici religiunea creştină în însuș' seauiiul Loețiitorului lui Isus Hristos.-— „Dar mai sunt alte dovezi, Secta. nelegiuită, soco- 

tindu-se âcuma stăpână pe câmpul: de luptă, nu mai ascunde scopul său ecl' întunecat și infernal *), şi chiar ânul acesta a dat o astfe! de dovadă, în cât numâi acela se mai poate amăgi, care vocşte - a 

1) SS. D. N. Leonis Papae XIII. Aloe. hab, în Cunsistorio die 4 Augusti 1581.—2) Nu este rău de a citi în notă preţioasa mărturisire a unuia din capii sectei despre scopul Franemasonoriei, Iată textul ori ginalului francez : „Le but reel de la Franc-Macoinerie est double. — ile se propose de 'renvorser partout, d'une manitre dâfinitive et sans possibilit: de retour, le regime monarehigque qui est la nâgation odicusa „de Ia Liberte, de PEgalits et de la Fraternit6,—Elle se propose d'-. craser et d'anndantir le Catholicisme, seul souticn vcritable et scule rai- son d'tre de la Royaut6... 
„Le v6ritable triangle suprâme, embltime souverain de la Franc; Maconnerie, synthtse prâcieuse de ses aspirations et formule unique du - bonheur rel de IHumanit est done: Guerre & mort ci la Poyâute —(ruerre ă mort au Catholicisme— Par tous les 2ojens quels qw'ils soienţ.i - . . - Această mărturisire prețioasă, ce nu are nevoie de comentarii, atât e de lămurită, se află în opera : „Cours de Maconadrie pratiqus- „nseignement suptrieur de la Franc-Magonnoric—Rite Ecossais Ancien et Accepte—par le 'Tres-Puissant Souverain Grand Commandeur d'un des Supremes Conscils Contâdârts i Lausanne en 1875—Edition sacrse —S'adressant exclusivement aux Magons regulierst, "Porn l-er page 5—6, 

.
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să închidă de bunăvoie ochii la lumina faptelor. 
Insăș Duminica Rusaliilor, una din cele mai 

mari sărbători ale creştinismului, care în anul a- 

cesta 1389 a căzut în ziua de 9 Iunie (23 Maiu), 

a fost aleasă de secta franemasonilor pentru a: 

zidiecă la Roma o statue lui Giordano Bruno, unul 

“dintre oamenii, cari sub orice privire au necinstit 
în chipul cel mai mare neamul omenesc, precum 

o dovedese fparte lămurit scrierile lui, şi o miu- 

turisese contimporanii lui atât catolici cât şi pro= 
testanţi. Insă Giordano Bruno a avut brednicia 
-cea mare de a sc fi lepădat în chip îndoit de Isus 

Hristos: ca preot şi ca creștiu. Pentru aceasta, 

şi numai pentru aceasta, ela fost ales să. aibă cin- 

stea unci statue în însăș acea Romă, unde şade 

urmașul sfântului Petru. Cu această insultă pu- 

blică şi foarte mare făcută religiunci catolice sa 
-dovedit tuturora, cum ci Roma fusese răpită Pa 
pei, nu pentru a face dintr'ânsa capitala Italiei, 
-ci cu adevărat pentru a răpi Bisericei orice apă- 

vare omencască, şi astfel şpre a ajunge scopul de 
a nimici religiunea creștină cea atât urâtă,-—,AMlo- 

numentul, așa s'a zis într'unul din cuvântările o- 

ficiale rostite în acea zi la Roma, monumentul s'a 

înălțat spre a representă sentimentul omenesc; 

s'a înălţat ca „închinăciune zeiței Rațiunea, “care 
avu în Giordano Bruno pe înaltul său represen- 

tant.“—Și Capitan Fracassa, ziar guvernamental, 
“scrica în numărul său al însăş acelei zile de:9 

Iunie: „La 20 Septemvrie (1870) a fost doborâtă, 

stăpânirea  vremelnică (a Papei);' dar astăzi: se
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face prohodul a însăș stăpânirei lui duhovniceşti ; şi ne aflăm de față la moartea a însuș. sufletului „Bisericei.“— Nu se poate vorbi mai lămurit. - Nimene să nu se mire așadar dacă în acea. nefericită zi de g Iunie ulergară. la Roma nume- roşi tepresentanţi ai deosebitelor loje franemaso- nice nu numai din Italia, nu numai din Europa, dar chiar din America ; dacă toți acei franemasoni, pentru întăia dată la Roma, se arătară în public împodobiţi cu distinctivele lor sectare, şi cu ne- apăratul rămurel de salcâm ; dacă în acea Zi nu s'au ruşinat de loc să ducă pe stradele publice din Roma, Steaguri cu statuia şi cu icoana diavo- lului.— Satana, Lblis-al lor, îi însuflase să facă. această serbare spre cinstea sa în- Roma Papilor, - în urbea sfântă a Mucenicilor, și francmasonii voiră să se făloască de idolul lor, Și Să tacă din. ce în ce mai cunoscut cărui duh slujesc ci, cărei dumnezeiri i. se închină.  Apotoosa Satanei. celui. nesupus lui Dumnezeu a fost întrupată ŞI: Îîmpli- nită în persoana unui monah necurat, îndoit a-. postat dela, Ilristos, IE 
Prea sfântul nostru Părinte Leon a] XIII a. petrecut acea duminică în lacrimi şi rugăciune, prosternat înaintea lui Isus în prea sfântul Sacra- ment. El se rugă pentru Roma, prin acea faptă atât de insultată în credința ci; se rugă. pentru Biserică, prin acea aptă atât de ocărâtă de că-. tre vrăjmașii ci; se rugă chiar pentru însuş a- cești vrăjmași, pentru acea faptă atât de vinovaţi- Papa plânse, Papa se rugă ; dar Papa trebuia şi



cu care se vestește Encicl. Papală despre Sf. Iosif 203. 

să vorbească, şi el şi-a împlinit această sfântă da, 
torie a dregătoriei sale apostolice. 

In duminica de 18 (30) a aceleaş luni Iunie 
Leon al NIII ţinu un Consistor extraordinar.— In 
Alocuţiunea sa el aminti faptele întâmplate în du- 
minica Rusaliilur; zise că învederat monumentul 
a fost ridicat ca semn de răsboi fățiș împotriva, 
Bisericei ; că de accea s'a ales un îndoit apostat 
și tocmai pentru această pricină a fost cinstit, pe 
când istoria nu'i recunoaşte: însușiri de vre-o în- 
semnătate oarecare. Nici un preţ științific; pentru- 
că scrierile lui sunt pline de rătăcirile cele mai 
de rând şi cele mai grosolane: niciun renume de- 
virtuţi; pentrucă moravurile lui au rămas ca o 
pildă, vestită a corupţiunei celei mai Joasnice, în 
câre poate cădea un om: nu fapte mari, nici 
vreun bine făcut omenirei; pentrucă însuşirile; 
lui au fost făţărnicie, prefăcătorie, egoism, into- 
„leranţă, linguşire, trivialitate și înrăutăţire a ini- 
mei.—Prea sfântul Piirinte a pomenit de lumea; 
adusă la Roma într'adins din toate părțile; de 
sicagurile ocărâtoare religiunei şi de insermnele 
cu icoana, zicleunului, căpetenia răzvrătitorilor, îm- 

“bolditorul la toate răscoalele; de cuvântările, în 
cari fără ruşine şi fără măsură au fost insultate 
lucrurile cele mai. sfinte, şi s'a arătat deschis 
scopul anlicreştinesc al acelei nelegiuite fapte. 
In sfârșit pomeni că o faptă aşa de ticăloasă a. 
putut îi pregătită și adusă la îndeplinire, nu nu- 
mai cu știrea autorităţii publice, dar cu favoarea 
cea mai făţișă şi cu cea mai mare îmbărbătare 
din partea ei. | |
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„Faţă cu un asemenea nevrednic alentat, zise alunci Leon al XIII, Noi, pus în fruntea iur- mei întregi a lui Hristos, păzitor ŞI răzbunător al religiunei, protestăm cu putere şi penlru ne- cinstea ce Roma a suferit-o, şi pentru insulta in- Tamă făcută. sfinţeniei creştineşti; şi cu glas de cea mai înaltă osândire și supărare -denunţăm: lamei catolice fapta sacrilegă“. - ..” ia Apoi sfântul Părinte, argumentând din a- ceastă insultă, a pus Ja lumină trei mari adevă- rari: 1) că cu nimicirea Sstăpânirei vremelnice s'a avut drept țintă, ca scop de pe urmă, de a do= hori însăși puterea duhovnicească a Papilor, şi a nimici credinţa creștinească; 2) că Papa ce. Tând înapoi drepturile Scaunului Apostolic nu este îndemnat de interese omenești, dar numai de trebuința de a'ŞI: asigura libertatea dregă to- riei apostolice ; 3) că atâtea, şi aşa de mari fă- Zăduințe de libertate, neatârnare și venerațiune, cu care cuceritorii Romei ziseră că voiau să în- cunjure pe Pontiticele Roman, s'au schimbat prea curând. în atacuri Şi insulte foarte mari. După aceasta, Leon al XIII îŞi urmă astfel 'cuvântarea sa; „IN asemenea stare, judecaţi voi înșivă, ce libertate, ce demnitate Ne mai “poate Tămâneă în exercițiul înaltului Apostolat.— Chiar siguranța persoanei Noastre este în primejdie, căci sunt: cunoscule propunerile partidelor TăS- Vrătitoare; se ştie cum că ele, sprijinite de îm: prejurări, cresc neîncetat în număr și îndrăznea- lă, hotărâte: de a nu se astâmpără până ce nu vor | 
a
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îi împins mai întăiu lucrurile până la capăt... 
lată care este, la lumina celor din urmă fapte, 
condițiunea Capului celui mai mare al Bisericei, 
a Păstorului. şi Invăţătorului tuturor catolicilor. 

„De sigur, că.această reunire de adânci a- 
maruri și griji ghimpoase, împreunată cu vrâsta 
Noastră cea înaintată Ne-ar birui, dacă nu Ne-ar 
sprijini încrederea prea sigură că Isus Ilristos. 
nu va părăsi pre Locţiitorul său, şi ştiinţa că cu. 
cât mai mult turbează viforul rătăcirilor şi pati- 
melor, stârnit de iad, cu atât mai mult. e datoria! 
Noastră de a veghiă fără frică la cârma coră- 
hiei celei tainice 1).“ 

Din cele zise până acuma vedeţi prea bine, 
Yraţilor și Fiilor prea iubiţi, ce luptă turbată se 
face în momentul de faţă împotriva Bisericii şi 
a Capului ei văzut, prea sfântul nostru Părinte 
Papa de la Roma—Insă nedreptăţile şi insultele: 
ce se fac Papei se fac tuturor adevăraţilor cato- 
lici, şi prigonirile împotriva Bisericii sunt re- 

“simţite de toţi adevărații ei fii. Deaceea, cato- 
licii lumei întregi s'au grăbit să protesteze împo- 
iriva faptei nelegiuite dela 9 Iunie săvârșite în 
Roma de secta franemaşonilor, şi prea sfântul 
nostru Părinte Leon al XIII, spre marea sa mân- 
gâiere, a primit milioane de protestiri din par- 
tea fiilor săi. : 

x 
= sşe 

Dar protestările nu ajung. Când sufere Papa, 

  

1) SS. D. N. Leonis PP. XII Aloe. hab. in Consist. die 30 Lunii. 
SS9, |
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când Biserica e prigonită fățiș, datoria fiecăruia din fiii săi este de a se rugă cu mai mare râvnă Şi Stăruință, pentruca Dumnezeu îndurătorul să Pună un sfârșit atâtor rele şi să vină într'aju- torul Bisericii sale.—Așa au făcut totdeauna, toţi creştinii cei buni în orice timp, începând dela timpurile apostolice.—Bi ştiau prea 'bine că Bi. serica, şi cu dânsa Papatul, nu: stint o întocmire omenească, ci dumnezeiască; Şi că de aceea de Pot îi atacați, nu pot fi doborâţi; de pot îi com.-. „bătuţi, nu pot îi biruiţi; dar nu pentru aceasta ei încetau de a se rugă pentru pacea și triumtu] lor. Aşa citim că atunci când Apostolii au "vestit "credincioșilor amenințările arhiereilor Şi ale Vă- trânilor poporului evreu, toţi dimpreună au și- dicat glas de rugăciune cătră Dumnezeu, și au Zis: Doamne, cel ce ai făcut cerul şi peimiiulul, Marea și toate ce sunt într'însele; care prin Du- hul sfânt și prin gura Părintelui nostru David, sluga la, ai zis: Pentruce sau întărâtat neamurile si moroadele au cugetat cele deşerte? stătut-au de faţă regii pământului și fruntașii s'au adunat împreună «supra Domnului şi asupra Unsului său? Că în adevărat asupra sfântului. copil al tău Isus, pe care l-ai uns, s'au adunat în cetatea aceasta Irod şi Ponţiu Pilat cu păgânii și cu „Poporul lui Israil, ca să facă câte mâna la şi sfatul tău de mai înainte a hotărât să fie. Și u- cum, Doamne, caută spre amenințările lor, şi dă „robilor 1ăi ca. să vorbească cuvântul tău cu toată “îndrăzneala, întinzând mâna ta spre vindecare,
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și ca să se [acă semne şi minuni prin numele 
slântului copil al tău Isus1).-—lar când  însuş 
regele Irod, spre a face plăcere Iudeilor, a po- 
runcit. să fie pus în temniţă Vârhovnicul Aposto- 
lilor, noi ştim că toată Biserica făcea neîncetat 
rugăciunea către Dumnezeu pentru slobozirea ui 
Petru, Păstorul ei cel dintăiu 2), 

Știu, Fraţilor și Fiilor prea iubiți, că în a- 
dunările voastre religioase voi vă rugaţi toldeau- 
na pentru siântul nostru Părinte Papa şi pentru 
întreagă Biserica lui Isus Ilristos; dar faţă cu 
toate ce vrăjmașşii numelui creștin au îndrăznit 
să facă anul acesta la Roma, și față cu cele ce 
ci au de gând să le facă, după cum aţi auzit 
în această a mea epistolă, noi nu trebuie, nici 
nu putem să ne mulțămim cu rugăciunile noastre 
ohicinuite; însă trebue să le înmulțim şi în hi: 
sericile noastre şi în familiile noastre pentru a, 
împăcă- mânia dumnezeiască cu drept întărâtată 
de o fără de lege aşa de mare şi de multe alte 
păcate, spre a dobândi iertarea dumnezeiască pen: 
tru fraţii noştri cei rătăciţi, și pentru a grăbi 
triumiul sfintei Biserici. 

Spre acest scop însuş prea sfântul nostru 
Părinte Leon al XIIL cu o anumită Epistolă Em- 
ciclică, pe care cu x'o împărtăşesc astăzi, porun- 
ceşte rugăciuni deosebite în toată lumea spre a 
dobândi dela Dumnezeu, prin mijlocirea puterni- 
că a prea sfintei Fecioare Maria, şi a feciorelnicu- 

  

1) Act. IN, 21—50.—2) Act. XII, 3—5,
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lui ei soţ, sfântul losif, mult râvnitul triumf al 
adevărului şi al dreptăţii. | | 

Fraţilor şi Fiilor prea iubiţi, vremile, în cari 
trăim, sunt foarte triste și pline de primejdii ; 
dar să nu ne lăsăm a fi biruiţi de necaz. Acest 
triumE al diavolului, căruia în ziua de 9 [unie. 
în lumea întreagă toţi vrăjmaşii Bisericii şi ai 
lui Isus Hristos i-au aplaudat, nu este decăt un: 
cias; acel cias despre care dumnezeescul Răs- 
cumpărător spuse vrăjmașilor săi cari veniseră 
săl prindă: Acesta este ciasul vosiru şi stăpâ- 
nirea întunericului 1); ciasul acela pe .care: Dum- 

"mnezeu îl dă duhului din iad ca să încerce pe. a- 
leşii săi. Cât timp va trebui să ţîie ciasul acesta, 
încercarea aceasta, nu ştim; un lucru însă îl ştim. 
foarte sigur, și anume că puterile iadului: nu vor 
birui nici odată Biserica, pe care Isus [ristos. 
a zidit-o pre Petru2). Să stim tari așa dară în 
credința noastră ; cu dragostea, să, combatem pe 
iranemasoni şi pe toţi vrăjmașii lui Isus Hristos. 
ŞI ai Bisericii sale; să apărăm, fiecare potrivit 
puterilor sale, drepturile prea sfântului nostru: 
Părinte Papa, amintindu-ne că cu deplina liber- 

u tate și neatârnare a dregătoriei. sale. apostolice 
este strâns legată, libertatea, conștiinței noastre ; 
deaceea cu mintea și cu inima să rămânem puru- 
rea uniţi cu dânsul carele este Locţiitorul lui Isus: 
Hristos. Să. ne amintim totdeauna că Biserica şi 

  

1) Le. NNII, 53.—2) Matth. XVI, 18.
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cu dânsa Papatul nu pot peri; este cu putinţă a 
se luptă cu dânşii, dar nicidată a-i birui.=-Noi 
însă fiecare în parte putem i biruili; pulem Der- 
de adevărata credinţă, putem păcătui, şi ne pu: 
tem învrednici de pedeapsă iadului. Să prive: 
ghiem așa dar şi să ne rugăm ca să nu intrăm 
în ispită!). Să nu uităm niciodată că prietenia 
rumei acesleiu este vrăjmasă lui Dumnezeu. Ieci 
oricare va voi să [ie prieten lumei se [ace trăj- 
aş iuti Dumnezeu). Și dacă din pricina purtărei 
noastre cu adevărat creştineşti lumea ne va uri, 
ba chiar ne va prigoni şi ne va calomniă, să ne 
întărească şi să ne mângâie gândul că Isus Iris: 
(os a spus: Fericiţi veţi fi «oi, când pentru mine 
vă vor ocări pre toi şi vă vor prigoni, şi vor 
zice tot cuvântul rău, minţind, împotriva vouslră. 
Ducuraţi-vă şi ră veseliţi, că pluta voastră multă 
esle în ceruri). 

DISPOZITIUNI 

1) Cucernicii Administratori ai Parohiilor 
Noastre vor celi poporenilor lor în zi de dumi- 
nică ori de sărbătoare, și în timpul liturghiei 
parohiale, atât această a Noastră Epistolă Pas- 
torală cât şi următoarea Epistolă Enciclică a prea 
sfântului nostri Părinte Leon al XIII. 

II) Prezişii Cucernici Părinţi se vor îngriji 
de exacta aducere la îndeplinire a luturor ce- 

  

N 1) Mare. XIV, 38.-—2) Tae. 1V, 4—9) Mattel, V, 11—19, 

"14
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* 
lor poruncite de către prea sfântul Părinte în această Enciclică, de a se face în fiecare an, pentru totdeauna. | 

III) Pentruca, apoi aducerea la îndeplinire a prea înaltei voințe a Locţiitorului lui Isus Hris- tos să nu întimpine pedică, în deosebirea limbe- lor, ce le-ar putea vorbi credincioșii noştri în 
unul şi acelaș loc, poruincim ca în bisericile pa- 
rohiale, unde! se adună credincioşi de deosebite 
națiuni, toate rugăciunile poruncite de Papa în. 
această a Sa Enciclică să nu se spună în altă 
limbă decât îni limba română, care firește şi noa- 
părat este limba obștească a tuturor acelora, cari 
sunt statorniciţi în țara aceasta, și grație ospita- 
lităţii ci își menţin viața lor și a familiilor lor. 

Sa dat din Reşedinţa Noastră Episcopală, - 
din laşi, în ziua de 17 Septembrie 18839. 

4 Fr. NICOLAE 1OSIF 
I.PISCOP CATOLIC DE IAȘI



Enciclica S.S. PP. Leon XIII 

Quamquam pluries 

DESPRE SFÂNTYPUL 1OSIF 

Cu toate că de mai multe ori am poruncit ca 
în toată lumea să se.facă rugăciuni deosebite că- 
lre Dumnezeu, spre a-i cere cu cea mai mare 
râvnă ca el să vie într'ajutorul nevoilor Catoli- 
cităţii; totuș nimene din voi să nu se mis, 
dacă suntem «dle părere, că şi acuma lrebue să 
reamintim din nou aceeaş datoric.-— [n vremile 
de nenorocire, mai ales atunci când puterea în- 
tunerecului pare a putea îndrăzni toate spre dau- 
na Creștinătăţii, Biserica obicinueşte totdeauna, 
a cere cu mai mare râvnă şi stăruinţă ajutorul 
lui Dumnezeu, întemeietorul şi răzbunătorul său, 
înterpunând şi mijlocirea Sfinţilor în a căror o- 
croțire are mai maro încredere de a alla ajutor, 
între cari cea dintăi este prea sfânta Fecioară 
Născătoarea de Dumnezeu. lar roada rugăciunii 
şi a nădejdei puse în bunătatea lui Dumnezeu 
se arată curând ori târziu.— Acum Voi cunoaş: 
teţi, Venerabililor “Fraţi, că vremile noastre nu 
sunt mai puţin nenorocite decât toate cele cari 
în trecut au iost foarte triste pentru Creștinătate. 
Noi vedem întradevăr că în foarte mulţi piere 
credința, izvorul tuturor virtuţilor creştineşti; că 
dragostea răceşte; că tinerimea se strică în ceca
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u ce priveşte ideile Și moravurile; că Riseriea lui Isus Ilristos este prigonită în toate părţile cu putere şi viclenie; că se face un războiu crunt cu Pontificatul; Şi că însăşi temeliile religiunei sunt săpate cu o semeţie din ce în ce mai neru- şinată. Până unde au hmecat mai dăunăzi pe acest. povârniş vrăjmaşii Bisericii, Şi ce alte lu- cruri mai uneltesc ei încă, e așa de lămurit şi vădit,.că nuw'i de trehuință a o arăta prin vorbe. In această grea şi nefericită stare a lueru- rilor, fiindcă răul e mai mare decât orice leac „omenesc, nu ne rămâne decât a cere tămăduire dela puterea dumnezeească.—Drept care Ne-am luat de gând a îmhboldi evlavia poporului : creş- tinesc ca să ceară cu mai mare. râvnă şi slator- nicie ca până acum ajutorul lui Dumnezeu atot- puternicul. Şi deaceea apropiindu-se luna lui Oc- tombrie, prin porunca Noastră închinată deja Fe- cioarei Rozariului, Vă îndemnim cu căldură, ca numita lună întreagă să fie serbată cu cât se va pulea mai mare cucernicie, evlavie şi adunare a poporului.—-Știm foarte bine că scăparea ne ieste pregătită în bunătatea de mamă a sfintei fFe- 
cioare, şi suntem siguri că nădejdea noastră nu 
e zădarnic pusă întwînsa. Dacă de nenumărate 
ori ca ni-a fost îndurătoare în vremile de nete- 
ricire ale Creștinismului; de ce să ne temem oare 
că ea nu va voi să reinoiască dovezile puterei 
ȘI 1nilei sale, de va fi cu smerenie și statornicie. 
chemată întrajutor prin rugăciuni obşteşti? Dim: 
potrivă, cu atât mai mult nădăjduim că ea ne.
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va ajută, pre cât a voil să fie mai îndeiung timp 
rugată. 

