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KATALIKIŠKOJI AKCIJA

DARBA PRADEDANT *
Daugelis šiandien rašo ir kalba apie reikalą grįžti prie Krikščiony

bės. Daugelis norėtų krikščioniškuosius principus padėti į dabartinės 
santvarkos pagrindus, kad būtų išgelbėta griūvanti pasaulio civilizaci
ja. Tačiau ar esate šitose kalbose bei raštuose girdėję Kristaus vardą? 
Ar Vardas To. prieš kurį klaupia visa, kas yra danguje ir žemėje, paš
venčia pavargusios dabarties žmonijos norus bei viltis? Iš Krikščiony
bės šiandien laukiama, kad ji sušvelnintų įtemptus socialinius santy
kius, kad pakeltų tautas iš vargo ir skurdo, kad padėtų įvykdyti taiką 
žemėje. Bet iš jos nelaukiama, kad ji perkeistų patį žmogų pagal Kris
taus mokslą ir Jo pavyzdį. Šv. Povilo raginimas — apsivilkti Kristumi 
ir subręsti pagal Kristaus amžiaus pilnybę — neranda atgarsio dabar
tinio žmogaus širdyje. Antgamtinis-dieviškasis Krikščionybės "bruožas, 
atneštas žemėn istorinio Jėzaus Kristaus asmens ir patvirtintas Jo mir
timi bei prisikėlimu, šiandien yra dažnai pamirštamas arba tiesiog pa
neigiamas.

Krikščionybė yra būdinga ne tuo, kad ji gerina laikinį šio pasau
lio gyvenimą, bet tuo, kad ji per Jėzaus Kristaus Atpirkimą atstato 
žmoguje apardytą pirmykštį Dievo paveikslą ir panašumą. Apie tai 
šiandien, deja, nenorima kalbėti. Dabartinis pasaulis vertina moralinę 
ir socialinę Krikščionybės pusę, bet jis, kaip tie senovės graikai Atėnų 
areopage, nenori nieko girdėti apie Krikščionybės dieviškumą ir apie 
jos tiesioginį ryšį su gimusiu, kentėjusiu, mirusiu ir prisikėlusiu Kris
tumi. Kaip prieš I pasaulinį karą, taip ir dabar mus tyko „krikščiony
bės be Kristaus“ pavojus.

Priešais šitą pavojų mes turime pastatyti šv. Povilo iškeltą, visais 
amžiais Bažnyčios vykdytą ir pastarųjų popiežių, ypač Pijaus X ir Pi
jaus XI, pabrėžtą šūkį: „Visa atnaujinti Kristuje 
sos kūrinijos Pirmgymis. Per 
daiktai. Juo 
sujungta su 
vieno mūsų

ai

Iv

5
Kristus yra vi- 

Jį ir Jam sukurta-visi regimi ir neregimi 
ir žmonija, atpirkta Jo kryžiaus Auka ir 
kaip mistiniame Jo Kūne. Jis yra kiek- 
ir tikslas, pavyzdys ir pasisekimo laidas.

laikosi pasaulis 
Juo Bažnyčioje, 
veikimo šaltinis
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*) Tautinio Delegato pastoracinis laiškas katalikiškosios Akcijos 
atgaivinimo reikalu.
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Visokios socialinės, ekonominės, tautinės ar tarptautinės reformos, jei
gu jos neatsirems į Kristų, jeigu jose nebus Kristaus dvasios ir Jo ma
lonės, bus namai, statomi ant smėlio. Sitų namų griuvimas ir toliau 
bus didelis, kaip didelė' buvo pastarųjų dviejų šimtmečių be Kristaus 
kurtos civilizacijos katastrofa. Jeigu norime, kad iš kraujo ir ašarų 
gemančio naujojo pasaulio santvarka būtų pastovi, turime atsigrįžti į 
Kristų. Jį privalome nešti į visas moderniosios kultūros sritis, staty
dami ant UOLOS, kuriai pažadėta., nuolatinė pergalė ligi pat pasaulio 
galo. Pokarines žaizdas gali išdeginti tik Sekminių Dvasios ugnis ir jas 
užgydyti — tik Gailestingasis Samarijietis.