“Dar AXoi Ne-am propus şi un alt ler u, căruia 
Voi, Venerabililor Fraţi, Ne veţi da ca de obiceiu 
un ajutor plin de sârguință; şi anume, că spre 
a înduplecă mai curând pre Dumnezeu să asculle 
rugele noastre, şi pentruca, rugat fiind el de mai 
mulţi mijlocitori, să dea un ajutor mai grabnic 
şi indestulător Bisericii sale, Noi credem că e 
foarte potrivit ca poporul creștinesc să se obici- 
nuiască a se rugă cu deosebită ovlavie și încre- 
dere în acelas timp prea sfintei Fecioare Maicei 
lui Dumnezeu şi prea curatului ei soţ sfântului 
Iosil: care lucru, pentru mai multe pricini, ere- 
dem că trebue să [ie plăcut și scump însăș sfin- 
iei Fecioara. Şi cât priveşte această evlavie că- 
ire sfântul Iosif, despre care astăzi pentru în- 
tăia dată vom spune ceva în public, ştim foarte 

„bine că poporul nu numai că este înclinat. către 
dânsa, dar că dela sine a făcut înaintării pe u- 
ceastă cale: fiindcă am. văzut că cultul sfântu- 
lui Iosif, care prin râvna Pontificilor Romani a 
fost rădicat şi lățit treptat în vremile de mai îna- 

„inte, în timpul din urmă a fost mărit îndeobşte 
CU 0 sporire neîndoioasă, mai ales de când Piu 
al IN, Predecesorul. Nostru, de fericită amintire, 
ascultând rugăciunca prea multor Lpiscopi, a de- 
clarat pre. sfântul Patriarh de Patron al biso- 
ricei catolice.—Cu toate acestea, fiind de mare 
însămnătate ca cultul lui să prindă rădăcini a- 
dânci în instituţiunile catolice şi în moravuri,
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  o a pa a 

voim ca poporul creșlinese să primească mai Înt= lăiu de toate un îndemn nou dela glasul şi auto- ritatea Noastră. 
Pricinile pentru cari anume irebue să avem pre fericitul Iosif de Patron al Bisericii, iar Bi- serica la rândul stiu să nădăjduiască foarte mult dela apărarea şi ocrotirea lui, se nasc mai cu samă de acolo că el este soţul Mariei și tată, precum era presupus, al lui Isus Hristos. De aici se (ra. se toată mărimea lui, harul, sfinţenia şi slava lui. Este sigur că vrednicia Maicei lui Dumnezeu e așa dle sus ridicată, că nimic nu poate fi mai înalt. Dar fiindcă sfântul Iosif a fost unit în căstitorie cu prea sfânta Fecioară, nu rămâne îndoială că nimene nu s'a apropiat mai mrit decât dânsul de acea vrednicie prea înaltă, prin care Născătoa- rea de Dumnezeu întrece toate făpturile. (tăci că. sătoria este societatea şi legătura, cea mai mare, ceşi are unită prin firea sa împărtășirea bunu- rilor unuia cu ale altuia. Pentru care pricină, dacă Dumnezeu a dat pre Iosif drept soţ al Fe- cioarei, negreșit că i-a dat nu numai un tovarăş al vieţii, un martor al iecioarei, un apărător al cinstei, dar şi un părtaş al vredniciei ei prea înalte în puterea însăş a legăturei căsătoreşti.— Deasemenea el covârșeşte pre toţi prin vrednicia, sa cea foarte mare, fiindcă, din voința lui Dum: nezeu, a fost păzitorul Fiului lui Dumnezeu, iar de oameni a fost crezut că-i era tată. De unde urmează că Cuvântul lui Dumnezeu era supus cr smerenie lui Iosif, că'i era ascultător și că-l cin-
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tea, precum fiii trebue să cinstească pre tatăl lor. 
—-Acum, dintr'această îndoită vrednicie izvorăsc 
de sine acele datorii, pe cari [irea, le poruncesc 
taţilor de familie; aşa că Iosif a fost în acelaş 
timp păzitorul, îngrijitorul şi apărătorul legiuit. 
și firesc al familiei dumnezeiești, al căreia cap 
era. ȘI întradevăr, el a şi împlinit această slujbă 
şi datorie în tot timpul vieţii sale celei muritoare. 
FI s'a silit să ocrotească pre soţia sa şi pre dum- 
nezeescul ei Fiu cu cea mai mare dragoste și cu 
îngrijire zilnică; el a agonisit cu munca sa cele 
Irehuincioase pentru hrana și îmbrăcămintea a- 
mândurora; el a scăpat de moarte pe pruncul u- 
menințat de pizma unui rege, ugind aiurea pen- 
tru mai mare siguranță; el a fost toideauna to- 
varășul, ajutorul şi mângâilorul sfintei Fecioare 
şi al lui Isus în năcazurile călătoriei ŞI amără- 
ciunile surgunului.—Insă casa dumnezeiască, pe - 
care losii a oblăduit-o ca un lată, era leagănul 
hisericei născânde. Prea sfânta Teioară,  pre- 
cum e Născătoarea lui Isus Ilvistos, tot așa veste 
şi mama tuturor creștinilor, fiindcă i-a născut 
pre muntele -Calvar în mijlocul chinurilor foar- 

“te mari ale Mântuitorului; deasemenea şi [sus 
Hristos este ca un întăiu născut între creştini, 

cari prin adopţiunie şi răscumpărare îi sunt fraţi. 

--Din aceste pricini urmează că prea fericitul Pa- 
triarh sfântul Iosif priveşte ca fiindu-i încredin- 
(altă întrun chip deosebit mulţimea creștinilor, 

din care este alcătuită Biserica, adocă această 

familie foarte mare răspândită peste tot. pămân-
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tul, asupra căreia, ca soţ al Mariei şi ca locțiitor de tată al lui Isus Ilristos, el are o autoritate aproape Părintească. Prin urmare este cuviincios - şi foarte vrednic de fericitul losil ca, precum odinioară a obicinuit să îngrijească: cu sfințenie la orice navoie de familia din Nazaret; aşa Şi a- cuuma să acopere şi să apere Biserica. lui Isus Iris- tos prin ocrotirea sa Coa .cerească. 
Aceste lucruri, precum Ştiţi,  Venerabililor Fraţi. sunt întărite prin părerea multor Părinţi ai Risericei, cărora le conglăsuește însăși sfânta liturghie, cum că ace] Josif al timpurilor vechi, fiul Palriarhului lacov, a închipuit persoana și dregătoria acestuia a] nostru, și că cu străluci- lea sa ni-a înfățișat mărimea viitorului păzitor al familiei dumnezeeşti.—-Şi întradevăr, nu nu- mai că amândoi au acelaș nume şi. plin «le însem- | "nătale, dar între amândoi mai sunt şi alte ase- mănări invederate, Vouă bine cunoscute: mai în- nainle de “toate aceea că intăiul losif a aflat har. şi 0 bunăvoință personală înaintea stăpânului său, dela care primind chivernisireu casei, belşugul și norocul s'a coborât, mulțumită lui Iosif, asupra casei stăpânului său. Apoi, ce e mai mult, că, din porunca regelui a cârmuit cu cea mai mare autoritate regatul întreg; şi, când a venit foa- metea, a luat măsuri aşa de inţelepte Spre a ajutoră pe Egipteni şi pe popoarele vecine, în cât regele a poruncit ca el să lic numit Mânruj- torul lumei.--- Asttel în acest vechi Patriarh pu- tem cunoaște icoana, acestuia al nostru.  Precun
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acela a adus belşug şi binecuvântarea asupra ca- 
sei stăpânului său, iar apoi întreg regatului, de 
asemenea acesta, fiind rânduit ca păzitor al Creş- 
tinătăţii, trebue să fie privit. ca apărător şi o- 
crotitor al Bisericei, care cu adevărat esle casa. 
Domnului şi Impărăţia lui Dumnezeu pre pământ. 

Negreșit că sunl. pricini pentru cari toți ereş- 
tinii de orice stare şi din toate locurile să se 
pună subt ocrotirea sfântului Iosif.—Părinţii de 
familie au în Iosif un model sublim de privi- 
ghiere şi îngrijire părintească ; soții un izvod de- 
săvârșit de dragoste, de bună înțălegere şi cra- 
dinţă căsătorească; şi feciorelnicii un tip şi în 
acelaş timp un apărător al fecioriei. Nobilii, pu- 
uându-şi înaintea ochilor icoana. lui losii, să îu- 
veţe a'şi păstră în nenorociri demnitatea lor; bo- 
gații să înveţe cari sunt bunurile ce trebue să 
le râvnească şi să și le agonisească din loate 

“puterile. —lar cei din clasa de jos, lucrătorii, şi 
cei mai săraci au un drept deosebit de a alergi 
la Iosif şi de a învăţă dela dânsul ceea ce lrehue 
să imiteze. Căci el, de neam regesc, unit prin că- 

„Ssătorie cu cea mai mare şi cea mai sfântă dintre 
toate femeile, tată, precum cra socolil, al Fiului 
lui Dumnezeu, totuş își petrece viaţa lucrând, 
Şi prin munca şi nieşteşugul său agoniseşie toate 
cele trebnincioase pentru întreţinerea: alor stii -— 
Prin urmare, de căutăm adevărul, nu este înjo- 
sitoare starea, clasei de jos; şi munca lucrătorilor 
nu numai. că nu aduce necinste, dar poate îi no- 
bilizată, dacă virtutea: îi este unită. Iosif, mul-
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țumit cu putinul ce-l avea, a răbdat cu mărinimie. 
lipsele numai decât unite cu acea viaţă săracă, 
după pilda fiului său, carele, fiind stăpân al lu- 
turor lucrurilor, a luat chip de rob şi a îmbră- 
țoșat de Dhună voie cea mai mare sărăcie și lipsă 
de toate.-—('onsiderând acestea, cei săraci şi toţi 
cei ce trăesc din munca mânilor lor ivebue să se 
îmbărbă teze şi să cugete drept. Dacă ei au dreptul 
de a cși din săiăcia lor şi de a'şi dobândi o stare. 
mai bună prin mijloace legiuite, totuş mintea, şi 
dreptatea le opreşte să răstoarne rânduiala. sta- 
tomicită de Pronia dumnezeiască. Dar ce este 
mai mult, a'şi căută scăpare prin silă și a face 
vre-o încercare în aceste treburi prin răscoală şi 
turburări, este o hotărâre nebună, care de cele 
mai multe ori măreşte relele a căror ușurare este: 
dorită. Deaceea săracii, de voasc să fie înţelepţi, să nu se încreadă în făgăduinţele oamenilor ris- 
vrătitori, ci în pilda şi ocrotirea, fericitului Iosif și în” dragostea do mamă a Bisericei, care se îngrijește do soarta lor din zi în zi mai mult. 

Aşa dar, făgăduindu-Ne foarte mult dela au-- toritatea şi râvna voastră episcopală,  Venora- 
bililor Fraţi, și neîndoindu-Ne că credincioşii cei 
buni şi evlavioși vor face bucuroşi mai mult chiar: 
decât cele poruncite de Noi, hotărâm ca în toată luna lui Octombrie să se adaoge la spunerea Ro-. 
Zariului, altă dată poruncit de Noi, rugiciu- 
nea cătră sfântul Iosif, a cărei formulă X”0 (ei= metem împreună cu această lpistolă: şi aceasta ;Să se facă în ficcare an, pentru totdeauna. —lar: |
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acelora, cari vor spune cu eviavie prezisă, rugă- 
ciune, XNoi le învoim pentr fiecare dată o in- 
dulgenţă de șapte ani şi de tot atâtea patruzecimi. 
—-In multe locuri este un obicei folositor şi [oarte 
vrednie de laudă, de a consfinţi luna lui Martie 
în cinstea sfântului Patriarh prin fapte zilnice 
de evlavie. Acolo unde acest obiceiu nu se va pu- 
tea statornici cu ușurință, esto cel puțin de dorit 
:4,. înaintea sărbătorii lui, în biserica de căpe- 
tenic a fiecărui loc să se facă rugăciuni în timp 
de trei zile.—Insă pentru acele locuri, unde ziua 
19 a lunei lui Martie, sfinţită fericitului Iosif, 
nu este cuprinsă între numărul sărbătorilor po= 
runcite, îndemnăm pe fiecare să stințeaseă pre 
câl îi va fi cu putinţă acea zi în cinstea, acestui 
Ocrotitor ceresc cel puțin în deosebi, ca şi cum 
ar [i zi de sărbătoare. 

Intre acestea, ca prevestire a darurilor ce- 
„veşti şi ca mărturie a bunăvoinţei Noastre, vă 
dăm plini de dragoste întru Domnul Pinecuvân- 
tarea Apostolică, Vouă, Venerabililor F rați, Cle- 
rului și poporului vostru. 
Sa dat la Roma, lângă sfântul Petru, în 
ziua de 15 August 1889, în anul al doisprezecelea, 
al Pontificatului Nostru. 

„LEON PP. XII



RUGĂCIUNE CĂTRE SFÂNTUL IOSIF 

La tine alergăm, o fericite losite, în năca- 
zul nostru, şi plini de încredere cerem ocrotirea; 

“ta după aceea a sfintei tale “Soții. Pentru acea 
sfântă legătură de drâgoste ce te-a unil cu ne- 
prihănita Fecioară Născătoare de Dumnezeu, şi 
pentru dragostea părintească ce-ai. avut-o către 
pruncul Isus, te rugăm ferbinte, să - priveşti cu 
bunăvoință la moștenirea, pe care Isus a dobân- 
dit-o cu sângele său, și prin puterea și ajutorul 
lău să ne aperi în nevoile noastre. o 

Apără, Păzitorule prea înțălepte al dumne- 
zeeştei familii, neaniul cel ales al lui Isus Iris- 
tos; depărtează de la noi, prea iubitorule Pă- 
rinte,. toată ciuma rătăcirilor şi vițiurilor; o prea 
puternicul nostru Ocrotilor, vino din cer într'a- 
jutorul nostru în această luptă cu puterea întu- 
nericului; şi precum odinioară ai scăpat de pri- 
mejdia morţii pe pruneul Isus, de asemenea a- 
pără acuma sfânta Diserică.a lui Dumnezeu le 
cursele vrăjmăşești şi de orice nenorocire: şi 
întinde pururea peste fiecare din noi ocrotirea; 
ta, pentruca sprijiniți fiind prin pilda şi ajutorul 
tău, să pulem trăi cu slinţenie, muri cu evlavie 
Și dobândi în ceruri fericirea vecinică. "Amin,
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DECRET 
despre | 

„clădire de biserici nouă. 

Având în vedere că orice catolic ajuns la u-- 
sul raţiunii e obligat să asculte sfânta Leturghie 
în fiecare duminică şi sărbătoare de poruncă sub 
pedeapsa de păcat de moarte, afară dacă nu-i 
scuzat. de o pricină gravă; 
Având în vedere că orice catolic, mai cu sea= 

mă dacă nu-i bine instruit în lucrurile religiunii, 
e obligat să fie de faţă la învăţătura creştinească, 
pe care o face preotul, sau dascălul în biserică în. 
Zi de duminică şi de'sărbătoare de poruncă ; 

Având în vedere că nimeni fără învăţătura 
religioasă nu poate să cunoască bine pe Dumue- 
zeu, să-i slujească și să-l iubească mai presus de: 
orice lucru, şi că din lipsa acestei trebuincioase 
învățături ereștinul, neîndeplinind această a sa. 
datorie, nu se poate mântui ; | 

“Având în vedere, că-i de lrebuință ca bise- 
rica, în care trebue: să se adune credincioşii din: 
fiecare loc spre â asculta sfânta Leturghie şi a. 
Ii de faţă la învăţătura religioasă, să fie cel putin. 
atât de mare, ca să cuprindă pe toţi, bărbaţi şi 
femei ; i 

Având în vedere că o biserică destul de mare:
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€ şi igienică, ceca ce contribue la sănătatea cor- 
pului, și împiedică ca credincioșii adunaţi să se 
plictisească din lipsa de aer curat; 

PORUXNCII 
10. Orice biserică nouă va trebui să fie clă- 

dită de azi înainte din piatră și cărămizi, rămâ- nind oprită clădirea de biserici nouă din lemn, 
vălăluci şi lut, 

2". Orice biserică nouă va trebui să fie col puțin atât de mare încât să cuprindă întreaga 
populație catolică a locului. 
„0. Orice biserică nouă va trebui să fie celă- dilă după loate regulele liturgice; în special cu uri Joc potrivit pentru baptister, și cu presbiterul cu tolul despărţit de partea rezervată laicilor, 

cari, mai cu seamă femeile, nu vor trebui să in- tre niciodată în presbiter, care pentru acest mo- tiv va trebui să fie închis de o balustradă cuviin- 
cioasă, care va servi ca bancă de comunicături. 

-P. "Poate hisericele şi capelele existente de 
lemn, vălătuci şi lut nu vor mai putea fi restuu- 
rate de azi înainte; dar pe timp ce se vor surpa, 
vor trebui să fie refăcute din piatră şi cărămizi. 

5. Vor trebui să se supună la prealabila aprobare a Ordivariatului planul şi devizul ori- 
cărei biserici nouă da clădit. | | 

lași, din Peședinţa Episcopală, 29 Septem- 
brie 1889. | 

3 Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP CATOLIC-DE IAŞI



Au, 77. 

Nominatio R.P. Caietani Liverotti 
in Nostrum Vicarium yeneralem. 

Cum XWostrae Dioecesevs Negolia erigant, ut 
ex.ra hujus regicnis fines al'quo tempcre muneu- 
MuS; cumgue muneris Nostri pastoralis sil, ul 
idoneum e! prudentem rirun constiluamus, qui, 
Mobis absentibus, hane lassiensem Dioecesim re- 
gat et gubernel, Nos, auctoritute « Sanelissimo 
Domino Nes!ro Leone Papa XIII Xobis demandata 
ac XWoslru, ad hoc oficiu, iam a die 1413 huius 
mensis Xovcembris, delegavimus Adm. RP. P. Caie- 
tanum Licerolii, Missionariiu Apostolicum, et 
XWostrae Pa: ozciae Sihioani nuncupatae Adminis- 
tralorem, qui în utrague Visitatione pastorali a 
Nobis hucusgue peraclu fidelis comes Voster fut, 
cuiusque solertianu în lractandis negoliis, pruden- 
lamgue iam lum experti siwmus; algue Ip 
Nostrum Vicariumu Generale» Litteris Xos'ris die 
supra dicta datis Nominavimus, ut ab hac îipsa 
Aostri discessus die usque ad reditum Nostra i- 
ces Nostras ipse geral in omnibus, quae lamen 
episcopalem ordinem non requiruul, quaeqgue sine 
sacrorum oleorum usu exercentur. 

llaque universis et singulis Xostrurum Paroe-



No 17. 

Numirea P. C. S. P. Caietan Liverotii 
de Vicar general al Nostru. 

De oarece afacerile Eparhiei Noastre cer, ca. 
să rămânem câtva timp înafară de hotarele acestei 
țări; și de oarece e datoria dregătorici Noaslre. 
pastorale, ca să desemnăm pe un bărbat destoi- 
nic şi cuminte, care în lipsa Noastră să conducă 
și să cârmuiască această Eparhie de Iaşi, Noi, 
cu auctoritatea încredinţată-XNe de prea sfântul 
nostru Părinte Leon XIII, şi cu a Noastră, am 
delegat la această slujbă încă din ziua de 1 (13) 
acestei luni Noembrie pe C. P. Caietan Liverotti, 
Misionar “apostolic, şi Administrator al parohiei 
Noastre Săbăoani, care Ni-a fost tovarăş credin- 
cios în ămândouă vizitele pastorale făcute de Noi 
până acum, și a cărui destoinicie în tratarea a- 
facerilor şi 'cumințenie am experimenlat-o încă: 
de.pe atunci; şi pe el prin scrisoarea Noastră din 
ziua susamintită Tau numit Vicarul Nostru ge- 
neral, ca chiar din însăș această zi a plecării. 

„Noastre până la întoarcere, să ţie: locul Nostru! 
în toate, afară numai de cele ce nu reclamă ordi- 
nul episcopal şi care se exercită fără de înire- 
buințarea sfintelor untdelemnuri. 

Aşa dar în baza prezentei scrisori hotărân
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ciarum PR. PP. Administratoribus, ac caeleris 
Presbyleris omnibus Xostrae îurisdictioni subiee- 
lis lenore praesentium praecipimus, ac în virtute 
sanctae obedientiae mandamus, ut praedielo Re- 
verendissimo P. JI. Caielano Licerotli in Nostrum 
Vicarium Generale ul supra « AWobis deputalo 
ac constitulo în omnibus, quae ad huiusmodi per- 
tineul oficium, praeslo sin! ac obediant sicul No- 
bis îpsis; ab eoque pelaul facultates absolvendi 
vel Denedicendi, si quae necessariae sint, ileni 
dispensationes matrimoniales, e! caelera omnia, 
pro quibus ad Nos recurrendum essel, ad ipsum 
denique millaul quidquid ad Nos trausmittenidum, 
donec de reditu Nostro in hane Nostram Dioece- 
sim cerliores fiaut. 
Dum aulem omnibus el singulis Presbyleris 

Nostrae iurisdielioni subiectis Benedielionem Pa- 
storalem peramanler in Domino impertimur, ab 
ipsis'eniae petimus, ul in oralionibus suis, prue- 
cipue vero în 'sacrosaneto Jissae sacr ijicio, sine 
intermissione memoriam Nostri /aciant. 

Datum lassiis, ex Residentia Nostru Episco- 
pali. die 30 Novembris 1889. 

+ Fr. NICOLAUS IOSEPH 
EPISCOPUS IASSIENSIS
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și poruncim în virtutea sfintei ascultări tuturor 
şi fiecărui dintre CC. PP. Administratori ai pa- 
rohiilor şi tuturor celorlalţi Părinţi de sub juris- 
dicțiunea Noastră, să fie supuși şi să asculte ca 
pe Noi înşi-Ne pe prea C.P. Caietan Liverotti dele- 
gat şi constituit, ca mai sus, de Vicar General al 
Nostru în toate cele, ce ţin de o astfel de dre- 
gătorie; şi dela el să ceară învoirile de a deslegă, 
sau Dinecuvântă, dacă ar fi cumva vre-o nevoie, 
deasemenea dispensele de căsătorie, şi toate cele, 
pentru cari ar trebui să se îndrepte la Noi; lui 
însfârşit să i se trimită orice ar trebui să Ne 
fie transmis Noi, până când vor fi încunoștiinţaţi 
despre reîntoarcerea Noastră în această Eparhie. 

In timp ce cu dragoste împărtăşim în Dom- 
nul Binecuvântarea Noastră Pastorală tuturor şi 
fiecărui Preot în parte, supuși jurisdicţiunii Noas- 
tre, cerem stăruitor dela dânșii ca în rugăciunile 
lor, şi mai cu seamă la jertfa sf. Liturghii ne- 
încetat să-şi aducă aminte de Noi. 

Sa dat la Iași din Reşedinţa Noastră Epis- 
copală, în ziua de 30 Novembrie 1889. 

+ Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP CATOLIC DE IAȘI
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DECRET 

cu privire la pomana liturghiilor manuale cetite. 

Considerând că în Eparhia Noastră nu este 
uniformitate cu privire la pomana sau stipendiul 
liturghiilor manuale, stipendiu, ce credincioşii tre- 
bue să'l plătească Preotului, căruia îi cer ca să'i 
spue una sau mai multe liturghii cetite; 

Fiind de datoria Episcopului eparhiot, după 
prescripţiunile sfântului Sinod de Trento, de a 
veghiă, ca într'6 materie aşa de delicată; să nu se 
introducă abusuri, şi în acelaș timp fiind dreptul 
Episcopului de a hotări un stipendiu potrivit pen- 

„tru fiecare liturghie manuală cetită; 
Ordonăm şi decretăm cele urmiăloare: 
Art. 1. Pomana sau stipendiul pentru fiecare 

liturghie manuală cetită e hotărât de Noi pentru 
„Eparhia Noastră întreagă la un leu ŞI cinci- 
zeci de bani. e 

Ar. 2. De azi înainte rămâne aspru oprit tu- 
turora şi fiecărui Preot al Eparhiei Noastre de a 
primi dela credincioşi pentru fiecare liturghie ma- 
nuală cetită un stipendiu mai mic de cel hotărât 
de Noi în articolul precedent. 

Art. 3. Rămâne deasemenea aspru oprit lu- 
turor Preoţilor Eparhiei Noastre de a pretinde
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sau de a cere în orice chip și sub orice cuvânt dela credincioşi un stipendiu mai mare decât cel hotărât de Noi în articolul i-iu “pentru fiecare. liturghie manuală cetită, | 
„Art. 4. În cazul însă că credincioşii ar cere să li se spună una sau mai multe liturghii cetite. cu îndatorirea. ca acele liturghii “să se cetiască 

Sau întrun cias hotărât, sau în mai multe zile în şir fără întrerupere, Preotul va puteă pretinde 
dela credincioşi o pomană mai mare de un leu 
ȘI cincizeci de bani pentru fiecare din ase- menea liturghii. | 

Art. 5. Deasemenea fiecare Preot al Eparhiei 
Noastre va puteai primi pentru fiecare liturghie 
cetită, deşi cu totul liberă, adecă fără nici o altă 
îndatorire decât de a o citi în termin legal, orice stipendiu mai mare de un leu Şi cincizeci de bani dela acei credincioși, cari nesiliţi, dela sine, și cu totul de bunăvoie i-ar oferi sau i-ar da o. „pomană mai mare. 

Ari. 6. Ori de câte ori ar cere trebuinţa Cu- cernicii Administratori ai ' Parohiilor Eparhiei 
Noasire vor face cunoscute parohianilor lor hotă- rârile acestui Decret al Nostru. | 

Sa dat în Reşedinţa Noastră Episcopală din 
Iaşi în ziua de 10 Septembrie 1891. 

+ Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP CATOLIC DE IAŞI
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Nuntium de ohitu Gardinalis 
IOANNIS SIMEONI 
Praefecti S. C. de propaganda Fide. - 

Rh. P. Administrator Paroeciae. .. 

JMoestissimo officio fungimaur Paternitalem 
Tuam sumo cum animi dolore certiorem red- 
deudi, die 11 huius meusis pie în Dovino oliisse 
'Erium. Card. Ioannem Simeoni, $. Congregalio- 
is de propaganda Fide Praefeclum, qui. eamden 
tot annis moderalus est ea pr udenlia, zelo, solli- 
citudiue, quam elogium nullum exaegual. Quo 

„vero debilum grati animi testimoniun ei reddatur, 
Qui amplificandae religioni tanto studio incubuit, 
Palernitali Tuae mandamus, ul, coadunatis in ee- 
clesia fidelibus Tibi commissis, suf/ragiis pre- 

„cibusque apud Deum eius animan sublevari cures, 
siquid forte humani ei expianduim supersit. 

Paternitatis Tuae 

lazsiis die 520 Tannării LEIRA 

addictissimus in Domino 

1 Fr. NICOLAUS IOSEPH 
EPISCOPUS IASSIENSIS
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„Veste despre moartea Cardinalului 
IOAN SIMEONI 

Prefect Sf. 0. de propaganda Fide. 