Mums, lietuviams, atsinaujinimas Kristuje yra būtinas dar ir del 
ypatingų mūsų gyvenimo sąlygų. Išrauti iš gimtosios žemės, netekę 
savo įprasto darbo, neturėdami aiškios ateities, daugumoje sugrūsti j 
bendro gyvenimo stovyklas, prislėgti nežinios apie tėvynėje pasiliku
sius artimuosius, mes sunkiai įstengiame grumtis su religinio ir do
rinio gyvenimo pavojais, kurie paprastai tyko tokiose sąlygose atsidū
rusius žmones. Gyvoji Krikščionybės dvasia ir nelaimių bei kančių pa
žadintas Dievo ilgesys, mums net nepastebint, pradeda pamažu blėsfl 
mūsų gyvenime, nors savo širdies atdūsiuose mes jį visi nešiojamės. 
Tuo tarpu kur gi mes eisime palikę Dievą? Juk mes esame tasai Kris
taus minimas mažasis būrys, kuris turi nesibijoti, nors aplinkui ir že
mė drebėtų, nors ir kalnai virstų į jūrų gelmes, nes Viešpats yra mū
sų priebėga ir stiprybė. Jis atvedė mūsų Tautą per Krikštą į savo 
Karalystės kelią, Jis išlaikė ją amžius trukusio pavergimo metais, Jis 
prikėlė ją nepriklausomam gyvenimui, Jis atstatys ir dabar jos laisv.ę, 
nes Jo kryžiais ir kankinių kapais yra nusagstyta visa šventoji -rūpin
tojėlių žemė. Šiandieninė Lietuva, kaip anas senasis Babilono nelaisvėn 
išvestasis Izraelis, yra pilna Viešpaties šauksmo ir maldos. Argi mū
siškė tremtinių bendruomenė galėtų išsiskirti iš viso krašto religinės 
dvasios? Argi ji neturėtų virsti Dievo miestu, kuriame Aukščiausiasis 
įsirengtų savo buveinę? Atnaujinimo Kristuje laukia ne tik visas pa
saulis, bet ir mes patys su savo šeimomis ir mokyklomis, su savo or
ganizacijomis ir įstaigomis, su savo planais ir sumanymais. Apaštala
vimas, įtraukiant į jį kuo plačiausius sluogsnius, šiandien yra ne tik 
bendras krikščioniškasis, bet ir mūsų lietuviškasis reikalas, nes, tik 
išlaikę savyje Kristaus malonės pašvęstą ir gyvenimo sunkenybių ne
sulaužytą asmenybę, mes galėsime būti naudingi savai Tėvynei.

Visa tai paragino mane atgaivinti tremtyje katalikiškosios Akci
jos darbus, taip gražiai klestėjusius nepriklausomojoje Lietuvoje ir vė
liau karo sugriautus. Katalikiškoji Akcija yra pasaulininkų apaštala
vimas, bažnytinei hierarchijai vadovaujant. Nuo pat Krikščionybės pra
džios pasaulininkai dalyvavo Bažnyčios darbe. Jau pats Kristus šalia 
apaštalų turėjo ištisą būrį mokinių, kurie vaikščiojo po miestus ir 
skelbė Jo mokslą. Apaštalų pagelbininkai taip pat dažnai buvo pasauli
ninkai, pav. Lukas, Akvilas, Epafroditas. Sv. Povilas mini net ištisą eilę 
moterų, kaip Sintichę, Evodiją, Priscilę, Priską, kurios šventu uolumu 
padėjo Evangelijai sklisti stabmeldiškajame pasaulyje. Antrajame ir
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trečiajame šimtmetyje buvo net susidaręs pasaulinių religijos mokyto
jų luomas, kurio garsenybėmis Bažnyčios istorijoje liko šv. Justinas, 
Origenas, Tertulijonas ir kiti. Anais senaisiais laikais Bažnyčia buvo 
ne tik dvasininkų, bet visų tikinčiųjų reikalas. Visi jie buvo vienos 
dvasios ir vienos širdies. Visi buvo pasiryžę su džiaugsmu aukotis dėl 
savo tikėjimo — net ligi mirties. Šitas bendras užsidegimas bei uolu
mas ir Ijuvo toji dirva, kurios sultimis mito mažas evangeliškasls gars
tyčios grūdelis, skleisdamasis i pasaulinį Bažnyčios medį. Tik vėles
nieji amžiai aptemdė pasaulininkų dalyvavimų apaštalavime, visą šito 
darbo naštą uždėdami ant dvasininkų pečių. Jeigu kurį laiką kunigai 
vieni ir galėjo ją pakelti, tai, gyvenimui išsišakojus ir susipynus, pa
saulininkų grįžimas J Evangelijos skleidimą bei vykdymą pasidarė bū
tinas. Juk pasaulininkai pastaraisiais šimtmečiais kūrė mokslą ir me
ną tvarkė visuomenę ir valstybę, auklėjo ir mokė jaunąsias kartas. Jų 
tad pareiga ir buvo persunkti šitas savo tiesioginio darbo sritis Kris
taus dvasia ir tvarkyti jas pagal Kristaus principus. Todėl pastarieji 
popiežiai, pradedant Leonu XIII, ir paragino pasaulininkus eiti į gar
bingus apaštalavimo darbus, o popiežius Pijus XI suorganizavo šituos 
darbus katalikiškosios Akcijos pavidalu.

Katalikiškoji Akcija yra ne kas kita, kaip atgaivinimas anos pir
mykštės krikščioniškosios dvasios, kada Kristaus paskyrimas eiti į pa
saulį ir skelbti Evangeliją buvo uždegęs visus ir kada Sekminių Dva
sia ištisas minias buvo pažymėjusi ryžties ženklu. Jeigu gražios ateities 
mes laukiame tiktai iš religinio atsinaujinimo, tai atsiminkime, Myli
mieji, kad žemės veido nepakeis nei vieni kunigai nei vieni pasauli
ninkai, bet visi drauge, sujungti to paties tikėjimo Kristuje, persunkti 
Jo meilės, pašvęsti Kunigystės ir Sutvirtinimo sakramentų, veikdami 
organizuotai ir drausmingai. Atgaivindamas mūsų tremtyje katalikiš
kosios Akcijos darbus, aš kaip tik ir norėčiau paskatinti visus tikin
čiuosius be jokios išimties įsijungti į šitą bendradarbiavimą Kristaus 
dirvoje. Norėčiau kiekvienam nurodyti dalį toje karališkojoje kuni
gystėje, apie kurią kalba šv. Petras, kad visi skelbtų ir vykdytų dory
bes To, kuris mus visus pašaukė į nuostabią savo šviesą.

Lietuvoje kat. Akcijos darbų svorio centras buvo organizacijos. Ne
organizuoti katalikai joms nepriklausė ir tuo būdu į tiesioginius kat. 
Akcijos darbus nebuvo įtraukti. Tuo tarpu net ir praktikuojančių ka
talikų buvo į organizacijas susirašę tiktai dalis.

Nėra jokios abejonės, kad Lietuvoje Bažnyčia patyrė iš organizaci
jų labai daug paramos ir pagalbos. Tačiau šiandien beveik visų šitų 
garbingų ir nusipelniusių organizacijų nebėra. Karas sugriovė jų cen
trus, išsklaidė jų narius, gyvenimo sąlygos nutolo nuo jų statutų. Kaip 
tad mums pasielgti dabar, atgaivinant kat. Akciją? Dabartinis gyveni
mas verčia ieškoti naujų būdų, kurie sutaptų su tremties sąlygomis ir 
sykiu nemenkiau — gal net dar geriau — patenkintų kat. Akcijos už
davinius.