C. P. Administrator al Parohiei. ..... 

Imi îndeplinesc o prea tristă datorie, de a vesli Cucerniciei Tale cu cea mai mare durere de suflet, că în ziua de 14 a acestei luni a murit cu evlavie în Domnul Eminenţa Sa Cardinalul Ioan Simeoni, Prefectul si. Congregaţiuni de Dro- Paganda Hide, care 0 cârmuise atâţia ani cu o astfel de cuminţenie, râvnă, grijă, că nu-l în- irece nici o laudă. Ca săi se dea însă o mărturie de mulţumire lui, care cu atâta râvnă s'a de- dat răspândirii religiei, poruncim Cucerniciei Ta- le, ca, adunând în biserică pe credincioşii încre- dințaţi Sfinţiei Tale, să te îngrijeşti să uşurezi cu rugăciuni pe lângă Dumnezeu sufletul lui, dacă cumva i-ar fi rămas de ispășit ceva ome- nesc. | 
Al Cucerniciei- Tale 
Iași-8/20 Iannarie 1892, 

prea iubitor în Domnul 

T Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP CATOLIC DE: IAȘI
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Scrisoarea cu care se oprește o serbare 
în capela din Roman 

C. P. Administrator al Parohiei din Săbăoani, 

Am aflat că în Capela Noastră din Roman, care 
acuma e unită la Parohia din Săbăoani, se face 
«de vre-o doisprezece ani încoace sărbarea numită 
a Invierii în Sâmbăta Mare, sara. Am aflat dease- 
menea că spre a putea face numita serbare, in- 
trodusă acolo fără ştirea Ordinariatului, deosebiți 
preoți, cari de doisprezece ani încoace au avut 
sub jurisdicţia lor parohială numita Capelă din 
Roman, au lipsit de respectul datorit prea stân- 
tului Sacrament al Altarului, sau transportându-l 

„din biserica proprie parohială, sau lăsându-l pen- 
tru mai multe zile cu totul părăsit în numita; 
Capelă. a 

Venind la cunoştinţa unor asemenea neorân- 

dueli, cu sunt dator a opri, şi chiar opresc prin 
" serisoarea de faţă de a se mai urmă a face numita. 

serbare în Capela din Roman. 
Sfinția Voastră veţi observă şi vă veţi îngriji 

să fie observată această a mea hotărâre, înteme- 

iată pe legi bisericeşti manifeste şi foarte grave. 
Din inimă Vă salut şi binecuvintez. 

Jași, în 1-4 Marte 18592. 

Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP CATOLIC DE IAȘI



Ao. 27. 

Epistola pastorală către Clerul Eparhiot 
despre , 

- Iuhileul Episcopal 

AL S.S. PAPA LEON XII! 

lubiţi Fraţi, 

Știți prea bine, că Duminică 7 (19) Februarie ai anului viitor 1893, se împlinesc 50 de ani de când prea sfântul nostru Părinte Papa Leon XIIL a primit Consecraţiunea Episcopală. Este negreşit print”'un dar deosebit, că în timpuri aşa de grele pentru Religiune şi pentru însăş Societatea civilă Pronia dumnezeiască a păstrat -atâţia ani viaţa prea scumpă a unui Pontifice așa de înţelept, apărător aprig al drepturilor Bisericei şi al drep- turilor Societăţei împotriva tuturor celor mari Și Mici, cari nu ar voi să dea nici lui Dumnezeu, nici lui Cesar ceeace se datorește Și lui Dumne- Zeu şi lui Cesar. (Jatth. XAU, 21, | 
Deasemenea Ştiţi că toţi Catolicii vred- nici de numele ce'] poartă şi de religiunea ce o mărturisesc, se pregătesc în toate țările lumii să „Serbeze cu cea mai mare solemnitate posibilă a- cest nou Iubileu al Papei, să dea cu acest prilej
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lumei încredule o dovadă nouă ŞI strălucită a ere- 
dinţii lor neclintite, şi lui Isus Hristos o mărturie 
nouă şi slrălucită de dragostea lor nebiruită, cin= 
stindu-l, sărbătorindu-l şi mărindu-l pe dânsul în 
persoana Vicarului său pre pământ. 

In sfârşit mai știți că cu catolicii se unesc : 
sărbători pe Leon XIII şi cei ce nu au fericirea, 
de a aparţinea Bisericii lui Isus Hristos, dar nu au 
pierdut. sentimentul pentru ceeace este cu adevă- 
rat drept şi mare. Şi nu trebue să ne mirăm de 
aceasta, căci dacă ne gândim bine, vedem că sunt 
adevărate cele ce au fost spuse şi scrise despre 
Leon XIII de unii Episcopi din Franţa şi Italia: 

„Avem un soare de înţelepciune, un Papă 
Sfânt! Nimene n'a cunoscut mai bine decât dânsul 
firea şi trebuinţele veacului nostru. El-cu Evau- 
gelia în mână a dominat toate progresele, s'a în- 
grijit de toate trebuinţele, a apărat dreptatea şi 
a biruit nelegiuirea. Figura măreaţă a unui bă- 
trân nearmat care dictează legi şi se impune fără 
a i se putea împotrivi puterile cele “temute ale 
pământului și le pleacă la voinţa sa cea dreaptă 
şi sfântă, trebue să mişte şi să întlacăre toată 
inima, şi să mărească în fiii săi emulațiunea de 
a'i oferi ca răsplată orice mângâiere aleasă: Diăr- 
nicia lui generoasă: de a revăisă spre folosul pro- 
povăduirei şi păstrărei credinţii, spre strălucirea, 
cultului şi uşurarea claselor muncitoare, toate câ- 
te i-au fost oferite din regiunile creştineşti şi 
necreștinești cu prilejul împlinirei de 50 de ani a 
vieţii sale preoțești; răbdarea eroică cu care su-
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fere strâmtorări şi năcazuri pentru dragostea lui 
Isus Hristos şi a Bisericii ; tăria lui împotriva asal- 
turilor vrăjmaşilor săi celor neîm păcaţi ; irumuseţa 
virtuţilor, care fac vrednică de iubire demnitatea. 
lui cea supraomenească, toate acestea sunt prici- 
nile care înboldesc orice suflet nobil să pregă- 
tească o altă solemnitate mai splendidă decât cea 
dela 31 Decembrie 1887. Toate epistolele lui pot 
îi admirate ca o minune de învăţătură dunineze- 
escului Mântuitor în teme ce îmbrăţoşează ches- 
tiunile cele mai arzăioare pentru binele Bisericii 
și Societăţii civile; şi nici nu se poate spune cu 
câtă bucurie le-au lăudat dese ori cârmuitorii 
guvernelor, şi cu câtă stimă le-au ţinut ca model 
de guvern naţiunile cele mari. Lui i se datoreşte 
sporirea, ierarhiei bisericeşti, unde credinţa a fost 
reînfiinţată şi răspândită; lui i se datoreşte îna- 
intarea ştiinţei, a literaturei, a artei, înfiinţarea, 
de Academii, Şcoale, Colegii, Observatorii astro- 
nomice, la Roma și în alte capitale ale lumei vechi 
și nouă. Geniul lui pacificator a împiedicat Tăz- 
boaie, a domolit certe, a împăcat discordii, a 
salvat Regate și Republice de primejdii mari. 
Pentru care pricini trebue săl admirăm şi să] 
venerăm ca, o slavă vie a Creștinismului, şi ca, 
pe omul cel mai mare al timpului său, şi ca cen- 
trul tuturor năzuinţelor celor frumoase ale fiilor 
lui Adam!“ 

Fără îndoială, Fraţilor și cooperatorilor prea 
iubiţi, acestea sunt motivele ce îndeamnă pe cato- 
licii lumii întregi a sărbători pe un Papă, care |
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considerat fiind chiar numai sub priviri omeneşti 
sc impune respectului şi veneraţiunii tuturora: 
pentru virtuțile sale şi pentru înțelepciunea sa. 

Catolicii Eparhiei Noastre, cari cu prilejul 
iubileului preoţesc al lui Leon XIII au răspuns 
cu atâta. dragoste la glasul Nostru, vor voi de 
sigur să se unească cu fraţii lor din lumea. în- 
treagă pentru a: serbă apropiatul Iubileu Episcopal 
ai aceluiaș prea sfânt Părinte. De aceea Ne a- 
dresăm către Voi, iubiţi Fraţi, ca să le fa- 
ceţi cunoscuti marea sărbătoare ce se pregăteşte 
în toată lumea spre a onoră, veneră şi mângâiă 
pre Părintele obştesc al credincioşilor în mijlocul 

atâtor necazuri. Indemnaţi aşa dar pe parohia- 
nii voștri să facă pe cât le stă în putinţă, să dea: 

si ei concurs la această demonstraţiune de dra- 

goste fiiască şi cu adevărat creştinească. Face- 
ți-le cunoscut, că Locţiitorul lui Isus Hristos -aş- 

teaptă mai pre sus de toate dela fiii săi rugă» 
ciuni îmbelşugate, precum o spune el însuș în 
Enciclica sa din urmă Jaguae Dei Malris delu 
î Septembrie a anului acestuia 1892. „Intr'ade- 
văr, serie Leon XIII, dela fiii Noştri a căror hu- 

năvoinţă şi devotament Ne este bine cunoscut, 

în loc de laude şi serbări, aşteptăm mai pre sus 

de toate (în anul iubilar al consacrațiunei Noas- 

tre Episcopale) mulţumiri solemne bunătăţii prea; 

înalte a lui Dumnezeu, şi rugăciuni fierbinţi pen- 

tru Noi: şi nimica nu Ne va putea îmbucură. 
mai mult decât aceasta, adecă de a Ne dobândi 

cu rugăciunile lor, ca până când Ne mai rămâne
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putere și viaţă, autoritate şi graţie, toate să tolo- 
sească spre slava Bisericii, mai ales spre a rea- 
duce în sânul ei şi spre a împăcă cu dânsa pe 
vrăjmaşi şi pe cei rătăciţi, cărora de mult timp, 
le îndreptăm invitările Noastre pline de dragoste. 
Iar tuturor prea iubiţilor fiilor Noştri le dorim, 
ca din apropiata bucurie iubilară, dacă Dumne- 
zeu Ne o 'wa da, să culeagă roade îmbelșugate 
ile dreptate, pace, prosperitate, sfințenie şi de 
orice bine; aceasta o cerem pentru dânșii dela, 
Dumnezeu cu inimă părintească“. 

Pentru scopul acesta Şi pentruca între toţi 
credincioșii noştri să fie unitate întru -doveziie 
de dragoste ce voim a le da prea stântului nostru 
Părinte, propunem şi hotărâm următoarele : 

I. Clerul şi poporul sunt invitați a se rugă 
lui Dumnezeu întrun chip deosebit pentru Papa 
şi pentru sfânta Biserică în timpul: anului întreg 
al lubileului Episcopal al lui Leon AIII.—Noi stă- 
tuim mai cu samă ca în fiecare zi să se spună 
si. Rozariu, sau cel puţin a treia parte dintr'însul. 
Toţi cunose predilecţiunea prea. sfântului nostru 
Părinte pentru devoțiunea sfântului Rozariu, şi 
marea, încredere ce o are într'însa în nevoile cele 
mari ale Bisericii în vremile de acum. CC. PP. 
Administratori ai parohiilor să caute deci, ca în 
“bisericile lor să se reciteze dese ori sf. Hozariu, 
Şi să nu se ostenească a îndemnă pe parohianii 
lor, ca, mai cu samă până în ziua -lubileului E- 
piscopal al prea sfântului nostru Părinte, fiecare 

„“să spună în toate zilele cel puțin a treia parte
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din Rozariu, oferindu-l neprihănitei şi pururea 
Fecioarei Maria după intenţiunea lui Leon XUL. 

II. Indemnăm pe toţi CC. Preoţi ai Eparhiei 
Noastre să aplice pentru Papa liturghia, lor de: 
sâmbătă, 6 (18) Februarie 1893. | 

III. Poruncim ca duminică 7 (19) Februarie. 
1593, ziua lubileului Episcopal al prea sfânțului 
nostru Părinte, în toate bisericile parohiale ale 
Eparhiei Noastre, după sfârşitul Liturghiei cân- 
late, să se expună cu solemnitate prea sfântul 
Sacrament, şi să se cânte versiculul: Oremaus pro 
Pontifice nostro Leone cu răspulsul: Dominus con- 
serve cum elc., şi cu Oremus pro Papu: să se 
cânte apoi Te Deum cu versiculele corespunză-: 
toare și Oremus pro graliarum actione, şi în sfâr-- 
şit, după ce se va fi cântat Tantum ergo etc., 
să se dea poporului Binecuvântarea. In biserica 

„Noastră Catedrală numitele rugăciuni vor fi pre-. 
cedate de Liturghia, solemnă Pontificală. 

IV. CC. PP. Administratori ai parohiilor vor 
lua măsurile ce le vor socoti mai potrivite, ca. 
lubileul Episcopal al prea sf. nostru Părinte Leon 
NUI să se serbeze şi în bisericile filiale ale fiecă-- 
rei parohii, în duminicile după 7 (19) Februarie. 

V. CC. PP. Administratori ai parohiilor, după. 
ce vor fi comunicat*poporului obiectul acestei a. 
Noastre Epistole, “îl va. îndemnă să concureze cu 
o pomană pentru clădirea bisericii sfântului loa- 
chim, ce se zideşte la Roma cu pomana culeasă 
în lumea întreagă tocmai spre amintirea lubi-- 
leului Episcopal al lui Leon XIII.
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VI. CC. PP. Administratori ai parohiilor, 
după ce vor fi adunat în chipul ce'l vor crede 
mai bun numita pomană dela credincioşi, o vor 
trimete împreună cu ofertele lor personale de-a 
dreptul la Noi nu mai târziu de 19 (31) lanua- 
rie 1893. | Ă 
: Siguri fiind, iubiţi Fraţi, că atât Voi cât 
şi credincioşii Noştri Vă veţi întrece în râvnă 
spre a da această nouă dovadă de dragoste fiiască 
către prea sf. nostru Părinte Leon XIII, Vă dăm 
din toată inima Vouă și poporului încredinţat 
Vouă Binecuvântarea Noastră Pastorală. 

S'a dat în Reşedinţa Episcopală din laşi, în 
duminica 1 a Adventului, 29 Noembrie 1892, 

1 Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP CATOLIC DE IAȘI



A'um. 22, 

INDIRIZZO 
A SUA SANTITĂ 

LEONE PAPA XIII 
IN OCCASIONE | 

DEL SUO GUIBILEO EPISCOPALE. 

DBeat/ssimo Padre, 

Il misericordioso nostro Dio, che ajlliyge e 
consola, che alle mesle cose fa succedere le qio- 
conde, che non lascia î suoi.. giusti ne tra lribola- 
zioni, ne tra allegrezze continue, mu con ami- 
rabile varietă tra avversită e prosperită fa. iras- 
correre la loro vita, prepara a Voi e a tutia la 
Chiesa una nuova, grade e straordinaria conso- 
lazione tru i tanti dolori, onde con Voi e" afflitla 
tutta la Chiesa. Ecco che a Voi martire del Vostro 
dovere aposlolico Dio aceorda la consolazione, di 
cui pochissimi Pontefici Romani hanno goduto, 
quella di celebrareiil cinquanlesimo anniversario 
della Vostra Coisacrazione Episcopale, e di ve- 
dere che tutti î figli Vostri, i cattolici del mondo 
intero, che con Voi dividono îi Vostri dolori per 
Linjernale persecuzione di cui siete fallo segno 
come Vicario di Gesi Cristo, con Voi ogyi si



ADRESA 

CĂTRE .. 

EI S.- PAPA LEON XIII 
CU PRILEJUL - 

IUBILEULUI SĂU EPISCOPAL 

Prea Sfinte Părinte, 

Milostivul nostru Dumnezeu, care măhneşte: 
și mângâie, care face să urmeze lucruri vesele 
după cele triste, care nu lasă pe drepții săi nici în 
necazuri, nici în bucurii continue, dar cu o varie- 
tate admirabilă face s% se scurgă viaţa lor între. 
împotrivire şi fericire, Vă preg ăteşte Vouă şi la 
întreaga sa Biserică o nouă, mare şi extraordinară 
mângăiere în mijlocul .atâtor de mari dureri, de 
care e mâhnită împreună cu Voi întreaga Bise- 
rică. Iată că Vouă martir al datoriei Voastre a- 
postolice Dumnezeu Vă îngăduie mângâierea,: ile 
are s'au bucurat foarte puţini Pontitiei Romani, 
aceea de a sărbători al 50-lea aniversar al Conse- 
craţiunei Voastre Episcopale, şi de a vedea că loţi 
fiii Voştri, Catolicii lumei întregi, care împreună 
cu voi împărtășesc durerile Voastre din pricina; 
prigonirei infernale: a cărei țintă sunteți făcut „ca |
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rallegrano dela visibile protezione di Dio, che 
a Voi în florida vecehiaia conserva la vila a dis- 
pelto e a scorno degli inimici Wostri'e della Chiesa. 

Costoro non sanno, perehE non han fede, che 
i Papa vive sollo la protezione del Dio del cielo, 
e învano la storia di diciannove secoli di lotle e 
di trionfi cristiani ripele loro che îl Pupalo non 
înuore, ună puo morire. Auzi essi, che col solo ed 
unico scopo di serislianare il mondo Vi hanno 
rapito la Vostra Roina, essi peunsano ora di con- 
tinuo come jaranno per cancellare îl nome stesso 
di Dio dalla terra, e non si avveggono che il loro 
desiderio, perche desiderio di empi, periră. O 
piultosto lempio lo vede a suo dispelto, epperd 
ne ha sdegno, digrigua i denti, jreme e consuma 
deniro se con la sua rabbii împotente contro la. 
parola di Dio, che giammai non si cancella. 

In questi tristissimi tempi Gesă, Cristo ha: 
suscilalo Voi Suo Vicario sapientissimo e forlis- 
simo contro questi empi, perche li smascheriate, 
e conjoudiate con essi gl'inimici tuiti della. Chiesa; 

"e Voi con la Vostra. dottrina e col Vosiro esempio: 
da guindici anni combattete vittoriosamenle er-: 
ore, difendele energicamente T'oppresso, riven- 
dicale incessantemente i conculcati diriiti della 
giuslizia, richiamate irresistibilnente i crista- 
ni alla pratica della religione.—Vi ha oggi în 
tutto îl mondo un sol cattolico, degno di questo 
nome, che non preghi, e che le sue orazioni non: 

avvalori, interponendo presso il Salvatore nostro 
Dio Linlercessione potenlissima di Maria e di 

16
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Locţiitor a lui Isus Hristos, împreună cu Yoi as- tăzi se bucură de vădita ocrotire a lui Dumnezeu, „care în o înfloritoare bătrâneţe Vă păstrează via- ţa în ciuda şi rușinea dușmanilor Voştri şi ai Bisericei. 
Aceştia nu Ştiu, fiindcă nu au credinţă, că Papa trăeşte sub ocrotirea lui Dumnezeu al Ce- „Tului, şi în 'zadar istoria a-19 secole de lupte și isbânzi creștineşti le repetă că Papatul nu moa- re.nici nu. poate muri. Ba ei cari cu singurul şi unicul scop de a descreștiniza lumea Y'au răpit Roma Voastră, ei se gândesc acuma necontenit cum .ar. face să șteargă de pe pământ însăș nu- 

mele lui Dumnezeu, şi nu înțăleg că dorinţa lor, Hiindcă e dorința nelegiuiţilor, va peri. O! de bună seamă, nelegiuitul o vede spre ciuda lui şi deaceea se'nfurie, scrășneşte dinţii, se cutre- mură şi se mânâncă în sine cu ura lui neputin- cioasă împotriva cuvântului lui Dumnezeu care 
nu se şterge niciodată. . i 

In aceste prea triste vremuri Isus Hristos V'a 
ales pe Voi Locţiitorul Său prea înțelept și prea plin de tărie împotriva acestor nelegiuinți, pentru ea 
să-i demascaţi și împreună cu ei să ruşinaţi pe . 
toți duşmanii Bisericii; și Voi cu învăţătura Voas- 
tră, cu exemplu Vostru de 15 ani combateţi cu 
isbândă eroarea, apăraţi cu energie pe cel apăsat, 
revendicaţi necontenit legile călcate în picioare 
ale dreptăţii, rechemaţi fără putinţă de opunere 
pe creştini la practicarea religiunii.—E oare azi 
în întreaga lume un Singur catolic, demn de a-.
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Giuseppe, secondo i Vostri ammaeslramenli e 
îl Vostro esempio? Vi ha oggi un sol cuttolico, 
che, dai Vostri esempi animalo e dai osti am- 

maestramenti istruito, non si sentu rinfraucare il 

coraggio e consolure îl cuore în mezzo alle loile, 
che dobbiamo sostenere contro la potestă delle 
tenebre per la difesa della verită e dellu giustizia, 
della Chiesa e della stessa Societă civile? 

Son queste le considerazioni, che înfiammnano 

di nuovo ed ardenle amore per Voi, Dealissimo 
Padre, il sottoscrilto Vescovo di lassi, îl suo Cle- 
ro ed il suo Popolo. Epperd, nella prossimu e yio- 
conda ricorrenza del Vostro Giubileo Episcopale, 
non possiamo non unirci ai cattolici del mondo 
intero per ringraziare Dio di averui conservalo 
al nosiro amore filiale e pregarlo di prolungăre 
per molti anni ancora la Vostra preziosa vita; per 

ringraziar Voi delle Vostre ammirabili Encieliche 
e degli splendidi esempi di tutte le virlă, con cui 
soslenete la nostra debolezza; per far sapere al 
mondo :incredulo ed empio che noi siamo u Voi 
uniti di anima e di cuore, e. che nessuna consi- 

derazione o forza: umana ci polră mai separure 
da Voi. 

Una sola cosa ci ăffligge in questa lieta ocea- 
sione, Bealissimo Pudre, ed & che moi, essendo 
poveri, non possiamo, come i nostri [ratelli cat-: 
tolici di ultri paesi, ojjerirvi ricehi doni per la. 
Vostra festa. Pure ci & dolce offerir.i l'obolo del 

„povero tra noi raceolto per concorrere all'erezione 

del tempio, che în onore di S. Gioacchino Y'ostro
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cest nume, care să nu se roage, şi pe care rugă- 
ciunile sale să nu-l împuternicească, interpunândi 
pe lângă Mântuitor, Dumnezeul nostru, interven- 
ţia prea puternică a Mariei şi a lui Iosif, după 
învăţătura şi pilda Voastră? E astăzi un singur, 
catolic, care, însufleţit de exemplele Voastre şi - 
instruit cu învăţăturile V oastre, să nu-şi simtă cu- 
rajul deslănţuit şi să nu-și mângâie sufletul în 
mijiocui luptelor, pe care trebue să le susţinem: 
împotriva puterilor întunericului pentru apărarea 
adevărului şi a dreptăţii, a Bisericii ŞI a însăş. 
Societăţii civile? | 

Aceste sunt consideraţiunile, care înflăcărea-. 
ză de o nuă și arzătoare iubire faţă de Voi, prea. 
slinte Părinte, pe subsemnatul Episcop de laşi,. 
pe Clerul şi Poporul său. Şi de aceea, în apro-- 
priata şi vesela sărbătoare a fubileului Vostru 
Episcopal nu putem să nu ne unim cu catolicii 
lumii întregi pentru a mulţumi lui Dumnezeu că 
Va păstrat dragostei noastre fieşti Şi a-l rugă să 
prelungească mulţi ani încă preţioasa Voastrăj 

viaţă; pentru a Vă mulțumi Vouă pentru admi-. 
rabilele Voastre IEnciclice şi de măreţele pilde. 
de orice soi de virtute, cu cari susţineţi slăbiciu-. 
nea noastră ; pentru.a face să ştie lumea necredin-- 
cioasă şi nelegiuită, că noi cu inima şi sufletul 
suntem uniţi cu Voi, şi că nici 0 consideraţie ŞI. 
putere omenească nu ne va putea separa VIeO-- 
dată de Voi. | 

Un singur lucru ne mâhneşte în această ve-. 
selă ocazie, prea sfinte Părinte, şi e că noi, fiind 
săraci. nu putem, ca fraţii noștri catolici din alte.
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celeste Palrono si sta fabbricando nella Vostra 
Roma, e che dovră ricordare ai posteri il Vostro 
Giubileo Episcopale. XWoi mandiamo questa nos- 
tra povera. ojferta al R. Sig. abbate Antonio Bru- 
gidou, Direttore dell Adorazione riparatrice ihier- 
nazionale, che con tanto zelo si adopera per la 
erezione del detto tempio monumentale. 

Degnatevi, Beatissimo Padre, gradire questo 
tenue s?, ma caldo atitestato del nostro amore fi- 

liale. Degnalevi ricordarvi di noi Vostri figli fedeli 
e dei nostri separati fratelli di Moldavia, che pur 
son figli Vostră, nelle Vostre preghiere accette a 
"Dio, 'massime guando nel faustissimo giorno del 

„Vostro Giubileo Episcopale o/fiirete a Dio per . 

tulta lu Chiesa lincruento Sacrificio. Degnalevi 
benedire insieme con questo Clero e Popolo anche 

colui. che, quantungue îndegnissimo, Voi avete 

voluto. eleggere primo Vescovo di questa nuova 
Diocesi di lassi da Voi eretta, e che con luito îl 
cuore si protesta 

Di Vostra Santită 
lassi (Romenia), festa della Cattedra Romana 

“di S. Pietro, 18 (30) Gennaio 1893. 

Umg devmo figlio e suddilo 

+ Fr, NICOLA GIUSEPPE CANMILLI M. C. 
” VESCOVO DI IASSI
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țări, să Vă oferim daruri bogate pentru sărbă- 
toarea Voastriă. 'Totuş ni e plăcut să Vă oferim 0- 
holul săracului strâns între noi pentru a conlucră 
la ridicarea templului, care e pe cale de a se zidi 
în Roma, Voastră în onoarea. Sf. Joachim, Patro- 
nul V osiru ceresc, şi care va trebui să amintească. 
urmașilor Iubileul Vostru Episcopal. Noi trimi- 
tem acest sărac dar al nostru C. D. Anton Bru- 
gidou, directorul Adoraţiunii ispăşitoare interna- 
ționale, care se străduește cu atâta râvnă pentru 
ridicarea numitului templu monumental. 