Nors kat. Akcijos darbų sutelkimas organizacijose ir davė daug 
naudos, tačiau jis neatkreipė pakankamo dėmesio į pagrindinę katali-
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kiškojo gyvenimo bei veikimo bendruomenę būtent — į parapiją. 
Jeigu senesnioji mūsų karta dar daugiau ar mažiau išlaikė priklauso
mybės parapijai jausmą, tai jaunoji, po I pasaulinio karo išauklėta 
karta tokio jausmo beveik nebeturėjo. Jai parapija buvo tiktai ad
ministracinis vyskupijos padalinys, bet jau nebe gyvasis bažnytinio 
gyvenimo narvelis, kuriame ji pati dalyvautų ir kurios dvasia ji mis- 
tų bei augtų. Tačiau jau ir Lietuvoje buvo jaučiama, kad kat. Akcija 
negali išsiskirti iš šito pagrindinio Bažnyčios narvelio veikimo. Nekar- 
tą buvo ieškoma būdu, kaip parapijos bendruomenę suderinti su iš
sišakojusiomis organizacijomis. Atskiri asmens — ir dvasininkai, kaip 
šviesios atminties arkiv. Jurgis Matulevičius, ir pasaulininkai, kaip 
prieš penketą metų miręs prof. Stasys Šalkauskis, — pasisakydavo už 
parapijinės dvasios ir parapijinės bendruomenės atgaivinimą bei stip
rinimą. Buvo jaučiama, kad be parapijos kat. Akcija darosi vis labiau 

t dirbtinė, šalta ir techninė. Organizacijų papildymas parapijiniu pradu 
buvo svarbiausias prieškarinis kat. Akcijos rūpestis, kuris, deja, dėl 
užgriuvusių karo įvykių nespėjo tinkamai subręsti ir būti įvykdytas. 
Užtat dabar, kada organizacijos yra sugriautos, mes ir norime visą kat. 
Akcijos darbų svorio centrą perkelti į parapijos gyvenimą.

„Iš parapijos — savo metu rašė minėtasis arkiv. Jurgis Matule
vičius — kaip iš kokių akyčių susideda Bažnyčios kūno mezginiai. Pa
rapija ir visame socialiniame gyvenime yra svarbus veiksnys, negana 
ligi šiol suprastas ir įvertintas. Kodėlgi parapija negalėtų būti dvasinio 
atgimimo ir atsinaujinimo versmė?“ Iš tikro, jeigu kat. Akcijos pagrin
dinis uždavinys yra visa atnaujinti Kristuje, tai kur geriau gali būti 
Kristaus buvimas, jaučiamas nei parapijos bendruomenėje, kurios baž- ' 
nyčioje ar koplyčioje Jis visados gyvena eucharistiniu būdu, byloja per 
kunigo lūpas iš sakyklos, jungiasi su žmonėmis sakramentų malonėje? 
Kat. Akcija iš esmės yra christocentrinė, vadinasi, visa sutelkta aplin
kui Kristų. O kur mes rasime kitą, labiau christocentrinę bendruo
menę, negu parapija? Žmogaus ir jo gyvenimo atnaujinimas, krikščio
niškosios dvasios.pražydimas visų pirma turi būti įvykdytas parapijos 
bendruomenėje, kad iš čia galėtų sklisti ir į kitas platesnes gyvenimo 
sritis. Parapija juk arčiausiai siejasi su Kristumi, kaip su Galva misti- 

_ nio Jo Kūno, kuriame ji pati yra mažiausias, bet užtat pagrindinis nar
velis. Parapijos bendruomenė geriau, negu kuri kita, patenkina kat. 
Akcijos reikalavimą keisti pasaulį Kristuje ir per Kristų.

Iš kitos pusės, jeigu kat. Akcija yra pasaulininkų apaštalavimas, 
vadovaujant bažnytinei hierarchijai, tai kur rasime suprantamesnį ir 
savaimingesnį vadovavimą, negu parapijoje? Parapijos klebonas yra 
regimoji parapijinės bendruomenės galva, veikiąs Kristaus vardu ir Jo 
pašventimu. Jis nėra parapijai atsitiktinis, atėjęs jai iš viršaus, kaip 
organizacijų dvasios vadai. Jis yra parapijos regimumo ir vienybės pa- - 
grindas, jos centras, pašauktasis jos vadovas. Organizacija yra kartais 
įmanoma ir be dvasios vado. Tuo tarpu parapija be klebono yra net 
nesuprantama. Kaip parapija yra* pagrindinis Bažnyčios Kūno narve
lis, taip klebonas yra tiesioginis ir artimiausias pasaulininkų vadovas 
s

jL'v
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Ir tuo palių tikrasis kat Akcijos darbų tvarkytojas. Parapijoje hierar
chijos vadovavimo nereikia ieškoti. Čia jis yra savaime ir visados. Tuo 
būdu parapija geriausiai patenkina kai. Akcijos darbų vadovavimo 
principą, nes padaro ji aiškų, kasdien patiriamą ir pergyvenamą. Tai 
yra didelės svarbos dalykas, nes sukurti jaukią sutartinę tarp pasauli- 
ninkų ir dvasininkų yra pagrindinė sąlyga kat. Akcijos sėkmingumui.

Galop jeigu kat. Akcijos uždavinys yra nešti Kristaus dvasią į vi
sus luomus, Į visas sritis, į visas institucijas, tai niekur šitas atnaujini
mo visuotinumas geriau neapsireiškia, kaip parapijoje. Parapijos ben
druomenė apima visus gyvenimo pradus, visus žmones, visus luomus 
bei profesijas su socialinėmis ir psichologinėmis jų skirtybėmis. Įtrau
kus parapijiečius į kat. Akcijos darbus, apaštalavimas savaime darosi ' 
visuotinis ir su visu šiuo margu gyvenimu tiesioginiu .būdu susietas. 

« Todėl ir apimties atžvilgiu parapija geriausiai patenkina kat. Akcijos 
uždavinius. . __

Štai dėl ko atnaujindamas tremtyje kat. Akciją, aš ir griųdžiu ją 
prapijiniu gyvenimu ir parapijine bendruomene. Kat. Akcijos darbai 
mūsų gyvenimo sąlygose bus tvarkomi taip, kad jie apimtų visą para
piją: visus parapijos valkus, visą parapijos jaunimą, visas parapijos 
moteris ir visus parapijos vyrus, ne tik tuos, kurie buvo ar yra susi
telkę kuriose nors organizacijose. Iš kat. Akcijos niekas nebus iš
skiriamas, kas tik jaučia savyje krikščioniškosios dvasios ir stengiasi 
šitą dvasia vykyti savo asmens ir savos aplinkos gyvenime. Be abejo, 
tai yra mums dar neįprastas kat. Akcijos darbų būdas. Apvaizda lė
mė, kad mes jį įprasmintume tremtyje. Subyrėjus žmogaus išminties 
sukurtoms foriųpms, dieviškosios pasiliko. Į jas mes ir norime dabar 
atsiremti.