Binevoiţi, prea sfinte Părinte, să primiți a- 
ceastă mică, dar caldă mărturie a dragostei noas- 
tre fiești. Binevoiţi a Vă aminti. de noi, credin- 
cioşii Voștri fii, şi de iraţii noştri desbinaţi 
din Moldova, cari cu toate acestea tot sunt fiii 
Voştri, în rugăciunile Voastre plăcute lui Dumne- 
Zeu, mai cu seamă când în prea sărbătoreasca zi a 
Jubileului' Vostru Episcopal veţi. oferi lui Dum- 
nezeu pentru întreaga Biserică Jertfa neînerun- 
tată. Binevoiţi a binecuvântă împreună cu acest, 
Cler și Popor Şi pe acela, pe care, deși nevrednic, 
Voi aţi voit să-l alegeţi cel dintăiu Episcop al 
acestei nouă Eparhii de Iaşi, înfiinţată de Yoi, 
şi care cu tot sufletul se declară 

Al Sanctităţii Voastre 
Iaşi (România), în săvbătoarea Scaunului Ro- 

man al St. Petru, 18 ( 30) Ianuarie 1893. 

prea smerit şi devotat fiu Şi supus 
t Fe. NICOLAE IOSIF CAMILLI M. C. 

EPISCOP CATOLIC DE IAȘI
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Mulțumirile sfântului Părinte pentru darul înmânat . 
cu prilejul Iubileului Său Episcopal. 

. 

Cucernice Părinte 

Vă comunie următoarea epistolă a Eminenţei 
Sale D. Cardinal Marian Rampolla del Tin- 
daro, Secretar de Stat al sfântului nostru Pă- 
rinte Leon XIII, şi Vă rog să o cetiţi credincio- 
şilor parohiei ce Vă este încredințată.— Sunt si- 
gur că văzând cu câtă bunăvoință părintească 
Locţiitorul lui Isus Hristos a primit 'dovada cea. 
slabă a dragostei noastre fiieşti către Dânsul cu 

„prilejul Iubileului Său Episcopal, atât Cucernicia 
Voastră cât şi credincioşii parohiei veţi urma a. 
Vă ruga. lui Dumnezeu cu cea mai mare râvnă! 
spre a ne păstră încă pentru mulţi ani pe prea 
sf. nostru Părinte Papă Leon XIII. 

Rugaţi-Vă deasemenea şi pentru mine, care 
mi declar | 

al Cucenmiiciei Voastre 

" Iaşi, 3/15 Tulie 192, E 

prea îubitor în Domnul 

î Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP CATOLIC DE IAŞI
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No. 12902, 

Ziimo e îmo Signore, 

Perdoneră, la S. V. Ina. e Ra, se nella îmmensa guantită d'indirizzi pervenuli al Santo Padre în ocassione del Suo giubileo episcopale, non si î fin “qua Tisposto a Quello inviatogii ul 30 dello scorso Gennaio dalla stessa S. V. în home anche del Clero e dei fedeli -di cotesta dio- cesi. Ora peraliro mi & grato significarle che le felicitazioni e î devoti sentimenti espressi nel- D'indirizzo medesimo tornarono acceltissimi a Sua Santită, la Quale m'incarica di ringraziarla. nel-- I Augusto Suo nome e di parteciparle la bene- „dizione apostolica, che con vivo ajjetio împarte "a Lei non che al Clero e jedeli anzidetii, e în 7modo speciale a coloro. che ella menzionala cir- costanza. offrirono îl loro obolo per la costru- Zione della chiesa di. S. Gioachino qui în oma. Mentre con vero piacere eseguisco il 'vene- rato încarico, godo confermarmi con sincera stima 

Di V. S. Ilma e Rua 
Roma 2%; Giuano 1593. 

Sercitove 
Di. CARD. RAMPOLLA ! 

MGR. NICOLA G:USEPPE CAMILLI 
VESCOVO DI IASSI
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Ao. 12902, 

Prea Luminale si Prea Cucerniee Domn, 

Veţi ierta dacă. în cantitatea imensă de adrese 
sosite prea sfântului nostru Părinte cu prilejul 
Iubileului Său episcopal, nu s'a răspuns până, 
acum la adresa trimeasă de către Prea Slinţia 
Voastră în ziua de 30 Ianuarie trecut şi în numele 
Clerului şi al credincioşilor acelei Eparhii. A- 
cuma însă sunt bucuros a Vă face cunoscut, că 
felicitările şi sentimentele de devotament expri- 
mate în acea adresă au fost foarte plăcute Sanc- 
tităţii Sale, care mă însărcinează a Vă mulțumi 
în numele Său cel August, şi a Vă participă bine: 
cuvântarea apostolică ce V'o dă cu dragoste vie 
Prea Sfinţiei Voastre precum și Clerului şi ere- 
dincioşilor susnumiţi, şi în chip deosebit acelora, 
cari în împrejurările pomenite au oferit banul 
lor pentru clădirea bisericii sfântului Ioachim aici 
în hNoma. 

Aducând la îndeplinire cu adevărată plăcere 
însăreinarea primită, mă bucur de a mă confirmă 
cu sinceră stima | 

al Prea Sfinţiei Voastre Servitor 

Roma 26 Iunie 1598, | 

Ă Serritor 

WM. CARD. RAMPOLLA



No. 24. 

Epistolă Pastorală despre Seminar 

In capitolul al nouălea al Evangeliei celei dela, Mateiu cetim că Isus văzând noroadele, i sa făcut milă de dânşii; edci erau supăraţi şi lepădaţi ca vile ce "au păstor. Lui Isus i s'a; Iăcut milă pentru relele duhovniceşti ale popo- rului evreu, dintre cari cel mai mare a fost că era fără cânnuitor; fiindcă, având păstori răi, precum erau urmaşii cei stricaţi ai seminţiei preo- . țeşti, era mai rău decât dacă ar fi fost cu totul lipsiţi de cârmuitori. Atunci Isus zise ucenicilor săi: Secerişul este mult; iar lucrătorii puțini. Deci 
rugați pe Domnul secerisului ca să trimeată lucră- 
lori la .secerisul său 1). Isus numeşte  seceriș 
mulţimea acelor suflete părăsite de preoţii cei 
neyrednici, care, sătoase fiind de a ascul- tă: cuvântul lui Dunmezeu, de a învăţ a- 
devărurile credinţii şi poruncile legii, trebuiau 

"să intre în Biserica, lui. „Deci rugaţi, zice uceni- 
- cilor săi, rugaţi pe Domnul secerișului ca să tri- 
meată lucrători la secerișul său.“ Domnul seceri- 

„ului este Dumnezeu, făcătorul şi stăpânul ceru- 
lui și pământului, al îngerilor şi oamenilor: EI 
singur poate trimete la atâtea suflete părăsite 

  

1) Matth. IX, 86—23,
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lucrători, adecă păstori şi preoţi credincioși: şi 
preoţi credincioși şi vrednici nu sunt decât aceia 

„pe care el îi trimete, precum este scris: Nimeni 
singur nuw'şi ia lui-şi cinstea (preoţiei), ci cel chie- 
mai de Dumnezeu, ca şi Aaront). 

De câte ori, îraţilor şi fiilor prea iubiţi, con- 
siderând aceste cuvinte ale sfintei Evangelii. 
nam avut eu milă de poporul încredințat. mie ! 
De câte ori cu strigăte puternice ŞI cu lacrimi 
nam produs lui Dumnezeu jertfa cea ncînerun- 
tată a sfintei Liturghii spre al rugă să trimeată 
el însăş lucrători cu adevărat apostolici și întru 
acest seceriş. al său! 

Deşi vedeam bine că voi nu craţi părăsiţi cu 
totul, totuş vedeam şi. văd că numărul preoţilor e 
mic pentru trebuințele voastre, nepotrivit cu nu- 
mărul vostru, neîndestulător faţă cu împrăştia-. 
rea voastră. Deaceea vă vedeam și cu, şi vă văd. 
ca niște oi fără păstor, puși în primejdia. de a fi 
sfâșiaţi de lupi răpitori, adecă de toţi aceia cari 
fie cu pilda lor cea rea, fie cu învățăturile lor 
cele stricate întind curse credinţii voastre Şi nl 
micesc moravurile voastre cele creştineşti. La ve- 
derea atâtor primejdii în care vă aflaţi inima 
mea sa umplut de milă părintească pentru voi, 
și glasul meu s'a îmălţat până la Dumnezeu, spre 
a'i cere un nuniăr mai mare de preoţi învăţaţi, şi 
credincioşi, cari să vie întru ajutorul vostru.—-— 
Sunt întradevăr câțiva ani că am compus cu în- 
sumi în latineşte o rugăciune spre a cere dela! 

  

1) Iebr. V„.
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Dumnezeu lucrători apostolici pentru voi, rugă- 
ciune tradusă în rămânește și publicată în edi- 
țiunea a doua a Catechismului prescurtat al Eparhiei Noastre. Sunt câțiva ani de când 
cu scopul acesta de a vă dobândi lucrători apostolici am făcut pelerinagiul meu la Sanctua- 
rul Madonei din Lourdes în Franţa, şi acolo unde 
Maica lui Dumnezeu nu încetează de trei zeci Şi 
cinci de ani a face în toate zilele minuni bătătoa- 
re la ochi, eu v'am încredinţat pe toţi ocrotirii sale de mamă, făgăduindu-i o frumoasă statue 
pentru a o pune în Catedrala Noastră, de mi-ar fi dobândit dela Dumnezeu harul să am un cler apostolic. Sunt câţiva ani de când pentru a vă dobândi lucrători apostolici nu încetez de a fi a- 
proape supărăcios Locţiitorului lui Isus Hristos, 
prea sfântului nostru Părinte Leon NIL, carele 
împreună cu mine e adânc mâhnit la vederea nu- 
mărului celui mic al preoților în această Eparhie. 

Prea sfântul Părinte; care vă iubește aşa de mult, 'a căutat să mă mângâie în tot chipul, și 
pre când eram îngenunchiat la picioarele lui în 
una din atâtea audienţe, ce a binevoit a mi le a- 
cordă, mi-a arătat voinţa sa, că eu aș trebui să în- 

„ființez un Seminar spre a formă un Cler indigen. 
. Voința Papei este voinţa lui Dumnezeu.— 
Deşi sărac şi lipsit de mijloacele trebuincioase, 
eu, binecuvântat şi îmbărbătat de Papa, m'am 
pus la lucru: am cheltuit până la: banul de pe 
urmă spre a dobândi lucrurile trebuincioase la 

- întemeiarea Seminarului, căruia, i-am dat îndată
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drept tată şi patron pe sfântul Iosif, capul sfintei Familii din Nazaret, şi la 29 Septembrie 1886 
am pulut aveă mângâierea de a deschide Semi- 
narul sfântului Iosif la trei tineri, cari cei dintăi 
sau prezentat, şi cari au rămas statomici până acuma în sfânta lor întreprindere. Acei trei (i- neri s'au înmulţil astăzi până la optsprezece, ŞI cu toții îmi dau cea mai mare nădejde că într'o 
zi vor fi preoţi vrednici Şi credincioşi. | 
„Dar voi înşivă vedeţi, îraţilor şi fiilor prea. 
iubiţi, că op(sprezece Seminarişti nu vor fi decâţ 
opisprezece preoți, dacă Dumnezeul cel milostiv: 
le va da tuturora harul statornicici, precum se 
pare că le-a dat tuturor harul chiemărei. — A- 
cum ce vor putea face așa de puţini preoți în. 
mijlocul a şasezeci Și șase de mii o sută şasezeci 
Şi doi de catolici, câți sunteţi după statistica fă-. 
cută la 31 Decembrie 1892, împrăștiați în două: 
sute patru zeci şi patru de locuri, oraşe şi sale, 
ale acestei Eparhii ce se întinde peste toată ţara 
Moldovei? Ar trebui prin urmare înmulţit numă-.: 
rul Seminariştilor spre a avea cu Siguranță acel 
număy de preoţi, care să fie potrivit cu nevoile 
voastre duhovnicești. Dar pentru aceasta e de tre-. 
buinţă ca suflete milostive şi harnice st'mi vie. 
într'ajutor cu pomenile lor.—Acum trei ani, eu 
nu m'am ostenit'a cutrieră Italia, Franţa, Belgia, 
Germania și Austria, și nu m'am ruşinat a în- 
tinde mâna spre a cere pomană, cu care să îm- 
brac şi să hrănesc pe Seminariştii mei. Am aflat | 
inime compătimitoare cari s'au deschis la cuvîn-
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tul meu, şi mi-au dat oarecare pomană. Mai mult 
decât dela cei bogaţi, am adunat această pomană: 
dela cei săraci, căci aceştia simţesc totdeauna: 
mai multă compătimire la nevoile altora. Am: 
plâns de înduioșare văzând, mai ales în F ranța, 
săraci, cari mi-ar fi dat bucuros până la banul 
lor cel din urmă, dacă miar fi lăsat inima sil pri- 
mesc. Dar în mijlocul acestor mângâieri am tre- 
buit deasemenea să sufăr mult şi să plâng ; fiind-: 
că n'au fost puţini cei ce m'au alungat cu cu- 
vinte aspre şi insulte urâte, și nici n'au lipsit 
de aceia cari s'au purtat cu mine ca cun înşe- 
lător. Dar eu, cu ajutorul harului dumnezeesc, 
am suferit toate, mulțumit de a adună câțiva; 
bani. pentru iubiții mei Seminarişti, mulţumit de 
“a putea urmă înainte cu o faptă bună începută 
așa de bine, şi destinată pentru folosul vostru: 
cel duhovnicesc şi vecinic. 

Şi. întradevăr, în Seminar se formează 
“preoții, adică oameni cari primind puterea, preo-" 
țască se consiințesc cu totul şi numai lui Dumne- 
zeu pentru ca el să fie cunoscut, iubit şi slujit; 
cari, avându-și “sufletul plin de toate comorile 
duhovniceşti, caută apoi să le verse în sufletele 
aproapelui lor, mai ales prin învăţătura şi ad- 
ministraţiunea sfintelor Sacramente ; cari se con- 
sfințesc cu desăvârşire spre a sluji turma, încre-: 
dinţată: lor, învățând şi călăuzând pe copii, sfă- 
tuind pe cei tineri și ţinându-i între: hotarele 

“datoriei, arătând calea cea dreaptă celor ajunşi 
la vrâsta bărbăţiei, și mângâind pe bătrâni a-:
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rătându-le Cerul, liniștindu-i împotriva  grozii de moartea cea apropiată ; cari, întrun cuvânt, în tot momentul vieţii lor sunt Și trebue să fie îngrijați de interesele cele mai mari ale fraţi- lor lor, despre cari vorbesc necontenit lui Dum- nezeu chiar în rugăciunile lor cele private, dar mai cu samă duminica și sărbătoarea, când prin învățături părintești Şi potrivite îndeamnă pe po- por a uită puţin de grijele cele supărătoare ale vieţii acesteia pentru a nu se gândi decât la veci- nicie, când produc lui Dumnezeu pentru poporul lor cel iubit jertfa cea neîncruntată a liturghiei spre ierlarea păcatelor, spre sfinţirea sufletelor, pentru pacea şi fericirea familiilor, pentru odihna: credincioșilor răposaţi. | Eu nu am de trebuinţă, fraţilor ŞI fiilor prea iubiţi, a.vă mai pune înaintea ochilor o icoană vouă cunoscută și de care vă interesaţi. Eu am dovadă despre aceasta în araba cu care voi îmi ce- reţi un păstor nou, când moartea, sau lrebuin=: ţele administrative vă lipsesc de preotul pe care'l aveaţi. Voi vă socotiți atuncia ca nişte orlani fără tată, şi vă arătaţi cuprinşi de o Jale, care mâhneşte parohia întreagă.—Dar ce ar fi dacă a- ceastă nenorocire, care până acuma n'a lovit de: cât puţine parohii dintre cele douăzeci ŞI șase parohii existente, s'ar lăţi asupra Eparhiei Noas- tre întregi? Da 
“Și totuş această nenorocire sar putea face. obştească, sau cel puţin ar putea alinge cea mai: mare parte din parohiile noastre, dacă, cum s'a
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făcut până acuma, am pune nădejdea noastră nu- 
mai în preoţii cari ne pot veni din străinătate ca: 
Misionari apostolici. | 

Trebue prin urmare ca voi cu mine împreună 
să ne ocupăm serios de a formă un Cler bun in- 
digen, și îndestul de numeros potrivit cu nevoile 
voastre. La urma urmei nu se poate tăgădui, dar 
este vădit folosul mai mare de a avea un Cler 
îndigen decât preoţi străini, precum spunea prea; 
bine pentru India marele Apostol al timpurilor 
din urmă sfântul Francisc XNaverie, şi precum 
ne arată foarte înțelepţeşte prea sfântul nostru 
Părinte Leon XIIL în Epistola sa Enciclică „Ad 
exlremas Orieutis oras“ dela 24 Iunie al anului 
curent 1893, scrisă tocmai cu scopul de a înfiinţa 
în India Seminarii pentru. a formă un Cler în- 
digen.—-Preotul indigen cunoaşte pe deplin aple- 
cările, caracterul, moravurile, destoinicia, istoria, 
limba poporului” său, ceea ce nu e âșa de Uşor 
preoților străini, cari pentru aceasta rămân tot- 
deauna, străini ţării ce -nu' este a lor. Preotul in- 
digen nu poate fi bănuit în nici un chip de con- 
cetățenii săi, cari, fireşte, se încred mai mult 
într'însul decât în străini; el, născut în țară, iu- 
beşte țara, sa chiar din pornire firească, şi nu 
simţeşte acea boală ce se numeşte nostalgie, şi 
care sileşte dese ori pe străini să părăsească o 
țară ce nu este a lor spre a se întoarce în patria: 
proprie. Preotul indigen trăiește şi moare mulțu- 
mit în ţara sa, pentru care se jertteşte mai bu- 
curos: cetățean între cetăţenii săi, el iubeşte Şi
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este iubit.-—Dacă aruncăm o privire la istoria bi- 
sericească, vedem că Apostolii lui Isus Iristos, 
ori unde au înălțat. crucea, au pus acolo Clerul 
îndigen. Intre indigeni ei alegeau preoţi, între 
indigeni ei alegeau chiar episcopi. „Aceasta a 
fost obiceiul întrodus şi urmat de cătră Apos- 
toli, zice Leon XIII în susnumita Enciclică. Pon- 
tificii Romani nu au lipsit de a urmă pilda lor, 
şi «u poroncit bărbaţilor apostolici să'şi dea orice 
silinţă spre a alege clerul dintre indigeni oriunde 
comunitatea creştină ar fi în destul de NUMEroa- 
să, Ei bine, vă voiu spune şi cu cu Leon XIII: 
„Ceeace vedem că s'a făcut cu atâta folos dela 
începutul Bisericii, noi trebue s'o păzim cu reli- 
giositate“. | Ă 

Din câte vam spus până acuma, fraţilor și: - 
fiilor prea iubiţi, voi puteţi vedea folosul şi chiar 

„trebuinţa Seminarului întemeiat de mine. Intr'în- 
sul îşi primesc educaţiunea și instrucţiunea însăşi 
fiii voştri nu numai în știință, în virtute și în des- 

„Yoltarea facultăţilor celor nobile cari formează 
pe om, pe cetăţan şi pe creştin; dar într'însul 
sunt formaţi şi pregătiţi mai pre sus de toate preo- 
ţii voșiri cei viitori, români în patria lor română. 

Spre a ajunge la un asemenea scop nobil 
şi Sfânt de a vă da preoţi indigeni, m'am în- 
grijit. a alege profesori destoinici. Ei au consim(jt 
să vie în Eparhia Noastră spre a-şi consfinţi via- 
“ţa la arta cea mai grea, după cum cu tot dreptul 
o judecă sfântul Ioan Crisostomul 1), adică de a 
    

  

1) In cap. XVIII AMatth. Iom. LX, 

17
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formă spiritele tinerimei pentru ştiinţa cea nedes- 
părţită de moravurile bune şi de evlavie. Imi pla- 
ce a mai spune încă odată că până în ziua de 
astăzi tinerii noştri Seminariști se arată vrednici 
de învățătorii lor şi răspund cu supunere şi lă- 
rie la râvna lor. Un singur lucru mă îngrijește, 
fraţilor şi fiilor prea iubiţi, şi anume că mijloa- 
cele băneşti de care pot dispune nu răspund la 
lucrul întreprins de mine spre unicul vostru bine. 

Deaceea cred că a venit timpul de a mă a- 
dresă de-a dreptul la inima voastră cea darnică, 
şi de a vă cere să'mi veniţi într'ajutor la această 
stântă faptă, întrun cuvânt să'mi dați ajutor cu 
pomana voastră pentru a mări numărul actual al 
Seminariştilor Noștri, ceeace este aşa de trebuin- 
cios, după cum v'am arătat, sau cel puţin pentru 
ca numărul de acum să nu fie micşorat. Din par- 
lea mea înii voiu da toată silinţa şi voiu face 
orice jertiă; dar nu vă tăinuese că de acum îna- 
inte mă aștept şi la ajutorul vostru. Daţi pomana 
ce o puteți da, fie numai câţiva bani, dar daţi-o 
din inimă; că pe dătătorul de bună voie iubește 
Dumnezeu *). Dumnezeu vă “a, înapoi însutit. ca- 
eace veţi da din dragoste către dânsul, ceeace 
veţi da pentru preoţii lui cei viitori, cari la sfârșit 
sunt fiii voștri, sunt concetățenii voştri, şi vor 
în şi păstorii voştri. 

Eu mai cer-nu numai pomana voastră, dar mai presus de toate şi rugăciunile voastre, pen- 

  

1) II. Cor. IX, 7.
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truca Dumnezeu să binecuvinteze lucrul ce l-am 
întreprins pentru slava lui cea mai mare şi pen- 
tru mântuirea voastră cea vecinică. Imălţaţi că- 
tre Dumnezeu, îraţilor și fiilor prea iubiţi, rugă- 
ciunele voastre cele fierbinţi, pentruca el să dă- 
ruiască acestei Eparhii a Noastre preoți după 
inima sa; rugaţi-l pe dânsul, căci el este Domnul 
secerişului, ca să trimeată lucrători şi la acest 
seceriș al său, pentru care a vărsat deasemenea 
Sângele său. Imi place a vă aminti cu acest pri- 
lej că sfânta Biserică a orânduit în timpul a- 
nului câteva zile, cari sunt consfințite întrun 
chip deosebit pentru aceste rugăciuni, şi sunt 
aşa numitele zile ale celor Patru Timpuri, când 
este poruncit şi postul, spre a dobândi dela Dum- 
nezeu harul de a avea preoţi buni. 

După cele spuse până acum, hotărăsc şi po- 
runcesc: 

ri. 1: În toate parohiile şi în fiecare dumi- 
necă şi sărbătoare Cucernicii Părinţi Adminis- 
iratori vor spune împreună cu Poporul, înainte 
de a începe sfânta Liturghie, Rugăciunea spre 
a cere lucrători apostolici, ce o vor găsi în Ca- 
techismului prescurtat, şi care este reprodusă la 
slârşitul acestei Epistole Pastorale. 
| Art. 2. Cucernicii Părinţi Administratori ai 
fiecărei parohii vor cati poporului lor în zi de 
duminică sau sărbătoare această Epistolă Pas- 
torală a Noastră, atât în biserica lor parohială 

„cât şi în fiecare din bisericile lor filiale. 
u Art. 3. Aceiaşi Cucernici Părinţi Administra=
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tori vor pune în fiecare din bisericile din cari se compune parohia lor câte o cutie bine închisă ȘI sigură, în care credincioșii să'şi poată depune. 
pomana. lor. Pe această cutie va fi scris aşa ca. 
fiecare să poată ceti: „Pomană pentru Seminar“. 

Art. 4. In sărbătoarea de Paşti şi de Crăciun. 
(noaptea şi ziua) a fiecărui an Cucernicii Părinţi 
Administratori, după ce vor fi îndemnat pe po- 
por să dea pomană pentru Seminar, ceeace s'ar: 
puteă face şi într'o duminică precedentă, se vor 
îngriji ca, în biserica parohială în timpul sfinte- 
lor liturghii să facă o colectă publică pentru Se- 
minarul Nostru. Aceeaş colectă se va face apoi în fiecare biserică filială a parohiei lor, după ce vor: fi îndemnat pe popor, în duminicele sau sărbă-. torile ce urmează după Paşti şi Crăciun, când: 
se vor duce întăiaş dată să săvârșească sfânta; liturghie în bisericile lor filiale. | 

Art. 5. In fiecare an şi îndată 'ce se vor fi 
făcut. aceste colecte, atât după Paşti cât şi după. 
Crăciun, fiecare Cucernie Părinte Administrator 
se va grăbi de a le trimete împreună cu pomana, 
menţionată aparte, ce se va află în cutiile susnu- 
mite, la Cucernicul Părinte Administrator al Pa- 
rohiei Noastre din Iaşi. 

Iată, Fraţilor şi Fiilor prea iubiţi, ceeace am 
crezut că trebue şi pot hotări în Domnul „spre a 
vă da prilej a-mi da ajutorul vostru la tin lucru, 
a cărui trebuinţă şi folos veţi ști fără îndoială 
al preţui. Din partea Mea nădăjduesc de sigur, 
că nu în deşert am cerut acest ajutor al vostru şi 
am îndemnat inima voastră cea plină de dărnicie.