Todėl šiandien aš ir kviečiu visus tikinčiuosius uoliai įsijungti į 
kat. Akcijos darbus, šitie darbai organizuojami per parapijų klebonus 
ir parapijos ribose. Klebonai pasirūpins iš Jūsų pačių sudaryti parapi
jinius komitetus, kurie sutelks prie savęs visus apaštališkojo uolumo 
pilnus žmones, kad jie veiksmu bei pavyzdžiu skleistų parapijoje krikš
čioniškąjį mokslą, atnaujintų krikščioniškuosius papročius, gaivintų - 

> mūsų nuostabios liturgijos dvasią, padėtų skurstantiems ir kenčian
tiems, sulaikytų parapijiečius nuo nuodėmių ir ydų. Pasaulis šiandien 
klydinėja mirties tamsybėse, nes jis pametė iš akių aną ugnies stulpą, 
kuris Izraeliui rodė kelią per dykumas ir kuriuo mūsų istorijoje yra Jė
zus Kristus. Lietuviškoji tremtinių bendruomenė tebūna pirmoji, kuri 
pakeltų akis į šitą Amžinąjį Kelrodį, kurio Tiesa neša tautoms laisvę ir 
kurio Meilė kuria pasaulyje Taiką.

KANAUNINKAS FELIKSAS KAPOČIUS 
TAUTINIS DELEGATAS LIETUVIAMS 
VOKIETIJOJE IR AUSTRIJOJE.

Kirchhelm-Teck. 1946 *m. rugsėjo mėn. 29, šy. Mykolo Arkangelo 
dieną.' •
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JUOZAS DAULIUS

Ar katalikiškoji akcija bėra magiškas žodis, kurio ieško šie laikai 
ir ypač laukia katalikiškasis jaunimas? Ar ji nevirto praeities fraze,
sukūrusi, tiesa, savo istoriją, bet ir ją užbaigusi su šiuo karu? Šį klau
simą mes keliame dėl to, nes ir pernai (1946 m.), pradedant atgaivinti 
tremtyje katalikišką akciją, jis buvo iškilęs. Vieno kalbėtojo buvo pa
stebėta, kad akcijos atgaivinimo mintis nesukėlusi mūsų visuomenėje 
ne tik entuziazmo, bet netgi didesnio susidomėjimo. Manyčiau, kad

VISUOMENĖJE VEIKIANTI BAŽNYČIA

faktas konstatuotas teisingai. Tačiau kur glūdi priežastys?
Pats katalikiškosios akcijos žodis, tiesa, nėra magiškas savyje — .

toks jis niekad, kaip žodis, ir nebuvo. Jo magiškumas glūdi esmėje, 
kurią tačiau reikia pažinti ir įsijausti. Katalikiškoji akcija nėra minių 
žodis, priešingai — ji pačių rinktinių, užsidegėlių ir pasišventėlių žo
dis. Negalėjo šis žodis sukelti visuomenės susidomėjimo ir dėl to, kad 
mdsų laikų, ypač mūsų žmogaus niekas per daug nebedomina. Egzi
stencijos klausimai išeina į pirmą eilę ir pasidaro esminiai. Idėjiniai
reikalai, ypač aukos ir pasišventimo reikalaująs apaštalavimas, nebe
gali .būti, bendrai imant, pirmo aktualumo dalykas. Katalikiškosios ak- z 
cijos turinys platesnei visuomenei iš viso buvo per mažai pažįstamas, 
o mūsų tautos visuomenei gal dar mažiau. Tiems gi, kurie jį pažinojo, 
buvo jis nebenaujas savo vardu, ir dėl ęto, apie jį išgirdus tremtyje, 

Į negalėjo sukelti tiek dėmesio, kiek reikėtų.
Minios žmogui, vidutiniam žmogui, žmogui, kurs gatvės įspūdžiais 