  

Epistolă Pastorală despre Seminar 261 

Deci, fraților, Ducuraţi-vă, fiţi desăvârșiţi, mângâiaţi-vă, acecaș cugetaţi, pace să aveți, şi Dumnezeul păcii şi al dragostei va fi cu voi!), precum vă binecuviniez din inimă în Numele lui cel sfânt. 
S'a dat în Reşedinţa Noastră Episcopală din 

laşi, în sărbătoarea sfintei Ana, Maica prea stin- 
tei Fecioare Maria, 26 lulie 1593. 

i Fr. NICOLAE IOSIF 
„EPISCOP CATOLIC DE IAŞI 

aa 

1) 1. Cor, XIII, 11.



ORATIO 

ad petenios operarios apostolicos. 

Domine lesu Christe, qui dizisti discipulis 
tis: Messis quidem multa, operarii autem pauci ; 
rogate ergo Dominum messis, ut mittat opera- 
rios in messem suam: respice de sancluario tuo, 
ei de excelso coelorum habitaculo, et vide quam 
multa guidem în regione hac sit messis, quam 
pauci vero operarii! Rogamus ergo te Dominum 
messis, ut mittas operarios et în hanc messerm 
tuani magnam nimis. Ilemento, et ne oblivis- 
caris, Domine, populi tui hauius: etenim eliam 
pro îpso în patibulo crucis tradidisti in mortem 
animam tuam, et cum sceleratis reputatus es. 
Propter gloriam nominis tui te ergo quaesumus, 
Christe, Pili Dei vivi, ut tuis famulis, quos pre- 
lioso sanguine tuo redemisti, subvenias; et sa- 
cerdotes multos, qui ministri lui sint et myste- 
riorum Dei dispensatores fideles, tu ipse ad nos 
mittere digneris: Qui cum eodem Deo Patre et 
Spirilu sancto vivis et reghas Deus în saecula 
saeculorum.— Amen. 

  

Iassiis, în nervigilio Naticitatis Deiparae die VII Septemuris MDCCOLANNLA. 
Omnibus et sinulis Nostrae Dioeceseus Christifidelibus Ora- tionem supra dictam pie recitantibus indulgentiam quinquaginta dierum în singulas vices tribuimus, 

“+ Fr. NICOLAUS IOSEPH 
EPISCOPUS IASSIENSIS



RUGACIUNE 
spre a cere lucrători apostolici. 

Doamne Isuse Hristoase, care ai zis ucenici- lor tăi: Secerişul este mult, iar lucrătorii puțini; 
deci rugaţi pe Domnul secerișului, ca să. trimeată 
lucrători la secerişul stu: caută din casa ta cea 
sfântă şi din locuinţa cea înaltă a cerurilor, și 
vezi cât de mult e secerișul în această țară şi cât 
de puţini sunt lucrătorii! Deaceea te rugăm pe 
line, Domnul secerişului, ca să trimeţi lucrători 
ŞI în acest seceriş al tău prea mare. Aminteşte-ţi, şi nu uită, Doamne, pe acest popor al tău; căci 
Şi pentru. dânsul [i-ai dat la moarte sufletul tău 
pe cruce şi ai fost socotit cu cei fiiră delege. Pentru slava numelui tău, te rugăm dar, Ilristoase, Fiul Dumnezeului celui viu, ca să ajuţi robilor 
tăi, pe cari i-ai răscumpărat cu scump sânoele tău, şi să binevoeşti a ne trimite tu însuţi preoţi mulţi, cari să fie slugi ale tale şi împărţitori cre- 
dincioşi ai tainelor lui Dumnezeu: "Tu carele, fi- ind Dumnezeu, viețuiești și împărăţeşti cu acelaş 
Dumnezeu Tatăl și cu sfântul Duh în vecii ve- 
cilor. — Amin. | 

Iași, 7 Septembrie 1389. 

Tuturor credincioşilor din Eparhia Noastră, eari. vor spune cu evlavie rugăciunea aceasta, la acordăm în fiecare dată, câte o indul- genţă de 50 de zile, 

+ Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP CATOLIC DE IAȘI



Ao. 25, 

Circulară cu prilejul încetărei holerii. 

Vedeţi, “zice Domnul în Deuteronom (32, 59.) 
vedeți, că eu singur sunt, și nu este alt Dumnezeu 
afară de mine: eu voiu ucide și eu voiu [uce viu; 
bate-voiu. și eu voiu vindecă, și nu este cine să 
scoață din mânile mele. Şi întradevăr, aceasta o 
voiește Dumnezeu de câte ori trimite pedepse o0b- 
Șteşti, ca noi să recunoaștem puterea lui cea pă- 
rintească şi drepturile ce le are asupra noastră, 
făpturile sale, voind el, când “ne pedepşeşte, nu 
moartea noastră, dar întoarcerea noastră cea ade- 
vărată către dânsul, Dumnezeul. şi Tatăl nostru, 
după cum o amintiam credincioşilor Noștri în Epis- 
tola Pastorală publicată la 10 August al anului 
acestuia eu prilejul holerei *). Dumnezeu a învoit ca 
în lunile țreeute grozava boală asiatică să isbue- 
nească în mai multe locuri ale României Și în 

însăș Eparhia Noastră; dar în acelaș timp a bine- 

. 

cuvântat măsurile luate de Guvernul Pării împo- 
triva holerei, şi nu a, permis ca cruda moarte să 
se lăţească și să secere multe vieți. Printr'accasta, 
Dumnezeu a voit să ne dovedească înc'odată că, 

  

*) Vezi această Epistolă Pastorală în vol. al Ill-lea unde e reprodusă și adăogată.



Circulară cu prilejul incetărei holerii. 265, 
  

pe când poate pedepsi păcatele oamenilor chiar 

și cu pedepse vremelnice când şi cum voieşte, nu 

uită de milostivirea sa cea nemărginită, care, dacă 

ne biciuicşte. o face aceasta spre a ne îndemnă 

la pocăință, spre a ne aduce la paza descvârşită 

a legei sale celei dumnezecşti. JI ne-a pedepsat 
pentru nedreplățile. noastre, și el ne va mântui 

pentu milostivivea sa, zicea 'Lobia. De aceea luaţi 
aminte la ceeace el a [ăcut cu no, si lăudați-l pe 

dânsul cu [rică şi cutremur, și cu faplele voastre 

să cinstiți pe legele veacurilor. (ob. 13, 5—6.)— 

Pentru aceasta considerând Noi că, fiind păziţi de 
moarte, care ne amenința aşa de aproape, suntem 

datori Noi înşi-ne, preoţii Noştri şi toţi credincioşii 

supuşi. Nouă a mulțimi lui Dumnezeu pentru milos= 

tivirea lui; după cum la ivirea holerei am îndemnat 

pe toţi la rugăciune şi pocăință, de asemenea 
„acuma, încetând boala, indemnăm pe toţi să mul- 
ţumească lui Dumnezeu. 

Pentru care cuvânt 

Poroneim şi deelarăm cele ce urmează: 

10 În locul coleetei pro vitanda mortulitate, 

de Noi poroneită prin numita Epistolă Pastorală 
a Noastră, toţi Preoţii Eparhiei Nuastre vor spune 

la sfânta liturghie „colecta pro patiarum actione 

trei zile consecutive, și anume la 26, 27 şi 25 a 

lunei curente a lui Noembric. 

20 Duminică, 25 Noembrie, în fic-care biserică 

parohială şi în paraclisele Comunităţilor religioase 

se va espune cu solemnitate prea sfântul Sacrament 

în Ostensoriu, la vreme de vecernie, şi se va cânta
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îmnul 'Te Deum etc. spre a mulțimi lui Dumnezeu că ne-a scăpat de boala holerei. Se va cânta apoi Tantum ergo ele., și se va da poporului adunat Binecuvântarea cu prea sfântul Sacrament, 
3" Cu ziua de 28 a lunei curentei Noembrie încetează în toată Eparhia Noastră dispensa de legile postului şi abstinenţei -învoită de Noi în numele sfântului nostru Părinte Papa Leon XIII cu prezisa - Noastră Epistolă Pastorală Art. 5. şi începând cu aceeaș zi 28 Noembrie reintră în deplină, putere pentru toţi credincioşii Noștri.. po- runca bisericiascăi a abstinenței și postului. 

Ne folosim de acest prilej spre a îndemna, pe credinciioşii Noștri să, arăte lui Dumnezeu re- cunoștința lor pentru Dincfacerea, primită, sfințina cu faptele de milostivire către aproapele şi cu exerciţiul tuturor celor-l-alte virtuţi creştineşti timpul cel sfânt «] Adventului, care anu] acesta începe tocmai duminică 28 Noembrie, spre a se pregăti la solemnitatea cea mare a Nașşterei Dom- nului nostru Isus Hristos. 
Această Circulară a Noastră va fi cotită poporului în timp oportun în fie-care Parohie de Cucernicii Părinţi Administratori respectivi. Sa dat în Resedinţa Noastră Episcopală din Iași în ziua de 2 Noembrie 1893. 

* Fr. NICOLAE IOSIF 
EPISCOP CATOLIC DE IAȘI



Ao. 26. 

Epistolă către C. P. Iosif Malinowski 

cu prilejul unui recurs contra lui. 

Cucernice Păriule, 

La 4/16 Noembrie curent s'au înfățișat înaintea 
mea trei inși cu totul necunoscuţi mie, cari, după 
ce mi-au declarat că sunt polonezi de naţiona- 
lilate și catolici de religie, iar catolici buni, şi 
că ei vin ca depulați ai întregei comunilăți ca- 
tolice din laşi, începură zicând că sunt nemul- 
țumiţi cu Cucernicia Ta, parohul lor, iar în cele 
din urmă lăsară în mânile mele o foaie scrisă în 
care aș fi găsit expunerea cauzelor acestei drepte 
nemulțumiri şi aş fi putut să recunosc necesi- 
tatea de a te depărtă din funcțiunea parohială. 
Le spusei lor, că aş fi cercetat scrierea aceea în- 
ivun chip mai odihnit, și că, dacă te-aș găsi 
vinovat, n'aş fi lipsit de a te dojeni şi chiar de 
a te pedepsi, precum n'aș fi lipsit de a te apără 
şi de a le da lor"răspunsul cuvenit, dacă aflam 
că erai pârât numai pentru că ţi-ai împlinit da- 
toria. 

Aşa dar, când am început să cercetez docu- 
mentul în chestiune, am găsit că eră iscălit de
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una sută și nouă indivizi (109), iar nu mai mult, cari te pârăsc pe Cucernicia Ta că: 
|. Ai oprit pe Polonezi de a cânta în ziua de sâmbătă 11/23 Septembrie 1893, în biserica mea Catedrală un cântec în limba poporului întru amintirea celei deza doua împărţire a patriei lor; 
2. Că, în aceeaș zi, graba de a face să în- ceteze cântecul prezis te-a oprit de a păzi acea lege de liturghie care îndatorează pe preot de a îngenunchia trecând înaintea altarului unde se! „păstrează sf. Grijanie ; 

8. Că, în acea ocazie, ai călcat respectul cu- venit. pentru biserică ; N 
„4. Că ai întrebuințat cu acelaş prilej, nişte „vorbe aspre“, şi că ai „ofensat personalmente cu vorbe grosolane mai multe persoane și un în- treg popor“.. | | 

5. Că ai făcut a se isca o sfadiă în biserică. 
Din cauza, acestor puncte de acuzaţie, pe cari. eu le-am repurtat aci cu toată exactitatea, cei ce au făcut recursul îmi cer „schimbarea Reveren- ției Sale Părintelui. Malinowski din postul său“, adăogând: „pentru noi catolici, după un aşa scandal provocat în biserică de preotul  însuş nu putem avea respectul cuvenit faţă cu un ast- „fel de preot“. | 
Nu ajunge atâta, căci Cucernicia Ta mai cşti încărcat cu alte învinuiri, pe cari voiu urma să 

„le însemnez sub punctele următoare, după mer- sul recursului care, după ce arătă de a îi la Sfârşit, mai adaogă: 
|
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6. Că ai refuzat îngropăciunea bisericească, 
unui anume Petre Smietanovici, fotograi la Ro- 
man, decedat în acest spital dela St. Spiridon. 
fără ca să. poată chiemă pe preot pentru a-i ad-: 
ministra sfintele Taine, dar care 'şi dăduse su- 
fletul „cu cartea de rugăciuni în mână, — ceea. 
ce dovedeşte“, observă recursul, „că a fost un. 
bun creştin“. | 

(. Că ai refuzat îngropăciunea bisericească. 
unui anume Hoch, decedat grabnic pe când urcă. 
scările acestui spital, din cauză că: „nu s'a spo-. 
veduit înaintea morţii“ precum serie recursul care. 
mai adaogă: „însă întrebăm dacă e vina sa că 
moartea era spontanee?“ _ 

8. Că ai refuzat îngropăciunea bisericeuscă. 
lui loan Wodziczka, numai pentru „că a avut so- 
ţia româncă“, „cu toate că a fost un bun catolic“. 

9..Că ai refuzat îngropăciunea, bisericească u- 
nui prunc abia născut al lui Francisc Bukezynski 
„Sub cuvânt că n'a fost botezal“; însă, (conchide. 
recursul), „Părintele Malinowski n'a luat seamă 
că nici timp nu era de a-l boteză“. 

10. In fine eşti acuzat de „reducerea limbilor 

naţionale“ (vorbele sunt ale recursului) „nu numai 
în predici şi în eatechismul catolic, ci şi în Tatăl 
nosiru, introducând limba. română“. 

Drept concluzie, cei dela recurs îmi cer ca 
să le dau lor, „în ceeace priveşte pe Rev. sa. 
Părintele Malinowski, satisfacţiunea cerută (adică 

revocarea din funcțiunile parohiale), şi totodată 
ca să le redau „„idiomele naţionale în biserică,. 

.
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precum și în rugăciuni“, și isprăvesc zicându-mi : „În caz contrar vom îi siliţi a merge cu :plân- gerile noastre mai departe“. 
Acestea sunt acuzaţiile ce mi se fac, Cucer- nice Părinte, împotriva, ta. 
Spre a spune adevărul, nu trebue însă a, fi cineva profesor de teologie și de dreptul cano- nic pentru a le puteă prețui cum se cade. Orice catolic care şi-a învățat catechismul şi nu l'a uitat, zăreşte că ele n'au nici o valoare, chiar dacă faptele aduse s'ar fi petrecut întocmai pre- cum recursul le povesteşte. Dar ŞI în caz de a fi toate adevărate, sau de a nu putea Cucernicia 'Ta să te desvinovăţeşti, cu n'aş puteă din parte-mi Să ţiu nici o seamă de recursul în chestiune: 1. Pentru că el nu este un act original, ci numai 0 copie, care nu poate a-mi da nici o dovadă şi chezăşie că persoanele subsemnate în- trînsul au pus întradevăr iscălitura lor; 

2, Pentru că, între cei subsemnaţi, găsesc pe nişte băeţi ŞI fete cari, acum trei, doi şi chiar nu- „mai un Singur an, şedeau încă pe băncile ŞCOa-. elor noastre parohiale şi a căror mărturisire nu se poate primi din lipsa de judecată într'o ma- „terie atât de serioasă ; a 
| 3. Pentru că cei iscăliți Sunt, în cea mai mare parte, niște oameni cari nu vin mai niciodată la biserică şi nu-și împlinesc datoriile religioase, în cât mărturia lor, în materie de religie şi în ocro- tirea ei, nu poate să fie decât foarte bănuită ; 4. Pentru că între cei iscăliți nu figurează nici . aa
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măcar un singur dintre catolicii oraşului care să 
lie de oarecare însemnătate în privința stării 
sociale; 

5. In fine pentru că, pe când comunitatea ca- 
tolică din laşi e alcătuită din felurite naţionali- 
tăți (română, franceză, italiană, germană, ungu- 
rească, slovenească, boemă şi polonesă), printre 
cei -subsemnaţi, întru cât arată pronumele, uu 
se găsesc decât puţini nemți, iar ceilalţi nu suni 
decât numai polonezi, cărora nu le-aș putea recu- 
noaşte în nici un chip dreptul de a reprezenta 
numai ci comunitatea catolică din laşi şi de a 
vorbi în numele ei, ori cât arată ei de a pre- 
tinde aceasta, începând recursul cu neruşinata 
minciună : „Subsemnaţii, Catolici din toate mcabaar- 
mile din parohia laşi“, | 

Neputând deci şi nefiind îndatorat de a țineă 
cont de acest recurs, ca deo expresie a întregii 
comunităţi catolice din Iaşi, Şi nici măcar ca de 

„0 expresie a celor 109 subsemnaţi într'însul de 
0 singură mână, îmi place de a privi recursul 
însuş ca expresie personală a celor Ivei pretinsi 
deputați cari au venit să mi-l întățișeze.—lmi 
pare bine că d-lor îmi dau acest prilej de a vorbi; 
fiindcă era vreme întradevăr ca Episcopul să 
lacă a i se auzi glasul din partea acelora dintre 
catolicii noștri cari nu sunt mulţumiţi văzând că 
Roi voim 'să se păzească legile cele prea. sjinte 
ale Bisericii lui Ilrislos. 

Observ din capul locului cumci cei trei pre- 
linși deputaţi cari, în ziua de 4/16 Noembrie cor.
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au venit la mine trebuia, întradevăr să conteze 
pe deplina lor Siguranţă că eu nu-i cunoșteam 
personal; căci altfel ei n'ar fi îndrăznit nici în- 
trun chip de a mi se înfățişă, afară numai de 
a fi perdut cea din urmă rămăşiţă a ruşzinei. 
Eu însă n'am lipsit de a lua informaţiuni despre 
persoanele lor, şi astăzi sunt în stare de a spune 
cine sunt.—Cel d'întăiu este un concubinar; al 
doilea e evreu mai mult decât creştin, de oarece 

„a susținut că'i ajunge Vechiul Testament, neştiind 
ce să facă cu Testamentul Nou, adică cu.Evange- 
lia lui Hristos; al treilea nu ştie nici măcar T'a- 
Iăl nostru sau Crezul; iar tustrei nu calcă mai 
niciodată pela biserică, şi niciodată nu se apropie - 
de sfintele Taine, fie măcar odată pe an la Paști, 
după porunca Bisericii. 

Adevărat este că al doilea, din aceştia a vroit 
a mă lace să cred cum că dumnealui, care nu 
șlie ce fuce din Noul Testament își îndeplinise 
porunca pascală în anul acesta; este însă lucru 
sigur că nu s'a grijit în această parohie a sa, 
precum prescriu legile bisericeşti; prin urmare, 
sau că a minţit, sau că, apropiindu-se de sfintele 
Taine înt'o altă parohie, n'a îndeplinit porunca, 
încât sunt îndreptăţit a spune că nici în anul de 
faţă el n'a păzit legea Bisericii. De altmintrelea, 
domnul ăcesta niciodată nu se vede la biserică. 

Este deasemenea adevărat că a] treilea domn 
a tăgăduit de a nu ştie Tatăl nostru și Crezul, 
şi că eu, socotind să fie vorba de o altă persoană, 
lam crezut pe cuvânt ; însă luînd ăpoi informa=-
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țiile cuvenite, trebuie să repet că este vorba loc- mai de dumnialui, care înt'o împrejurare so- lemnă, fiind îndatorat să reciteze Tatăl nostru 
Şi Crezul, n'a fost în stare s'o facă nici măcar în limba proprie poloneză, și ceri ertaro zicând că uitase. De altmintrelea nici domnul acesta nu vi- ne mai niciodată la biserică, iar când vine ca 
excepţie, nu rămâne decât numai puţine minute, astiel în cât e lucru sigur că nici într'o vreme nu satislace greaua datorie de a ascultă sfânta, Liturghie în toate duminicile Și sărbătorile po- 
runcite. 

Acum aceşti trei buni catolici ar vroi să mă 
facă să cred, aşa cum au îndrăznit a mi-o spune, 
că tocmai ei au fost delegaţi de întreaga comu- 
nitate catolică din laşi întru a-mi înlătișă un 
recurs care dovedeşte numai neştiinţa lor cea, colosală în ale religiei. 

| Sc citeşte într'o carte din vechiul 'Lestament 
că niște oameni vicleni şi! inrăutăţiţi, nesuferiud . ca regele Darie să onoreze cu prietenia sa pe pro- rocul Daniel, căutau vrun prilej de a-i întinde use spre a-l înegri pe lângă rege; însă, ori cât să îi căutat ci, nimic -nu găseau, pentrucă Da- niel cra credincios, şi depărtat de orice vină şi bănuială: Și au zis. Wu von u/lu asupra lui Da- 
niel vină [ără numai pentru legea Dumnezeului lui.—-Și întradevăr alt nimic nu găsiră spre a în- vinui pe sfântul proroc decât numai că el nesoco- 
tea legea şi datinele naţionale pentru a păzi legea 
Dumnezeului stu 1), 

PO II II 
1) Dan. eap. VI. 

18
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Această faptă din vechiul 'Testament mi-a re- 
venit în minte când am citit recursul împotriva 
Cucerniciei Tales, pe care mi Pau adus âceşti trei 
buni catolici. Şi într'adovăr despre ce te învino- . 
vățesc dumnealor? Te învinovăţese că ai naso- 
cotit datinele lor naţionale, ca să păzești legea 
lui Dumnezeu şi a Bisericii lui Isus Hristos. | 

| Cu acest prilej 'mi aduc aminte încă o faplă 
povestită nouă, nu în Testamentul vechiu, ci în 
Testamentul nou, şi anume în Evangelia sfân- 
tului Marcu. Cărturarii şi Fariseii zărind! pe unii 
din ucenicii lui Isus Hristos cari luau mâncarea 
fără de a-şi spălă mai întăiu mânile, după datina 
naţională, întrebară ps Invățătorul lor: Pentruce 
ucenicii tăi nu umblă dupii aşezământul biitrâni- 
lor,ci cu mânile nespălate mânâneă pâine? Isus 
răspunzând a zis lor: Bine a prorocit Isaia 
pentru. voi fățarnicilor, precum este scris: Pono- 
rul, acesta cu buzele mi. cinstește, îar inima lor 
departe stă dela mine. Și înzădar mă cinstesc îu- 
văţând învățături şi porunei omenești: Că Lisând 
porunea lui Dumnezeu, ţineţi așezământul Lătrâ- 
nilor... Și zicea lor: Bine lepădaţi porunea lui 
Dumnezeu ca să păziți așezământul vostru). 

Pocmai astfel se întâmplă lucrul cu recursul 
ce mi s'a înfățișat împotriva "fa, Cucernice Părin- 
te.—In sâmbăta de 11/23 Septembrie, câțiva cato- 
lici polonezi se crezură îndreptăţiţi a căleă le-! 
gea bisericească prin cântarea unui imn în limba 
națională în interiorul Catedralzi mele, fără să 
  

1) Mare. VII, 2—9. 
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Îi supus mai înainte imnul acela la revisia şi "încuviințarea mea, lără să fi ceruţ Şi dobândit voia cuvenită dela autoritatea competentă, după cum € prescris: Acum, pentru că Cucernicia "Ta; aducându-ţi aminte de lege, ai vrut să se pă- zească impunând tăcere acelora cari o călcau, eşti învinovăţit că ai lucrat în contra nu ştiu cării datine naționale, care în orice caz, în Epar- hia mea, se împotriviă prescripțiunilor Bisericii şi dreptului meu, oricare să fi fost obiceiul deo- sebit introdus, precum sa zice, în Polonia. Cu- cemicia Ta ai fi fost din contra vinovat şi demn de dojană, dacă ai fi urmat altfel. E Insă recursul celor trai pretinşi deputați și catolici buni ne spuns că, în ocaziunea aceea, Cucerniciă 'Ta vai îngenunchiat, precum preotul trebue s'o facă, înaintea altarului. Rispund eu că, dacă aceasta chiar s'ar fi întâmplat într'ade- văr, lucrul ţi se ierta, fiindcă, dacă erai grăbit, graba nu era din lipsa de respect pentru cele sfinte, ci din trebuința de a împiedică profana- vea pe cara chiar dumnealor sa apucaseră s'o “facă din biserică. Oh! nu sunt cumva tocmai aceștia din numărul oamenilor, cari ştiu st ză- rească firicelul de pai în ochiul Iratelui lor, iar "grinda care ?i orbește pe ei nu ştiu s'o priveas- că? Despre lățărnicii aceştia spune Isus Iristos: 
Pațarnice! scoate întăiu Dârma din ochiul iau. 
şi atunci vei vedea să scoli paiul din ochiul „Pralelui tău). 

1) Matth. VII, 5. 
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Ştiu aceştia că există o lege a Bisericii care 
prescrie îngenunchierea de câte ori trece cineva: 
înaintea sf. Grijanii, chiar dacă e închisă în al- 
tar; să admiraţi însă înţelepciunea lor de îa- 
risei! ei spun că legea aceiaş îndatorează pe 
preoţi, pe când în realitate ea îndatorează' pe 
toți credincioşii, preoţi şi mireni, bărbaţi şi fe- 
mei, regi şi supuși, oricine ar fi D), 

Insă, adaogă recursul că în acea ocazie Cu- 
cermicia Ta ai arătat lipsă de respect: pentru bi-. 
serică. Eu răspund că se cere un grad oarecare 
de curaj, sau mai bine de neruşinare, spre a. 
ridica o asemenea acuzaţie împotriva Cucerni- - 

“ciei Tale, pe când fapta dovedeşte numai că ai 
vrut să împedici profanarea locului sfânt, pre- 
cum se apucaseră de a o săvârşi cei dela re- 
curs călcând o lege bisericească. Dar ce ar fi spus. 
aceștia dacă, înflăcărat de o râvnă sfântă, te-ar 
îi văzut luîndu-te după pilda lui Isus Hristos, 
care luând mai multe bucăţi de frânghie şi tă-. 
cându-şi un biciu din ele, goni din biserica dela. 
Ierusalim pe profanatori??). | 

Este însă şi ceva mai rău. In ocazia aceea. 
Cucernicia Ta ai fi întrebuințat vorbe aspre și 
grosolane și ai fi ofensat mai multe persoane, ba. 
chiar un popor întreg. Acestea, cei trei pretinşi 
deputaţi şi catolici Dbumi vor putea s'o spună oa- 
menilor cari nu te cunosc, nu însă mie care tră- | 

  

  

„__1) Vezi legea aceasta repurtată din partea mea în marele Cate-- 
chism pentru catolicii din Moldova, laşi 1889. pag. 11 în Notă. 

2) Loan, II, 14—15.
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esc împreună cu Cucernicia "Ta de peste unspre- 
zece ani. Eu ştiu că în acea ocazie te-ai mărginit 
să reaminteşti celor de faţă datoriile lor creşti- 
neşti, şi că i-ai înştiinţat cumcă le vorbiai, ca Pa- 
xohul lor, în numele lui Isus Hristos.—Să ad- 
mitem chiar că Cucornicia Ta, îndemnat de râvnă, 
ai îi întrebuințat oarecare vorbă mai aspră: cu 
sunt sigur că nu i-ai tratat pe dânşii astfel pre- 
cum merilau și prea mult din cauza obrăziniciei 
lor şi a călcării oricărui drept pe care şi-o per- 
miteau în Catedrala mea. 

Ce ar fi zis aceşti delicaţi dacă Cucernicia 
Ta, cunoscând vieaţa lor cea puţin creştinească, 
sau care nu e creştinească de fel, i-ai fi tratat. 
de făţarnici şi ai fi întrebuințat cu dânşii acelaş 
limbagiu, nu prea blând, pe care "] întrebuință 
Isus Hristos cu cărturarii şi fariseii? Vai vouă 
Cărturarilor şi Pariseilor [ățarnici! că  zeciuiți 
îzma, merarul, şi chininul, şi ați lăsat cele mai 
grele ale legii, judecata, mila, şi credința... Vai 
vouă Cărturarilor şi Fariseilor [ăfarnici! că cu- 
răţiți partea cea din afară a paharului şi a bli- 
dului, iar din luntru sunt pline de răpire și 
de nedreptate... Vai vouă Cărturarilor şi Fari- 
seilor fățarnici! că ăi asemănaţi mormânturilor 
celor văruite, care din ajară se arată frumoase, 
iar din lăuntru sunt pline de oasele morților şi 
de toată necurăţia... Şerpi, pui de năpârei, cum 
veți scăpă. de judecata geenii 21). 

lată cum vorbeşte Isus Hristos faţă cu toți 

  

1) Matth. XXIII, 93-33.
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aceia cari, şi în ziua de astăzi, îmbrăcând ca, 
Și Fariseii mantia evlaviei, şi ținându-se de unele 
apucături religioase de din afară, cari nimic nu 
coastă patimilor omenești, calcă legea şi sunt 
plini de conrupere şi de păcate. Dar Cucernicia: 
Ta n'ai întrebuințat un asemenea limbagiu, ci te 
ai mărginit de a aminti legea şi datoriile creşti- 
neşti faţă cu niște oameni cari în mare parte nu 
vin la biserică mai niciodată ca să asculte cu- 
vântul. lui Dumnezeu. Şi dacă unui concubinar 
public, care în loc de a se ascunde din ruşinea 
vieţii sale nelegiuite, își permiteă de a-ţi da lec- 
țiuni, Cucernicia 'Ta ai răspuns că mai bine ar 
fi făcut de ar fi căutat de conştiinţa sa legân- 
du-se în căsătorie legiuită, alt nimic n'ai făcuţ 
decât a-ţi împlini: datoria de păstor; şi cu nu 
înțeleg într'adevăr în ce chip prin aceasta ai fi 
putut să ofensezi pe cineva. Cei ce te acuză că, 
prin aceasta „ai ofensat personalmente cu vorbe 
grosolane (sic) pe mai multe persoane Şi un în- 
treg popor“, trebue să fie atât de neștiutori în- 
ivale religii, cu toate că au pretenţia de a te în- 
văţa pe Cucernicia Ta, de a mă învăţă şi pe mine, 
și poate de a învăţă chiar pe Papă, încât n'au 
cunoscui cumcă Cucernicia Ta nu făcuseşi decât 
a pune în lucrare porunca Apostolului Pavel, ca- 
re impune preotului ca să dojenească în publice 
pe aceia, cari în publice păcătuiesc. Pe ce; ce qre- 
sesc înaintea tuturor mustră-i, ca și ceilalți frică 
să aibă). - PNI 

1) 1. Tim. V, 20,
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Prea bine deci ai făcut în ocaziunea aceea de 
a dojeni în publie pe acel concubinar public, 
liindcă printre catolicii noştri din Iaşi nu se mai 
încearcă groaza cuvenită de astfel de păcătoşi, şi 
unii chiar îi cinstesc ducându-se pela casele lor 
şi șezând cu dânşii la aceeaş masă, ca şi cum 
si. Pavel, sau spre a zice mai bine, însuş Dum- 
nezeu n'ar porunci prin gura Apostolului că tre- 
bue a fugi din convieţuirea acestora, cari prin 
vicața lor cea prea ticăloasă necinstese numele de 
creştin: Dacă vreunul numindu-se [rate va fi cur- 
Var... Cu unul ca acesta nici săi mâncaţi !). 

Mă mir însă de făţărnicia și nerușinarea acu- 
zalorilor Cucerniciei 'Tale, cari ar vroi a te face 
să treci de insultător pe Cucernicia Ta, care te 
aflai insultat de ei într'o biserică obştească, pe 
când te aflai în exerciţiu funcţiunilor parohiale, 

„pe când Cucermicia Ta “ţi făceai simpla datorie 
dojenind pe profanatorii lăcașului sfânt şi vor- 
hindu-le lor în numele lui Dumnezeu. 

Din ceeace precede rezultă învederat că al 
cincilea punct de acuzare, adică de a fi făcut a- 
se iscă o sfadă în biserică, arată în toată urâ- 
ciunea, lui spiritul de ură ce însufleţeşte pe ca- 
lomniatorii Cucerniciei Tale. 

Aceştia te urăse pentrucă au văzut în chi- 
pul cel mai neîndoios cumcă Cucernicia Ta eşti 
un preot. care niciodată nu se va îndupleca să 
calce sau să lase să se calce legile cele prea- 

  

1) Î. Cor. V, II.
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sfinte ale lui Dumnezeu. și ale Bisericii” spre ha- târul ori cui. Aceştia te urăsc pentru că văd, că, în exercitarea sfântului minister preoţesc, şi mai ales în predicaţiunea ta, nu cauţi să le placi lor și să te faci vrednic de a lor aprobare, de a lor laudă, ci numai să-i placi lui Dumnezeu, împlinindu-ţi datoria ŞI repetând împreună cu si. Pavel: Că de a'şi plăcea încă oamenilor, n'ași fi slugă lui Hristos). Aceştia te uriise pentru că te văd neprihănit la purtare: Intru care se inunează ; căci nu vă adunaţi voi la aceiaş tur- burare a curviei, hulind 2). 
Dacă ai căută din contra să le placi lor, în- chizând cel puţin un ochiu, dacă nu pe amân- doi, faţă cu viata lor necreştinească ; dacă te-ai însoţi cu dânşii, acoperind şi desvinovăţind, în- calea prin prezenţa Cucerniciei Tale, neorândue- lile lor; dacă ai fi un preot care și-a uitat stân- ta chiemare, sau -care a. căzut așa jos încât nu se mai îngrozește de a da sfânta câinilor şi de a lepădă mărgăritarii săi înaintea porcilor 3), oh, atunci nu mi-ar cere aceştia de Sigur ca să te scot din funcțiunile parohiale; și nici n'ar „Sprijini, ca nişte fățarnici adevărâţi, cererea lor cea nedreaptă spunându'mi că nu te mai vroesc - drept păstorul lor, „pentru că noi catolici, după un aşa, scandal, provocat în biserică de însuş un preot, nu putem avea respectul cuvenit faţă; cu un astiel de preot“. | 2 

2) Galat, 1, 10.2) 1. Pete, IV, 4.—8) Matt. VII, 6, 

>
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Ei bine! dacă aceşti catolici atât de delicaţi 
cari subt acest pretext bătător la Ochi, ar voi 
să-şi deă aparența evlaviei, iar puterea ei tăgă- 
duind!), şi să treacă aproape drept oameni co- 
prinşi de râvnă pentru cinstea lui Dumnezeu, 
pe care cu cuvântul mărturisesc că'l stiu îar cu 
faptele îl tăgăduesc?), nu vor mai putea a se 
încrede în Cucernica Ta, numai pentru că eşti 
un preot fără cusur; să afle ei toţi că eu, Epis- 
copul Cucermniciei Tale, am în tine o. încredere 
desăvârşită, tocmai pentrucă eşti un preot fără 
cusur. Aceasta wa fi de ajuns pentru a linişti pe 
toţi catolicii cei adevăraţi din această parohie, 
pentru a le însuflă încredere şi vespectul ce-l 
meriţi pentru purtarea ta cea fără prihană și pe 
care ei sunt datori a-ţi-l purtă ca unui demn păs- 
tor al lor. | 

Să venim acum la cercetarea celorlalte cinci 
puncte de acuzaţiuni. Cele patru d'intăiu se re- 
feră toate la refuzul de îngropăciune bisericească. 
Din capul locului este Dine a reaminti că Bi- 

serica a decretat cinstea îngropăciunii religioase 
pentru fiii ei, adică pentru creştinii cari, nu nu- 
mai că au priimit botezul, ba încă au trăit după 
credința şi legea:.lui Isus Hristos, sau cel pu- 
țin s'au pocăit cum se cuvine mai înainte de 
a muri, dacă cumva au avut nenorocirea de a 
păcătui. — Orice om care raţionează va găsi că 
lucrul acesta e foarte drept. — Dacă însă lucrul 

  

1) 1. Tim. III, 5.—2) Tit. 1, 16.
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acesta e drept, nedrept ar îi, după cum se vede 
apriat, a pretinde ca Biserica, să cinstească după 
moarte pe aceia cari o au despreţuit, nesocotit, 
necinstit în tot timpul vieţii lor, pe aceia cari, 
nici măcar în ceasul morţii, nu s'au împăcat cu 
Dumnezeu prin pocăință. — Am pretinde oare ca 
Biserica catolică, această societate cu totul desă- 
vârșită, întemeiată de fiul însuz al lui Dumne- 
zeu, să “fie mai puţin decât orice societate 
omenească. care se respectează? Care este acaa 
societate omenească vrednică, de respect, care să 
acorde onorurile sale acelora dintre membrii ei 
cari nu-i păzesc legile și o necinstesc prin reaua 
lor purtare? — Admiţând deci, aşa precum tre- 
buc să admitem, că îngroparea bisericească este 
0 cinste adusă din partea Bisericii creștinilor ce- 
lor buni, şi plecând dela dreptul principiu că o“ 
asemenea cinste n'are să se acorde creştinilor ce- 
lor răi, decedați fără semne sigure de pocăință, 
Biserica, lui Hristos a hotărât însăş în canoanele 
sale cari sunt aceia cărora cu tot dreplul trebue 
să se tăgăduească onorurile îngropăciunii re- 
ligioase. 

Aceștia sunt păgânii; evreii şi necreidincioşii ; 
ereticii și părtinitorii lor; cei ce s'au lepădat de 
credinţă şi schismaticii; catolicii cei excomuni- 
caţi întrun chip public; cei anume supuşi la in- 
terdict; sinucigaşii, de n'ar fi cumva nebuni cu- 
noscuţi, sau de n'ar fi dat semne învederate. de 
pocăință mai înainte de a-și da sufletul; cei ce 
mor în duel, chiar de ar fi avut. vremea de a se
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pocăi mai înainte de moarte; păcătoşii cei publici, 
dintre cari mai ales concubinarii, dacă mor fără 
pocăință; aceia cari nu s'au spovedit odată pe 
an, cel puţin, şi nu s'au grijit la Paşte, şi mor 
fără de a-şi fi împlinit datoria ; în fine pruncii 
cari au murit fără să fi primit botezul. —- Astfel 
este legea cea dreaptă a Bisericii în ceeace pri- 
veşte îngropăciunea, creştină. 

Acum, a. pretinde ca un preot catolic, care nu 
şi-a perdut credința şi nu priveşte preoţia ca o 
curată afacere de meserie, să calce legea aceasta, 
este a pretinde ca el să se facă trădător al da- 
toriei. Un preot care sar înjosi până la o ase- 
menea netrebnicie, ar fi degradat în ochii tutu- 
rora şi ar merită disprețul obştesc. Şi într'ade- 
văr el m'ar fi decât un fel de comediant, care 
pentru câțiva gologani, pentru un codru de pâne, 
pentru a 'se feri de supărări, pentru a nu-şi face 
duşmani pe inimicii lui Hristos, ar târâ în no- 
Toiu religia, cea prea sfântă şi curată a lui Isus 
Hristos. Ce ar face el în chipul acesta, decât nu- 
mai a necinsti şi pe Dumnezeu, şi pe Isus Hris- 
tos şi pe Biserică, cinstind prin îngroparea. creş- 
linească pe aceea cari, nici în viață, nici în moar- 
te, n'au ascultat de Dumnezeu, de Isus Hristos, de 
Biserică? Iar cum:ar putea -el întrebuinţă cu se- 
riozitale ceremoniile şi rugile Bisericii pentru cine 
a trăit şi murit fără pocăință? 

Totuş aceasta este ceeace ar pretinde dela 
Cucernicia Ta cei trei pretinşi deputaţi şi calolici 
Duni, cari te învinovăţese că ai tăgăduit onoru-
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rile îngropăciunii bisericeşti celor patru răposaţi: amintiți în recursul lor. | | Să cercetăm faptele, începând dela cea din urmă, adică dela cazul pruncului lui Francise Bukczynski, | | o 
Pruncul acesta s'a născut mort, precum tatăl Însuș a venit Să vestească îndată acest oficiu parohial, tot cerând. pentru el îngropăciunea, bi- sericească, şi precum tot dânsul, 'la 2 Noembrie 

curent, a mai confirmat în prezenţa mai multor persoane la cimitirul Eternitatea din orașul aces- ta.—Cei trei pretinşi deputaţi au minţit deci cână - au afirmat în recursul lor, că pruncul acesta se născuse viu, ceea ce ne îndreptățeşte cel puţin 
a bănui, că nu cumva iscăliturile aflate în co- 
pia recursului ce mi s'a înfățișat, ar fi născocite 
de dânșii, afară numai de ar putea ei să dove- 
dească că Francisc Bukezynski ar fi un caraghios 
adevărat. Şi întradevăr cum să credem că în- 
suș el, căruia Cucernicia Ta ai arătat şi explicat 
legea, Bisericii, unde se tăgădueşte îngroparea re- 
ligioasă pruncilor ce s'au născut morţi, și prin 
urmare nebotezaţi; să fie iscălit apoi recursul 
acesta, în care ţi se face o vină dintr'un ase- 
menea refuz de îngropare, ca şi cum ţi-ai fi căl- 

“cat datoria, şi în care se încredinţează că prun- 
cul s'a născut viu? Insă, chiar dacă pruncul 
Bukezynski s'ar fi născut viu într'adevăr, dacă 
el a murit mai înainte de a fi putut să se bo- 
teze, el tot trebuiă să fie lipsit de îngroparea 

„bisericească, care se acordă numai - creștinilor,
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fiindcă creştin nu este cine n'a priimil încă bo- 
tezul. — Cei trei pretinşi deputați ne îac deci să 
râdem şi arată adânca lor neştiinţă 'întrale re- 
ligiei tocmai pe când îşi dau aerul de a-ți face 
lecţia Cucerniciei Tale, căci n'au ruşine de a. 
serie în recursul lor: „Părintele Malinowski a 
refuzat. să îngroape copilul sub cuvânt că n'a fost 
botezat; însă ma luat în seamă că mici timp ma 
fost de a-l Votezâ“. Dacă ai fi ştiut, că printre 
catolicii din laşi s'ar găsi într'o zi nişte teologi 
așa adânci și niște canoniști aşa învăţaţi, ai fi 
pulut a-ţi cruţă osteneala de a merge să-ţi is- 
prăveşti studiile la Universitatea de Innsbruck | 

Acuzalorii Cucerniciei Tale nu arată mai pu- 
țină ignoranță şi rea credinţă în ceeace priveşte 
cazul îngropării refuzate lui Ioan Wodziczka, că-- 
ruia îi dau mărturia că „a fost un bun catolic“, 
Nu pentru că soţia lui era o româncă i-ai refuzat 
lui Wodziczka îngropăciunea creștinească, pre-- 

„cum spune printr'o minciună recusul; ci pentru 
că era un creştin foarte rău, care niciodată nu dă-. 
duse un semn de religiositate, care se încercase 
chiar de a Dbatjocori Biserica Şi de a o înşelă în-- 
tr'o materie foarte gravă, numai puține luni mai 
înainte de a se holnăvi, şi care muri cum trăise 
fără de a, fi făcut pocăința cuveniti. 

Mai avem de cercetat două cazuri de refuz al 
îngropării bişericeşti, şi anume cazul unui oare- 
care Hoch şi al lui Petre Smietanovici. [i am 
lăsat într'adins la sfârşit pentru că aceste două. 
cazuri îmi dau prilejul de a aminti o poruncă.
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dată de Isus Hristos către toţi credincioşii, adică porunca de a primi Trupul şi Sângele său sub forma sfintei Grijanii sub pedeapsa de a fi lipsiţi de vieaţa cea adevărată, care este vieaţa harului dumnezeesc pe acest pământ şi vieaţa gloriei în Raiu. Dându-ne- porunca aceasta ca să ne pă- trundem bine de toată gravitatea ei, a voit să O însoţească prin jurământul său zicând: Amin, amin grăese vouă: de nu veți mânca trupul Fiu- lui omului şi de nu veți Dea sângele lui nu veţi ave, vieaţă întru voi. lar pentru a nu lăsă nici „0 nedumerire asupra înțelesului cuvintelor sale, adăogă îndată: Cela ce mănâncă. trupul meu, şi bea sângele meu are vieațăă vecinică și eu îl voiu înviă pe el în ziua cea de apoi!). 
Biserica, căreia însuş Isus Hristos a încre- dinţat depositul învățăturii sale, Şi căreia numai ei a dat autoritatea cea infalibilă de a o tăl- măci și de'a o explică, a declarat că această „Doruncă dumnezeească îndatorează pe toţi cre- dincioşii ajunşi în vârsta judecății mai de multe ori în timpul vieţii şi în boalele cele grelc, când este primejdie de moarte. Şi fiindeă moartea tre- bue să se privească din partea celui. credincios drept. trecerea dela timp la eternitate, Grijania ce se dă celor bolnavi cari se află în primejdie de moarte, şi-a luat în limbagiul creştinesc nu- mele de Viatic, ceoace însemnează provizia cea lrebuincioasă cu cara creștinul se găteşte pan- 

1) loan. VI, 64-65.
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tru călătoria cea înfricoşată ce o are de făcut 
prin moarte, ca să se reîntoarcă din surghiunul 
acesta în patria cerească. Numele viatie vine dela, 
via (cale) şi dela merindele şi alte lucruri trebuin- 
cioase pe cari călătorul cel cuminte le ia cu sine 
pentru a se hrăni pe drum. Drept aceea scrie” 
slântul doctor “Toma: „Intru cât această sfântă 
Taină (a Grijanii) închipueşte posesiunea lui 
Dumnezeu pe care o vom avea în Patrie, ca se 
denumeşte Viatic, pentru că ne înlesneşte călă-- 
toria prin care ne ducem acolo“ 1). 

Această lege a Bisericii despre Grijania ce au 
s'o primească toţi aceia cari se află în primejdie 
de moarte, a trecut până într'atâta în obiceiurile 
credincioșilor, încât e cunoscută de toţi. Nu se 
giiseşte nici un creştin adevărat care să nu se 
simţi îndatorat şi să nu dorească sau să nu vo- 
iască a primi Viaticul mai nainte de a muri. Alt 
nimic prin urmare nu voiu spune despre legea 
aceasta şi despre această datorie, și trec mai bine 
la amintirea legii bisericeşti în privința îndato- 
ririi fiecărui catolic de a se comunică mai «e 
multe ori în timpul vieţii. 

Nu încape nici o îndoeală că Biserica doreşte 
fierbinte de a'şi vedeă pe toţi fiii grijindu-se a- 
desea, cât mai dese cu putinţă, şi luîndu-se după 
creştinii din cels d'întăiu timpuri, despre cari 
se citeşte că erau așteptând întru învățătura A- 
postolilor, şi întru împirtășirea şi întru frânge- 
rea pâinii şi întru rugăciune ?). 

  

1) HI. p. qunest, 78, art. 4, în corpore;—2) Act. Apostol, II, 42,
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Cu toate acestea, Biserica n'a vrut să-i înda.- 
toreze a se griji toate zilele, sau prea des; însăi 
ca să se împlinească porunca lui (sus Ilristos, 
ea a declarat că orice credincios, ajuns în vârstă | 
de a putea judecă şi admis de preotul propriu 
la împărtăşirea siintelor “Taine, are, datoria ri- 
guroasă de a se griji cel puțin odată pe an. A- 
fară de aceasta, ca a hotărât şi vremea în care 
orice creștin are să-și împlinească o asemenea, 
datorie şi a fixat pentru aceasta.timpul Paștelui, 
pentru că în acest timp Isus Hristos a înfiinţat 
Taina, sfintei Grijânii. Spre dovadă, iată vestitul 
Decret al Soborului de Lateran IV., care spune: 
„Orice credincios de ambele sexe, ajungând în 
rârsta judecății, să-şi spovedească cu sfinţenie 
toate păcatele,. cel puţin odată pe an....., pri- 
mind cu toată evlavia Taina sf. Grijanii, cel puţin 
la Paşti..... Altfel să "i se oprească în viață, 
de a intră la biserică, iar la moarte să fie el 
lipsit de îngropăciunea creșlinească““ 1). Acesaş 
lege este întărită de Soborul Tridentin prin Ca- 
nonul următor: „Dacă va tăgădui cineva că toţi 
creştinii şi fiecare din ei, ajungând în vârsta Ju- 
decăţii, nu sunt îndatoraţi în fiecare an, cel putin 
la Paşti, a se eriji după porunca sfintei Mame 
Biserici, blestemat să fie“ 2). i 
„Ca această lege prea sfântă a Grijanii de 
Paști să fie păzită din partea creștinilor parohi- 
ei de Iaşi, între cari vedeam cu cea mai mare du- 

1) In enp. omnis utriusque, NIL de poenit, et remiza. — 2) Sess, XIII, can, 9. 
ME
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vere că eră uitată aproape de tot, am făcut şi fac a se publica de mai mulţi ani, atât la predici ținute în limba românească, cât Şi în ceie ţinute 
nemţeşte şi leşeste, Decretul cel de mai sus al Soborului de Lateran, împreună cu Canonul S0- . borului 'Tridentin. — Insă cine vine să asculte cu- „vântul lui Dumnezeu? Vin oare catolicii polo- nezi, cel puţin atunci când predica este în limba 
lor naţională? Răposatul Păr. Chvala, care to- 
tuş predica în limba poloneză; se plângea că 
are să predice numai pentru șapte babe. — Ori- 
cum să fie, catolicii noştri nu pot să spună că 
în parohia aceasta nu li s'a reamintit legea Bi- 
sericii, lege întemeiată pe o poruncă formală dată 
de însuş Isus Iristos. i 

Dacă aplicăm acum legea în chestiune la ră- 
posatul. Tloch, oricine va putea să constate că trebuiă să i se tăpăduiască îngropăciunea creş- „tinească, 1) pentru că nu împlineă, porunca pas- 
cală, precum se recunosct îndată ce s'a anun- 
țat moartea lui acestui oficiu parohial; 2) pen- 
tru că lovit de o boală. prea grea cu primejdia. de 
moarte, pentru care intra la spitalul acesta ca să 
se supună unei operaţii chirurgicale. foarte ane- 
voioase, şi fiind prin urmare obligat de a priimi 
mai înainte sfintel&. Taine, cl nu'și dete nici o 
grijă de aceasta. Dacă el, surprins de o moarte 
spontanee, cum spune recursul, trebui să se în- 

_făţişeze nepregătit la tribunalul cel înfricoşat al 
vecinicului Judecător, aceasta a fost de Sigur cu 
vina lui, oricât să creadă în contrar autorii cei 

19
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învățați ai recursului, iar Cucernicia Ta, cinstite 
Părinte, n'ai făcut decât să împlineşti legea Bise- 
ricii refuzându-i onorurile îngropăciunii creştine, 
cu toată mânia ce ţi-o arătară aceia cari, îmmpo- 
triva oricărui drept, pretindeau dela Cucernicia, 
Ta îngropăciunea aceea. | 

Tot aşa trebue să zicem despre Petre Smie- 
tanovici din Roman. Acesta, după ce intrase la 
10 Martie din anul curent în acest spital dela. 
sf. Spiridon pentru a se căuta de o boală soco- 
tită incurabilă, precum e cancerul, muri acolo 
o lună de zile mai în urmă, adică la 10 Aprilie, 
precum rezultă din No. 595 al jurnalului din a- 
cest spital. Cercetările ce le-am făcut a se în- 
treprinde la Roman din partea preotului care are 
grija catolicilor de acolo, nu. arată întru nimic 
că Smietanovici, precum afirmă recursul, s'ar fi 
spovedit în acel oraș mai înainte de a veni să 
moară la -laşi: s'a constatat din contra, şi cu 
toată siguranţa, că el nu s'a grijit nici odată. 
Şi nici nu e de crezut ceeace mai afirmă autorii 
recursului, că adică Smietanovici, care fiind fo- 
tograt, trebuiă neapărat să vorbească româneş- 
te (bine ori. rău nu face nimic) cu muşterii, n'ar 
fi ştiut românește nici până a face să-l înţăleagă 
cineva din acest spital ca să se aducă vr'un preot. 
In ce chip se întreţineă el cu slugile române ale 
spitalului pentru. celelalte trebuinţe ale sale? Le 
vorbiă oare leşește?— Insă, chiar admițând ca 
Smietanovici să nu fi ştiut nici măcar un singur 
cuvânt românesc, nu putea oare să roage pe vr'un
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compatriot de a te aduce pe Cucernicia Ta, cu 
care însuş dumnealui vorbise leşaşte cu un an 
mai înainte aici la laşi? Au doară să credem că nici atâta nu era în stare să facă, pentrucă nici 
unul din compatrioți nu l-au vizitat vreod ată în cur- 
sul unei luni întregi ? Totuş e de crezut că vre-un 
patriot. trebue să fi fost lângă cel bolnav, încailea 
în ziua cea de pe urmă a vieţii sale pentru a-l 
vedeă să moară cu o carte în mână şi pentru a 
puteă spune că cartea aceea, scrisă de sigur în 
limbă poloneză, eră o carte de rugăciune.—AMin- 
ciuna aci din partea recurenţilor este învederată 
ŞI ei ştiu că au minţit: pe lângă aceasta, nu numai 
că ci se arată neștiutori într'ale religiei, ci încă 
necredincioşi şi nelegiuiţi, când scriu că Smie- 
tanovici, „necunoscând limba română, n'a putut 
să se înțăleagă cu nimenea, și asttel a murit fără 
de a se puteă spovedui (iar celelalte st. Taine, 
Viaticul—Maslul, unde le lasă aceşti buni cato- 
liei?); însă a-murit cu cartea de rugăciuni în 
mână, ceeace dovedeşte că a fost un bun creştin“ 

Vai! cât de Jos s'au scoborât aceşti buni ca- 
“tolici! şi cum arată că au perdut. orice bun 
simţ creştinese! — Ar fi aproape de crezut că a- 
ceştia, vorbind despre moartea lui Smietanovici, 
Şi-au propus drept: pildă moartea, întru nimie 
creștinească, a eroului din Jiscrables. Insă Vic- 
tor Hugo cel puţin n'a avut pretenţia de a tace 
să treacă drept creştin bun pe eroul romanului 
său. Totuş îl face să moară cu Crucifixul înain- 
tea ochilor, ceeace însemnează ceva mai mult
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şi mai bun decât o carte cu nu ştiu ce rugă- 
ciuni între mâini. 

Spre a încheia răspunsul meu la acuzările re- 
cursului cări privesc îngropăciunea bisericească, 
îmi place de a aminti tuturora. că creştinul care 
dorește a se mântui şi a; fi cinstit de Biserică: 
după moarte prin îngropăciunea religioasă, trebue 
să păzească în timpul vieții poruncile, iar toate 
poruncile lui Dumnezeu şi ale Bisericii aceleiaşi ; 
iar dacă a avut nenorocirea de a păcătui, trebue 
să se pocăească, reîmpăcându-se cu Dumnezeu 
şi cu Biserica, iar nu adormind în păcate; fiindcă, 
el nu ştie, şi nici nu poate să ştie dacă va avea: 
vremea necesară pentru a se spovedui, de a face 
pocăință mai înainte de moarte, mai înainte de 
a se înfăţişă la tribunalul lui Isus Hristos pentru 
a da seamă despre vieaţa întreagă. — Acesta este 
singurul şi cel mai sigur chip de a trăi şi de a 
muri ca un creştin adevărat. 

Acelora, însă cărora aceste adevăruri nu le 
plac şi ne chiamă pe noi neloleranți, am să rea- 
mintesc cumcă însuş Dumnezeu îndreptează că- 
tre cei păcătoşi, către cei cu inimă împietrită 
cari se îndărătnicesc în păcatul lor şi în răută-. 
ciunea lor, aceste înfricoşate dar drepte  ame- 
nințări: Că am slrigat şi nu m'ați ascultat, şi 
am întins mâna mea, şi maţi luat aminte; ci ați de-- 
făîmat sfaturile mele, şi aţi luat aminte certă-. 
rile mele; pentru aceea și ei, 'voiu râde de pe- 
rirea voastră, și mă voiu, bucura când va PE 
vouă pierzarea. Și când va năvăl) asupra voastră
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fără de veste nevoe, și va veni moartea aseme- 
nea .viforului, şi când va veni vouă Necazuri, | 
sau când va veni vouă peirea: alunci mi veti 
chemă, şi eu nu voiu auzi pe voi: căutami-vor. 
cei răi și nu mă vor află: că au urât înţălepeiunea 
şi [rica Domnului mau ales, nici au voit si iu a- 
minte sfaturile mele şi au batjocorit mustrări- 
le mele“). 

Cei dela recurs, împreună cu toţi aceia cari 
fac intoleranţi pe preotul catolic şi pe Biserica 
lui Isus Ilristos, gândeasci-se puţin la aceste a- 
menințţări dumnezeeşti şi folosească-se de ele pâ- 
nă este vreme; fiindcă oricine le va fi despre- 
țuit, va trebui negreşit să încerce, îndată după 
moarte, cumcă într'adevăr înfricoșat luciu este 
a cădea în mânile Dumnezeului celui tiu2), în 
mânile lui Dumnezeu, care trăeşte în veci, care 
poate în veci să pedepsească şi care întrade- 
văr pedepsește în 'veci pe cei păcătoşi cari se 
îndărătnicesc .şi nu fac pocăință. Ce le-ar folosi 
lor rugăciunile liturgice ale preotului şi îngro- 
păciunea, bisericească, fie măcar că sar găsi un 
preot nevrednic care ar vui si primească rolul 
cel serios de comediant? Psalmurile unui ase- 
menea preot şi însoţirea cadavrelor de către el 
la înmormântare putear'ar oare să le scoată su- 
fletele din iad? Niciodată! 

Aşa dar voiu spune către toţi împreună cu 
Apostolul Pavel; Wu vă amăgiţi: Dumnezeu nu 

  

1) Prov. 1, 21—30.—2) Hebr. X, 31.
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se baljocorește; că ce va sămănă omul, aczez va şi secera după moartea sa, căci cel ce le seamiină în trupul său, din trup va secera siricăciune, îar cel ce seamănă întru duhul, din duh va secera viaţă vecinică 1). | 
Rămâne de cercetat,  Cucernice Părinte, acuzarea cea din urmă îndreptată în con- tra ta, că adică Cucernicia Ta, nu numai la predici şi la catechism, ci încă la Tatăl nostru, ai introdus limba românească, sacrificând limbele naționale întrebuințate de catolicii noștri. 
Acuzarea aceasta, care în gândul celor trei deputaţi, este poate ținta cea de căpetenie a re- cursului, de nu cea singură, este 1) o calomnie cu- rată, în ceeace te priveşte pe Cucernicia Ta; și 2) este o nedreptate adevărată faţă cu catolicii din opt maţii deosebite cari formează parohia 

de Iaşi. 

Mai înainte de toate, acuzarea aceasta este o 
curată calomnie faţă cu Cucernicia Ta.— Eu sunt care am vrut şi poruncit că, în acele dumineci şi sărbători (erau cele mai numeroase şi solem- nele), în cari predecesorul Cucerniciei Tale nu 
predica nici într'o limbă, să se predice de aci 
înainte în limba românească. Eu sunt care tre- buind, în calitatea de Episcop, să dau textul ca- 
techismului eparhial, Yam dat româneşte, luîn- 
du-mă de altmintrelea, în această privinţă după 
exemplul -prea sfințiţilor Vicari Apostolici, cari 

1) Galat. VI, 7, 8. 
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şi-au tipărit catechismul lor pentru catolicii din 
Moldova tot româneşte. Eu sunt 'care am vroit 
ca recitarea sfântului Rozariu, prescrisă de sfân- 
tul nostru Părinte Leon XIII, să se facă româneşte, 
cu scopul ca ai noștri catolici din diferitele naţio- 
nalități să fie în stare de a luă parte la dânsa, 
astfel fiind voinţa Papei, precum am explicat în 
Epistola mea Pastorală No. 15 dela, 17 (29) S2p- 
tembrie 1889, Disp. 111%). Dacă cei dela recurs vor- 
bind despre Tatăl nostru în româneşte, nu se 
refer la această faptă a Rozarului, -eu nu ştiu 
întradevăr ce au vrut să zică, şi poate nici ei 
nu ştiu, cu atât mai mult că unul din dumnea- 
lor, precum spusei, nu ştie Tatăl nostru nici 
măcar în limba sa proprie “polonă. 

Acuzarea aceasta este însă şi o învederată 
nedreptate faţă cu toţi catolicii de felurite limbi, 
cari formează parohia de Iaşi.—E lucru sigur 
că catolicii din deosebitele națiuni cari vin să se 
aşeze în Iași, vin pentru a-şi câştigă pânea lor, 
fie exercitând meseriile, fie ocupându-se cu pro- 
fesiunile liberale. Acum, toţi aceştia trebue nea- 
părat, şi ca o condiţie sine Qua non, să înveţe 
Şi să cunoască limba țirii unde trăese. Si într'ade- 
văr, nu cu ajutorul limbii lor părintești, ci nu- 
mai cu al limbii omâne, pot ei să trateze şi să 
se înțăleagă cu Românii. Limba românească de- 
vine deci, vrând nevrând, organul comun al lu- 
turor catolicilor cari trăese aici, oricare ar fi na= 

  

*) Vezi prezentul volum pag. 210.
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țiunea căreia ei aparțin. — In Iaşi avem, pe cât se ştie, nişte catolici de opt limbi deosebite. Ce Sar întâmplă dacă preotul, în instrucțiunile reli- gioase ţinute la biserică, ar întrebuinţă, în locul româneștei, pe care toţi o înţăleg, una sau două limbi străine, bună-oară, cea, nemţească şi cea le- şească, precum făceă predecesorul Cucerniciei 'fa- le? S'ar întâmplă, precum s'a, și întâmplat pe timpul acestui predecesor, că toţi ceilalţi catolici ai parohiei, cari nu sunt Nici germani, nici: po- lonezi, ar. fi osândiţi să nu asculte niciodată cu- vântul lui Dumnezeu și să rămână totdeauna lip- siţi de instrucţia, religioasă. Aceasta însă ar fi „0 nedreptate învederată, Intrebuinţând din con- tra limba românească, orice catolie care trăeşte în ţară, oricare să fie naționalitatea lui, oricare să-i fie limba părintească, înţelege prea bine ceeace spune preotul la, biserică, şi poate să se folosească de predicile lui şi de învăţăturile lui. In chipul acesta nimenea, nu e nedreptăţit, Şi nici nu pot catolicii . dintr'o naţionalitate oare- care să se plângă cu dreptate zicând că preotul în instrucţiunile şi predicile sale preieră, pe lângă limba lor, limba uneia sau alteia dintre fracţiu- . nile de catolici, şi că din. pricina aceasta, adică pentru că predicile sunt într”o limbă neînţe leasă de ei, nu mai pot să asculte cuvântul dumne- zeesc, nici să-și înveţe datoriile lor religioase.— Cine nu. vede câtă dreptate ar avea catolicii a- ceștia? Toţi au acelaş drept de a ascultă instruc- țiunea religioasă făcutii de preot în biserică, pen-
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tru că toții au aceiaş dalorie de a încăță.—Acum 
“întreb: Preotul, spre a îndestulă mândria naţio- 
nală a 'unei fracţii de catolici, fi-va dator de a 
nemulțţumi pe toţi ceilalţi? Sau, putea-va să în- 
cuviințeze ca 0 fracţie din catolici să asuprească 
pe toţi ceilalţi? Sau, în fine, trebui-va ca el să 
propoveduească în toate limbile feluritelor frac- 
ţii de catolici cari alcătuesc parohia, spre a "i 
mulţumi pe toţi şi a nu nemulțumi pe nimeni ?— 
Dar tocmai Scopul acesta de a mulțumi pe toţi 
ŞI de a nu nemulţumi pe nimeni se obţine între- 
buințând Ia, predici o limbă comună şi înfeleasă 
de toţi; iar aceasta este limba ţării, limba ro- 
mdnească. Orb este cine n'o vede!—- Niciodată deci 
nu se va întâmplă ca, pentru a mă conformă eu 
cererea celor trei pretinși deputaţi de a destiinţă 
întrebuințarea limbei 'romăneşti la predicaţie, spre 
a nu întrebuință decât numai limba lor naţională, 
eu să mă fac părtaş de a lor nedreptate şi asupri- 
tor al celorlalţi catolici din parohia, aceasta, prin- 
tre cari nu lipsesc cetățenii români. S'ar pretinde 
oare ca să silesc împreună cu ceilalți catolici şi 
pe aceşti cetăţeni români, cari trăese în lara lor 
proprie, sau să nu mai asculte cuvântul lui Dum- 
nezeu sau să înveţe mai "nainte limba polonezi ? 

De altmintrelea nu va fi de prisos a reaminti 
aici că, într'un curs de veacuri, în această biserică 
-de Iaşi, întemeiată pe la, 1370 de Voevodul Laţcu 
al Moldovei, s'a predicat în limba românească, 
și că predecesorul Cucerniciei Tale a fost acela 
care și-a permis de a înlătură limba. țării, co-
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mună tuturora şi înțeleasă de toţi, pentru a 0 în- locui cu limba poloneză, înțeleasă numai de o porţie de catolici. Nimic nou n'am făcut deci readucând limba românească a, predici și la in- strucţiile deligioase; am înlă turat numai o nedrep- tate evidentă şi am rechiemat vechia întrebuin- țare a limbii acesteia. | 
Eu însă n'am alungat pentru aceasta între- buințarea celorlalte limbi, şi am lăsat ca alţi pre- oţi, de câte ori i-am avut la dispoziţie, să predice nemţeşie şi lesește. — Dar ce s'a întâmplat? S'a întâmplat un lucru care învederează ce sunt nişte catolici de ai noștri, atât de zeloşi pentru între= buinţarea la predici a limbii lor naționale. Când au început să audă că preotul care predică în limba, lor proprie, nu se mai mulțumiă cu vorbe de clacă, ca în alte vremuri. nu prea, depărtate, ci combăteă patimile Și vițiurile, amintiă drep- tatea lui Dumnezeu, vorbiă despre iad şi eter- nitatea iadului, propoveduiă întrun cuvânt învă- țătura cea curată a lui Isus Hristos, astfel pre- cum are s'o vestească un preot care crede şi punc în lucrarea ceeace spune. altora, acești pa- trioţi Zeloşi, au început a se plânge despre a- 

cest soiu nou de predici făcute în limba lor pro- 
prie, şi în cele din urmă n'au mai venit să le 
asculte.—Nu este dar limba românească ceea 

„ce nu le place acestora, lor nu le place învăţă- 
tura lui Isus Hristos, iar învățătura aceasta nu 
le va plăceă nici într'o limbă în care sar pro-= pune. Robii patimilor proprii vreau să trăească,
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liniștiți în păcatul lor, nu vreau să simţă re- muşcări, pentrucă nu vreau să-şi schimbe viaţa. Cel nelegiuit, spune sfântul rege David, ma vru să priceapă, ca să facă bine 1), ceeace însemnează 
că cel păcătos nu vrea să asculte, nu vrea să 
învețe, nu vrea să fie informat de îndatoririle 
sale, nu vrea să ştie ceeace are să facă, faţă cu Dumnezeu şi cu aproapele nostru, tocmai pentru 
că el are de gând să urmeze cu nedreptatea, Sa şi nu vrea să-şi părăsească păcatul întorcân- 
du-se la Dumnezeu. 

Iată pentruce oamenii aceştia niciodată nu se. 
spovedesc, deşi ar putea s'o facă chiar în limba. 
lor părintească. 'Aci nu încape nici o scuză; ei 
nu pot 'tăgădui că au fost şi sunt la Iași nişte preoţi . cari puteau şi pot să le auză spovada, 
în limba poloneză. Pentru ce dar nu s'au spo- 
vedit, pentru ce nu se spovedesc? Este pentru 
că ar trebui să-și schimbe felul de viață, să lase. 
păcatul, să lîndrepte vițiul, să trăească înfrânaţi, 
sau să se unească în căsătorie legitimă, să în- 
drepte nedreptăţile făcute altuia, fie în privin- 
ţa onoarei, 'fie în privința averii, să păzească 
întrun cuvânt poruncile, iar toate poruncile lui 
Dumnezeu şi ale Bisericii lui. Acum. e tocmai 
aceasta, ceeace nu vor să facă, şi totuş pretind 
Şi să fălesc că sunt catolici buni! Cel nelegiuit 
1a vrut :să priceapă ca să facă. bine. 

lată pentru ce se supără aceştia împotriva 
AI NI 

1) Ps. XXXV, 3.
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preotului-care cutează să le amintească, tie şi în limba lor naţională, adevărurile cele strașnice, dar sfinte, ale credinţii catolice. Iată pentruce murmură în contra predicaţii ce se ține astăzi în . biserica mea: Catedrală, şi se leagă de nevi- novata limbă românească pentru a nu mărturisi că urăsc adevărul propoveduit. — Foarte nimerit ai putea, Cucernice Părinte, să le spui lor în pri- 
vința aceasta ceeace spunea Isus Hristos către 
Jidovi: Pentruee glasul meu nu-l cunoaşteţi ? Căci 
nu puteţi 'săi auziţi cuvântul meu; căci nu pu- 
teţi şi nu voiţi să îmbrăţişaţi din inimă învă ţă- 
tura pe care v-o propun, şi care totuş este în- văţătura lui Dumnezeu. Voi din tatăl diavolul 
sunteți şi poftele tatălui vostru votți să faceti; 
moravurile voastre, principiile voastre o dovedesc. 
lar eu 'căci adevărul grăesc, nu. credeți mie... 
Cela ce este dela. Dumnezeu, graiurile lui Dum- 
nezeu ascultă. Pentru aceasta voi mu ascultați, că 
na dela 'Dumnezeu sunteți 1). | 

Aşa fiind lucrurile, eu nu pot şi nici nu mă 
simt îndatorat ide fel a ascultă cererea făcută de 
cei trei pretinşi depulați şi catolici buni. 

Dacă această hotărâre, ce o luai după ce am 
cercetat lucrurile, nu le va plăcea, lor, „ducă-se, 
cât le place, cu plângerile lor mai departe“. Să 
se silească însă de a merge foarte şi foarte departe 
unde nimeni să nu-i cunoască şi să nu fie nici- 
odată în stare de a-i cunoaște; pentrucă, de vor 
POI 

1) Ioan. VIII, 43—47,
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Îi cunoscuţi aşa cum sunt, nu încape nici o în- 
doială că „Plângerile lor“ nu se vor ascultă. 

Insă dacă vreau. să asculte de sfatul meu, să 
umeze astiel: Să se lepede de orice patimă. 
care îi orbeşte, şi să se întoarcă cu inimă curată . 
la Dumnezeu. Ei vor găsi atunci, nu numai la 
mine, ci Şi la vrednicul lor Paroh, o inimă pă- 
rintească, gata totdeauna să îmbrăţişeze şi. să 
strângă la piept pe fiii cei rătăciţi, de câte Ori, 
căindu-se, ei se întorc cu sinceritate la Dumnezeu. 

Cât pentru mine, cu îmi împlinesc datoria, : 
îndemnându-i fierbinte ca să'şi reguleze con-. 
Ştiinţa şi să-şi caute de veciniea lor mântui- 
ze, reîmpăcându-se cu Dumnezeu, până au timp, 
lără de a așteptă Să-i, apuce moartea în starea, 
cea nelericită a păcatului, în care se afli fără 
îndoială. Drept aceea le zic lor împreună cu re- 
gescul scriitor al psalmilor: Astăzi de veţi auzi 
glasul lui, să ue vă învârloșaţi înimele voastre), 
să nu vă încăpăţânaţi în păcat, să nu vă amâ- 
naţi îndreptarea până la adoua zi ; ci îndrep- 
tați-vă chiar azi cu inima curată, ca să fiţi gata 
la orice chiemare de'a vă înfățişă la tribunalul, 
cel înfricoșat al lui Isus Hristos, care nu încetează 
de a vă mai spune: Deci şi voi fiți gata, că în cea-. 
sul care nu gândiţi [iul omulii ua veni ?),să re- 
veniţi deci în fire şi să nu vă amăgiţi. Au nu știți, 
vă voi spune împreună cu sfântul Apostol, că ne- 
drepții împărăția hui Dumnezeu nu 0 vor moșteni 2 
AI 

1) Ps, NCIV, 8.—2) Luea XII, 40,
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Nu vă înşelați: nici curvarii, nici slujitorii idolilor, nici preacurvarii, nici malachii, nici sodomenii, mici furii, nici lacomii, nici Deţivii, nici ocărâ- torii, nici răpitorii, împărăția lui Dumnezeu nu „0 vor 'moșteni!). | 
Și fiindcă aţi venit înaintea mea în calitatea de catolici, ba chiar Și de catolici buni, daţi-mi voie de a vă spune, pentru a-mi împlini datoria, că pentru a fi cineva un catolic, şi un catolice bun şi pentru a se mântui, nu e de ajuns a fi priimit botezul, Ci trebue a crede, nu orice ni se pare, sau ne place nouă. din religia creştinească, dar trebue a crede oricât crede şi ne propune să credem Biserica lui Isus Hristos, care a spus: Si de nu va ascultă nici de Biserică, să-ți fie ție ca un pigân şi vameş. Cela ce va crede şi se vu Doleza, se a mântui: iar cela ce nu wa crede, se va osîndi. Cela ce crede (întru Fiul lui Dum- 

nezeu) su se judecă; iar cela ce nu crede, iată 
esie judecat, că ma crezul întru numele celui unul născut Fiul luj Dumnezeu. lar aceasta 
este judecata, că lumina a venit în lume, şi au 
zubit oamenii mai mult întunericul decât lumina, 
că era japtele lor rele. Că cela ce face rele w- 
riste lumina şi nu vine la. lumina ca Să nu se 
dovedească lucrurile hui 2), | 
„Așa dar vedeţi cât e de adevărat, prin spusa 

însăş a lui Isus Hristos, că, pentru a fi cato- 
lic, şi catolic bun Şi pentru a se mântui, trebue 

1) 1. Cor. YI, 9—10.—9) Matth. XVIII, 17. Mare, AVI, 16. loan. III, 18 —20, 
E 

 



cu prilejul unui recurs contra lui 303 

"cineva să creadă, de oarece cine nu crede, chiar dacă a fost botezat, este și osândit. 
„Însă credința accea care mântue este cre- dinţa cea vie, care lucrează prin dragoste, -fiind- că credința dacă Mare fapte, moartă este sin- gură 1); o asemenea credință este nefolositoare, nu e bună pentru nimic, din cauză că nu se deose- bește de credința ce o au chiar duhurile necu- rate, despre cari este scris că: Si dracii cred şi se cutremură.2). 
Pentru aceasta Isus Hristos nu sa mărginit a stărui despre necesitatea, credinţei, ci a mai stăruit asupra necesităţii faptelor celor bune şi a păzirii tuturor poruncilor sale, când a spus către Apostolii săi: Drept. aceea mergând învă- [ați loate neamurile botezându-i pe ei în numele Tatăhi şi al Pindluj si al Sfântului Duh. învă- fându-i pe dânșii să păzească toate câte am po- runcit vouă3). 

In privința acestor cuvinte ale Evangeliei, așa scrie sfântul Hieronim : „Aceasta e o poruncă „de căpetenie. Isus Hristos a prescris mai în- „lăiu apostoiilor de a învăță toate neamurile, apoi „de a le boteză, şi după ce le-ar fi învățat pe „ale credinţei și „le-ar fi botezat, să le arate tot „Ce trebue să păzească, Şi pentru ca să nu gân- 
„dim cumva că lucrurile cele poruncite ar fi pu- „ţine şi ușoare, adaose: Toate câte vi le-am po- 
„runcit; încât oricine ar fi crezut și ar fi fost PI 

1) ae. 11, 17.—2) Lac, 11, 19.—3) Matt. XXVII, 1990, |
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„botezat în sf. Treime, să ştie că are să păzească 
„toate poruncile 1).“ | 

Vedeţi deci cât e de adevărat, prin spusa în- 
săş a lui Isus Hristos, că, pentru a fi catolice 
şi catolic bun, şi pentru a se mântui, nu ajunge 
ca cineva să creadă, nu ajunge să fie botezat, 
dar trebue a observă, nu numai una sau altă 
dintre poruncile legii, după cum ne vine mai 

- bine la socoteală şi ne place mai bine, ci toată 
legea lui Isus Hristos, astfel precum Biserica 
lui o propune, ori cât aceasta, să se împotrivească 
patimilor şi poftelor inimii noastre, oricât să se 
împotrivească. interesele noastre vremelnice. Drept 
aceea ne învaţă sfântul Apostol Iacob: Ca ovi. 
cine va păzi toată legea şi va gresi întru una, 
sa [făcut tuturor vinovat ?). 

Dacă veţi urmă să lucraţi altfel, dacă nu veți 
păzi poruncile, iar toate poruncile lui Isus Hris- 
tos şi ale Bisericii Sale, niciodată nu veţi fi niş- 
te catolici buni, precum vă făliţi; dar şi în o- 
chii lui Dumnezeu, şi în ochii Bisericii, veți fi 
nişte catolici răi. — Acum, „ce deosebire este 
între. eretici şi catolici răi? răspunde sf. Au- 
gustin, „decât numai că. ereticii cred nişte lu- 
cruri neadevărate, iar catolicii cei răi, tot cre- 
zând lucruri adevărate, nu trăese după credinţa 
lor 3). În practică deci, şi în privința vecinicei 
mântuiri, nu e nici o deosebire, pentru că cre- 
dinţa singură nu ajunge spre a ne mântui. „Gân- PI RR 

1) Lib. IV; Comment, în Matth.—2) Iae. AI, 10.—3) Lib. quaest, in Evang, Matth. cap. XI, E
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dește, poate, cineva“, scrie sf. Papa Grigorie cel Mare: „Eu am Şi crezut, voiu. fi mântuit. EI „spune adevărul, dacă prin fapte pune credinţa; „în: lucrare, fiindcă credința cea adevărată Con- „Sistă în aceasta ea moravurile să nu contrazică „la ceeace cuvintele afirmă. Drept aceea spune „Pavel în privinţa unor falşi credincioşi, că 7măy- „durisese de a cunoaște pe Dumnezeu, dar se lea- „Bădă de el prin japtele lor1).“ — Din ceeace pre- cede puteţi 'să vedeţi şi să recunoașieți că, ur- mând a trăi precum trăiţi, nu puteţi să vă fă- liţi de a fi catolici buni, ci trebue să mărturi- Siți că sunteţi mai bine nişte catolici răi. Dacă. credința voastră catolică vă deosebeşte de eretici, viața voastră necreştinească, vă face ca ei ŞI vă lipseşte de moştenirea, cerească ; fiindcă, o mai repet, nu ajunge. credinţa pentru mântuire, ci „trebue să fie credinţa însufleţită prin fapte bune. Wa tot cela ce-mi zice mie, Doamne, Doamne, va, intra întru împărăţia ceriurilor, ci cela ce face voia Tatălui mea carele este în ceriuri, acela va intră întru împărăția ceriurilor 2), 
Acum, a face voința lui Dumnezeu însem- nează a păzi cu sfințenie toate poruncile lui. Ie-aţi păzit până :aci? Să răspundă conştiinţa voastră. Cât pentru mine, mă simt dator de a vă aduce aminte una din poruncile pe care aţi căl- cat-o chiar în recursul cel nedrept pe care mi Vaţi înfățișat. 

DI 
1) Hom. XXIX. in Evang.—9) Matth. VII, 2. 

20
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Isus Hristos a spus către preoții săi: Cela ce 
vă ascultă pe voi, pe mine mă ascultă, şi cela ce vă 
desprețueşte pe voi, De mine mă despreţuește!). Fi 
bine, voi aţi disprețuit în chipul cel mai nedrept pe 
Parohul vostru, pe când el nu e vinovat decât 
numai de a'şi fi împlinit datoria. Yoi Vaţi ca- 
lomniat înaintea mea, după ce v'aţi încercat de a-i aţiţă împotrivă ura enoriaşilor. Aceasta este o . 
nedreptate pe are sunteţi datori în conştiinţă; 
de a îndreptă, dacă nu vreţi să fiţi urgisiţi de 
Dumnezeu. Să nu socotiți că, întrebuințând acest 
curânt aspru urgisiţi de Dumnezeu, eu exagerez. 
Ascultaţi ce este scris în cărţile cele sfinte: Șase 
suni lucrurile ce le urăște Dumnezeu, şi al șap- 
telea este întru urgisirea. sufletului lui. Voiţi a- 
cum să ştiţi care este acest al şaptelea lucru ur- 
gisil de Dumnezeu? Este cela ce seamtină desbi- 
nare între fraţi?). 

Acum voi v'aţi silit de a semănă desbinări, 
nu numai printre fraţi, ci încă între părinte şi 
fii, între Paroh şi enoriaşi. Siliţi-vă deci de a 
reveni în fire şi recunoscând răul făcut, 'grăbi- 
ți-vă de a-l îndreptă şi de a face pocăinţa cuve. 
nită pentru păcatul acesta şi pentru toate csle- 
lalte spre a dobândi ertarea dela Dumnezeu. 

Acesta, credeţi-mă, este singurul mijloc prin 
care veţi putea să îmblânziți dreptatea dumne- 
zeiască şi să atrageţi binecuvântările cerești, nu 
numai asupra voastră, ci încă asupra nenorocitei 
DI 

1 Luc. X, 16.—2) Prov. VI, 16. 19,-
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Polonie a domniilor-voastre. Numai prin acest mij- loc al sincerei voastre îndreptări către Dumnezeu veţi putea, întru cât atârnă de voi, să faceţi a reînvia din nou patria voastră, dându-i încă odată mărirea perdută şi slava străbună, iar nu înqă- rătnicindu-vă în păcate, nu călcând legile bise- ricești, nu pretinzând a face ca să se împăn- tăşească de ale voastre zadarnice demonstraţii politice însăș Religia. Drepiatea, însuș Dum- nezeu. vi-o încredinţează, dreptatea înalță neamul, îar păcatul nefericește popoarele 1). Voi n'aveţi să căutaţi dovezile acestui adevăr decât în istoria însăș a naţiei voastre. | i „Dar acum, spre a mă întoarce la Cucernicia Ta, îţi voiu spune, cinstite Părinte, că sunt foarte vesel că am avut acest prilej de a-ţi da o pu- blică mărturie despre stima şi iubirea mea. De aproape patru ani te privesc la lucru, ca admi- nistrator al acestei Parohii, și niciodată nu te am apucat asupra faptei de a nu- ți îndeplini dato riile unui păstor zelos, credincios ŞI înţelept. Fără de a te abate la dreapta ori la stânga, fără. hatâruri de persoane, oricare ar fi fost clasa lor socială, sau naționalitatea lor, Cucernicia Ta ai vroit, împreună ;cu mine, ca legile cele prea sfinte ale lui Dumnezeu şi ale Bisericii sale să lie respectate şi piizite de toţi. Aceasta, care de alimintrelea ar trebui să fie ținta oricărui preol care nu se gândeşte la foloasele proprii, ci ur- ———— 
1) Prov. XIV, 34, 
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măreşte numai interesele lui Isus Hristos, nu este 
o laudă mică pentru Cucernicia Ta, dacă are ci- 
neva, în vedere starea. cea nefericită; în care ai 
găsit parohia aceasta, precum şi abuzurile cele: 
nenumărate şi foarte grave introduse întinsa de 
la o vreme îndelungată, împotriva cărora a, tre- 
buit şi mai trebue a te lupta. 

„ Recunoscând în public aceste merite ale Tale, 
pe care Dumnezeu 16 va răsplăti după cuviință; 
laud și aprob purtarea Ta păstorească, şi te în- 
demn să mai stăruești la reformele cele mân= 
tuitoare pe cari le-ai întreprins sub povăţuirea 
mea, fără de a-ţi perde curajul din pricina: mul- 
telor piedici pe cari va mai trebui să le învingi, 
sau din pricina multor împotriviri ce le vei în- 
tâmpina, ori a nedreptelor persecuții ce le vei 
suferi. Deci tu, fiul -mieu, îmtăreşte-te în darul 
cel întru Hristos Isus,... pătimeşte ca um bun vi- 
leaz al lui Isus Hristos:),— carele va răsplăti 
fiecăruia, după faptele Iui?). | | 

Nu încape nici o îndoială că noi acum avem 
a face cu nişte oameni cari nu se sfiesc nici de a 
întrebuinţă, infamul mijloc al calomniei sugerat. 
de Voltaire, care spunea: „Să calomniaţi, să ca- 
lomniaţi totdeauna, şi ceva o să rămână“. Dar 
ce? Avem oare să desnădăjduim din pricina a- 
ceasta? Niciodată. Nu e vorba de cauza, noastră, 
ci de cauza lui Dumnezeu şi a religiei sale prea. 
sfinte. Şi care a fost vre-odată omul cel drept, 

  

  

1) 2 Tim. 11, 1. 3.—2) Matth, XVI, 17,
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începând dela, Avel, care, voind a apără o cauză atât de nobilă, să nu fi fost calomniat Şi perse- cutat de cei păcătoși? Isus Hristos ne-o prezisese: Şi veți fi urâţi de toţi pentru numele meu), Insă această ură a păcătoşilor el însuş o încer- că cel d'întăiu din iubire pentru noi. Drept aceea si noi având atâta nor de mărturii pus împrejurul , nostru, lepădând toată sarcina, şi păcatul cel ce lesne încunjură, prin răbdare să alergăm în lup- la, care este pusă înaintea noastră;  cău- tând la începătorul si plinitorul credinții Isus, care în locul bucuriei ce era pusă înaintea lui, a răbdat crucea, de ocară nebăgând samă, şi de a dreapta scaunului lui: Dumnezeu a șezut. Că socotiți de cel ce a răbdat dela piciătoşi a- supra Sa împotrivire ca aceea, ca să nu vă os- teniţi, slăbind cu sujletele voastre 2). Să ne întă- Tim deci, în lupta pe care trebue s'o susţinem pentru cauza lui Dumnezeu, prin exemplul lui Isus, al dumnezeescului model al tuturor aleşi- lor, pe cari Dumnezeu mai. înainte 2-a şi hotă- „7ât să fie asemenea chipul Fiului său 3). Insă Isus nu este numai modelul nostru ; el este şi învățătorul nostru, care pentru a ne îmbărbătăi ca să ne luăm. după. dânsul, nu înceteazii de a ne repetă: De vă urăște pe voi lumea, ştiţi că pe mine mai înainte decât pe voi: ma urât. De aţi fi din lume, adică dacă aţi fi asemenea cu oamenii din lume în privința vieţii şi a moravurilor, lumea PN 
1) Luc. XXI, 17.—2) Hebr. XII, 1—3.—3) Rom. VUI, 29,
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ar îubi pe al său; iar căci din lume nu sunteți, 
ci eu w'am ales pe voi din lume, pentru aceasta; 
vă. urăște 'pe voi lumea, pentru că lumea vede în 

„„.Yoi, şi în chipul vostru de a vieţui, osândirea vi- 
țiurilor sale. Aduceți-vă aminte de cuvântul ca- 

rele am grăit vouă. Nu este sluga mai mare decât 
domnul său. De m'au gonit pe mine, şi pe voi vă 
vor goni; de au păzit cuvântul mieu și al vostru 
vor păzi. Ci acestea toate vor jace vouă pentru. .. 
numele mieu!). Şi pentru aceasta fericiți veţi fi, 
când pentru mine vă vor ocărâ pre voi, şi vă 
vor prigoni, şi vor zice tot cuvântul rău, minţind, 
împotriva voastră. Bucuraţi-vă şi vă. veseliți, că 
plata voastră multă este în ceriuri 2), 

„Intărit deci, Cucernice Părinte, de exemplul * 
învățătorului divin și de aceste vorbe ale lui, 
şi având în vedere răsplata, cea vecinică a Ra- 
iului, nu te teme, îţi spun, aplicându-ţi exorta- 
iunea lui Mathatia murind către fiii săi: Wu te 
teme de cuvintele omului păcătos, că miirirea lui 
"e gunoi şi vermi. Astăzi se înnalță și mâine nu 
se va ajlă, că s'a întors în țărâna să, şi gândirile 
lui au perii. Drept aceea, fiule, întăreşte-te şi îm- 
bărbăteazi-te în lege că întrânsa te vei mări 3), 

Stărueşte prin urmare, precum e datoria Cu- 
cerniciei Tale, la reforma acestei. parohii, ast- 
fel precum ai întreprins-o, Fii neadormit, pentru- 

„ca toţii să păzească pe deplin toate legile “cele 
prea sfinte ale Bisericii lui Isus Hristos ; dar mai 
PI 

1) Ioan. NV,17. 20. 21.—2) Matth, V, 11—12.—€) 1. Mac. 11, 62-64
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„Cu deosebire legea privitoare la porunca pascală, iar de aci 'nainte, să tăgădueşti onorurils în- mormântării creştinești, după Canoane, oricăruia, nu-și vă fi împlinit această prea gravă îndatorire Și ar fi murit fără semne sigure de pocăință.—Să mai priveghezi ca nu Cumva sub cuvânt de re- ligie, să se facă demonstraţii politice în Cate- drala mea. De aci înainte vei refuză chiar de a se citi o liturghie, dacă ți Sar cere cu sco- puri politice şi pentru a face o demonstraţie. A- celaș lucru îl vei face şi pentru o liturghie de Requiem când ți S'ar cere de nişte patrioţi pen- “tru oarecare persoană, necunoscută Cucerniciei Tale, 'şi răposată! în străinătate, afară numai “de a ţi se înfățişă documente autentice, eliberate de autoritatea Disericească compelentă, cari să dovedească Şi să încredinţeze cum că persoanaj aceea a murit ca un catolic adevărat. Intrebuin- " țând' măsura aceasta, nu vom fi expuși încă o- dată a fi înşelaţi, precum furăm! acum şase ani din partea unor bretinși catolici buni: în ocazia sufragiilor cerute nouă pentru compatriotul : lor Kraszewski, a cărui moarte, precum se află mai „târziu, nu fu nicidecum creștinească,; după cum nu fusese creştinească, întru nimic nici viaţa lui. Noi voim şi suntem datori. de a îndreptă paro- " hia aceasta, încât ea, care are onoarea de a avea drept biserică însăș Catedrala Episcopului, - să slujească, cum este drept, 'ca o pildă pentru toa- te celelalte “parohii din Eparhie. Acum, pentru a stârpi abuzurile cele enorme cari de „vre-o Ju
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mătate de veac se întroduseseră în parohia de. 
laşi, și pentru a face ca viaţa cea creştineascăi 
să înflorească 'din nou printre catolicii noştri, tre- 
bue ca legile Bisericii lui Isus Hristos să se pă- 
zească cu sfinţenie Şi pe deplin din partea tuturor 
acelora cari sunt şi voesc să rămână catolici. 

- Ştiu că acest discurs al meu va sună cam 
tare pentru mai mulți, ştiu că unii, mai mult 
farisei decât creştini, se vor seandaliză,. Insă, şi 
în privința aceasta, ne mângăe exemplul şi cu- 
vântul lui Isus Hristos. Cu ocazia mai sus amin- 
tită, în care dumnezeescul învăţător aruncase în 
fața fariseilor cumcă ei călcau legea dumnezeeas- 

„că pentru a se țineă de datinele şi abuzurile lor, 
ucenicii se apropiară de el şi astfel îi ziseră: Cu-: 
noscul-ai că Fariseii auzind cuvântul acesta s'au 
scandalizat? lar el răspunzând a zis: Tot sadul 
pe care nu la:sădit Tatăl 'meu cel ceresc, se va des- 
rădăcină. Lăsaţi-i pe dânşii: sunt orbi 1), 

Nu trebue deci a lăsă de a vesti adevărurile 
cele trebuincioase pentru mântuire, de a reaminti 
şi de a impune păzirea poruncilor lui Dumnezeu 
şi Bisericii sale, de frica scandalului ce ar putea 
să ia oamenii cei răi. Ba chiar preotul care are 
grija sufletelor m'are să omită de a'şi împlini da- 
toria de a anunţa adevărul nici chiar atunci când 
câţiva creştini răi s'ar scandaliza pentru aceasta, 
până într'atâta, încât să-şi părăsească propriul 
Păstor. Intr'o altă împrejurare, după un discurs 

  

1) Matt. XV, 12—14. | 

i ha
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al lui Isus Hristos, mai mulţi din ucenicii lui, po- vestește Evangelia, ziseră: Greu este cuvântul acesta, cine poate să-l audă pe el?... Dintr'aceasta mulţi din ucenicii lui s'au întors înapoi şi numai „UMblă cu dânsul. Departe de a se îngriji, Isus zise celor doisprezece (apostoli): Au doară și voi 
vroiți să vă duceţi 21) Prin aceasta a vroit a a= răta, chiar Apostolilor, cumcă el n'avea trebuinţă de nimeni întru a îndeplini lucrarea, impusă lui 
de Părintele cel dumnezeesc; că, dacă dânşii lar 
îi părăsit, paguba ar fi fost toată pentru ei, nu 
pentru dânsul; că el nu umblă să-şi facă ucenici 
şi următori spre folosul său, ci numai spre folo- sul lor, precum îndată o recunoscu sf. Petru, răs- 
punzându-i în numele tuturor celorlalți apostoli : Doamne, la cine ne vom duce? Cuvinte ale vieții 
vecinice ai?). Se ştie prea mult că adevărul e 
ceva tare şi nesuferit pentru oamenii cei dedaţi 
la ale trupului, pentrucă omul: cel irupese nu 
primeşte cele ce sunt ale duhului hui Dumnezeu, 
că nebunie sunt hui, şi nu le poate înțelege 3). 
Nu în vederea acestora poate și este dator Păs- 
torul a se abţinea de a anunţa cuvântul dumne- 
zeesc, care, ca sămânța din Evangelie, căzând 
pe un pământ favorabil, adică în sufletele acelora 
cari într'o inimă bună şi desăvârşită păstrează 
cuvântul auzit, va face roade întru răbdare 4). 

Această gândire'"mi dă fireşte prilejul, Cucer- 
nice Părinte, de a te îndemnă mai mult decât 

  

1) Ioan. VI, 60, 67—68.—2) Ioan: VI, 69.—3) 1. Cor. II, 14.— 4) Luc. VIII, 41.'13,
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oricând ca să stărueşti cu toată râvna la, propo- văduirea, cuvântului de viaţă. E lucru Sigur, pre- „cum 0 dovedește cu prisos recursul însuş ce s'a făcut împotriva Cucerniciei Tale, că neştiința: - catolicilor noştri într'ale Religiei este izvorul tu- turor relelor de cari ne plângem. Strigă cu tă- rie, aşa dar îţi voiu zice cu Prorocul, şi nu în- cela, ca o trimbiţă înalță glasul tău, şi spune poporului meu păcatele sale şi casei lui Iacob jără-de-legile lor D.. ” 
Să. instruieşti şi să nu încetezi de a mai in- strui pe poporul tău. Mai mulţi din catolicii noş- tri socotesc că şiiu în deajuns ale „Religiei, Și nu fac decât a. spune absurdităţi de câte ori vroesc a vorbi despre ele. Acum ei, cari mai mult decât toţi ceilalţi ar avea trebuinţa de a. învăță, fiindcă în realitate sunt -nişte ignoranţi de tot, în mijlocul acestei ignoranţe înfumurate, nu vin niciodată, sau mai niciodată, să asculte. predicile. Nu ştiu în ce.chip aceştia se vor des- 

vinovăți la tribunalul lui Hristos, judecătorul lor, „că au neîngrijit o datorie riguroasă, precum este aceea de a se instrui într'ale Religiei. Insă: Cu- „ cernicia Ta ai să te apuci cu o îndoită silinţă de. lucrul acesta, şi n'ai să-ţi perzi curajul când vei 
vedea, că puţini vin să asculte adevărurile cele 
sfinte ale credinţei, pentru a, căror vestire Fiul în- 
suș -al lui Dumnezeu s'a scoborât din cer pe pământ: 

| 
La, instrucţiunile predate de Cucernicia Tai, nu perde niciodată din vedere puternica îndem- 
1) Isai. LVIII, 1,
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nare a sf. Apostol Pavel către iubitul său ucenic Timoteiu şi, în persoana acestuia, către toţi preo- ţii: Jlărturisesc eu drept aceea. înaintea ui Dum- nezeu şi a Domnului Isus Hristos, care va să ju- dece vii şi morții întru arătarea sa și împărăția sa. Propovădueşte cuvântul, stăi asupra cu timp şi [ără de timp, mustră, ceartă, îndeamnă cu toat îndelunga răbdarea şi cu învățătura. Că va fi timp, când învăţătura cea sănătoasă nu o vor pri- mi, ci după. pojlele sale își vor alege loru-si în- vățători cari vor scărpină urechile; şi dela adevăr auzul îşi vor întoarce, şi la basme se vor plecă, lar tu, priveghiază întru toate, pătimeşte rău, fă lucrul evangelistului, slujba ta [i-o deplin!). 
S'âr crede că Apostolul vorbeşte aci tocmai 

despre veacul nostru şi despre mai mulţi dintre 
catolicii noştri. Nu mai vroeşte omul să audă 
adevărul ; de aceea mai mulţi nu vin la biserică 
ca să asculte instrucţia religioasă, de care ei au 
anume atâta trebuinţă. Nu mai vroeşte omul să 
audă. adevărul; de aceea mai mulţi nu mai pot 
suferi pe preotul care 'şi împlineşte cu sfinţenie 
funcțiunile sale, care propoveduește pur şi simplu 
si. Evangelie: un asemenea preot nu știe a pro- 
povedui, nu ştie; a raţionă; el e grosolan, n'are ma- 
niere frumoase; nu ştie a tracta cu oamenii, des- 
gustează pe toţi, pentru că'i desgustează pe cei, 
este, într'o vorbă, de nesuferit. Iar aceşti delicaţi, 
ca să-și găsească nişte advocaţi ai patimilor lor 
și din sete de noutăţi, umblă dela, un învăţător la 
O 

— 
. 

D UI. Tin. IV, 1-5,
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altul, căutând pe un preot care, printi'un abuz 
scandalos, să gâdele şi să linguşească viţiurile lor. 

„ Asttel de catolici, cari au numai numele de 
catolici şi nimic mai mult, merg până a ame- 
ninţă că, dacă preotul nu va face după pofta 
lor, sau dacă Episcopul nu 'va da afară pe preo- 

„dul care lor nu le place, ei vor părăsi Biserica 
catolică şi 'și vor schimbă religia. — Nu gândesc 
însă aceşti buni catolici că, într'un asemenea caz, 
paguba şi rușinea ar fi numai din parte-le, cari 
atunci s'ar demască şi s'ar arătă în ochii tutu- 

„Tora ceeace sunt în ochii lui Dumnezeu, adică 
oameni stricaţi fiind la minte, nelămuriţi în credin- 
fă), nour fără de apă ce se poartă de vânturi, 
copaci tomnatici neroditori, de două ori morţi şi 
desrădăcinaţi, waluri sălbatice de mare, spume- 
gându-şi ruşinile 'sale; stele rătăcitoare cărora ne- 
gura întunericului în veac. le păzeşte 2). Câştigul 
şi cinstea, ar fi din contra, cu desăvârşire pentru, 
“Biserica lui Isus Hristos, pe care ar părăsi-o şi 
care nar mai aveă ruşinea ce le vine dela ei 
atunci când ei se numese catolici, dar care ar 
repetă în privința lor ceeace spuneă Apostolul 
Ioan în. privinţa apostaţilor din vremea lui: Diu- 
tru noi au eșil, ci nu erau dintru noi; că de ar fi 
fost dintru noi, ar fi rămas cu noi; ci ca să se 
arate că nu sunt toți dintru noi 3). . | 

Eşirea unor asemenea catolici din Biserică nu va aduce pagubă ei nici într'o vreme, ba chiar îi va aduce glorie; de oarece, -voiu spune şi eu „Cu un scriitor vestit din veacul al doilea creştin: 
a 

„. 

1) IL. Tim. III, 8.—2) Iadae 12—13.—3) L. Loan. 11, 19,
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„Socotiţi că noi dovedim credinţa prin mijlocul 
„persoanelor, sau nu mai bine pe persoane prin 
„mijlocul credinţei? Fie şi ca să sboare departe, 
„după placul lor, paiele cele ușoare; cu atât mai 
„curată va îi recolta de grâu bun, care se va de- 
„pune în hambarul Domnului“). 

Să nu te cuprindă deci nici un fel de teamă, 
Cucernice Părinte, precum nici eu însumi nu mă. 
las a fi cuprins față cu amenințările unor pre- 
tinși catolici, cari nu sunt catolici: decât nu- 
mai după nume, şi cari ar vroi să ne împedice. 
de a ne face datoria, cari s'ar bucura văzându-ne 
neascultători; ca dânşii, faţă cu legile lui Dum- 

nezeu și ale Bisericii. Stărueşte la reformele sa-. 
lutare ce le-ai întreprins şi la propoveduirea în- 
vățăturilor celor sănătoase. Ca în Antiochia Pi- 
sidiei pe timpul predicaţiilor sf. Apostol Pavel, 
creştinii cei răi, catolicii cei falşi te vor con- 
trazice cu blestemuri; însă creştinii cei buni, ca- 
tolicii cei adevăraţi se vor bucură ŞI VOr pros- 
lăvi cuvântul Domnului, şi vor crede toți câți. 
sunt rânduiţi spre vieaţa cea vecinică 2), 

Deocamdată, aducându-i lauda cuvenită pen-- 
tru râvna Ta, îţi împărtăşesc Cucerniciei 'Tale,. 
din toată inima,, binecuvântarea mea păstorească. 

Iaşi, din Reşedinţa Episcopală, în sărbătoareal. 
sf. Apostol Andrei 0 Xoemrie. 1898, 12 Decembrie 

î Fr. NICOLAE IOSIF CAMILLI 
EPISCOP CATOLIC DE IAŞI 

  

1) Tertul, Liber de Praescript. adv. haereticos, cap. XĂXXIII.—- 2) Act. XIUl, 45—48,
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