gyvena, reikia naujų ir rėkiančių idėjų. Tačiau šiandien ir tas pats 
minios žmogus pasidarė žymiai skeptiškesnis visokiom lakiom frazėm. 
Jį pakankamai nuvylė įvairūs politiniai socialiniai sąjūdžiai, neišski
riant ne pačios šiandien didelėje pagarboje esančios demokratijos. Gra
žūs šūkiai ir programos atsimuša į žmogaus nesidomėjimą. Demagogi
jos žodynas taip apkurtino visus, kad žmonės ima daugiau pasitikėti 
sava galva. Modernioji propaganda šiandien ima netekti savo reikš
mės. Žodžiai darosi nebe visagaliai ir spauda, penktoji pasaulio galybė, 
laidoja pati save, pradėjus ją per daug piktnaudoti. Dėl to ir mūsų 
pradžioje pastatytas klausimas, ar katalikiškoji akęjja- bėra tas ma
giškas žodis, netenka savo svorio. Žodis pats vienas, jeigu jis nesi
derina su mintim, turiniu, o ypač su gyvenimu, yra iš viso bereikšmis. 
Dėl to ir katalikiškoji akcija, kol ji neatskleis savo turinio ir nepasi
reikš gyvenime savo darbais, nedomins mūsų visuomenės ir nekels 
entuziasmo ypač jaunose širdyse.

Dvi katalikų veiklumo kryptys
Iš paties žodžio, kuris Pijaus XI išsireiškimu yra tik techniškas 

terminas, ir neįmanoma viso turinio pilnai suvokti. Žodinė sąvoka vi
suomet yra siauresnė, negu pati esmė. Daug vardų neilgoje palyginti ' 
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katalikiškosios akcijos istorijoje praleista, ir nė vienas jų nepajėgė 
pilnai išreikšti jos turinio. Vadinta ji krikščioniškosios akcijos, kata
likų akcijos, socialinės akcijos, eucharistinės akcijos vardais, žiūrint, 
kokie momentai šitoje akcijoje labiau buvo pabrėžiami — politiniai, 
ekonominiai, Socialiniai, karitatyviniai ar religiniai. Katalikų ak
cija turėjo reikšti visokią, net grynai politinę, katalikų veiklą. Tuo. 
tarpu katalikiškoji akcija pabrėžia visuotinumo charakterį, ku
ris glūdi ir pačioje katalikybėje (katolikos — Visuotinis). Akcijos ka
talikiškumas išreiškia daugiau jos dvasinį ir apaštalinį charakterį, ta
čiau jis apima ir ,v i s a s katalikiško gyvenimo srytis. Visur katalikiš
koji akcija turi prasiskverbti, tačiau kaip specifiškai dvasinis raugas. 
Tuo atžvilgiu ji nėra panaši Į šiaip jau katalikų veržlumą, kuris gali 
nesiekti tiesioginių katalikiškosios misijos tikslų.

Ne tik sau atitinkančio žodžio ieškojo šis katalikiškasis veiklumas, 
bet ir’savo vagos. Šiandien jau galima kalbėti apie katalikiškosios ak
cijos istoriją, kuri yra savo kelio ieškojimo istorija. Džiugu čia pri
minti, kad naujųjų laikų katalikiškosios akcijos pradžia yra išėjusi iš 
paties jaunimo. Tai buvo 1868 metais, kada Italijoje įsikūrė Italijos 
katalikų jaunimo sąjunga. Po to sekė naujų organizacijų atsiradimas, 
kurios nuo grynai religinio kultūrinio veikimo perėjo į politinę kata
likų veiklos plotmę. 'Si pastaroji kryptis buvo benustelbianti pirmąją, 
ir Popiežiui Pijui IX reikėjo įsikišti, kad atskirtų šias dvi katalikų 
veiklos kryptis. Garsus yra jo non expedit — netinka! Tai reiškia
— netinka, kad katalikiška akcija būtų maišoma su politine veikla. 
Katalikų sąjūdis, pasak šio popiežiaus, turi apsiriboti kaip iki šiol 
gynimu tikėjimo ir meilės, o taip pat grynai katalikiška kova už 
krikščioniškus papročius. Po Leono XIII enciklikų „Rerum novarum“ 
ir „Graves de communi“ katalikiškoji akcija vėl buvo painiojama su 
politine katalikų veikla, laikant ją net gi krikščioniškosios demokrati
jos pasireiškimo forma. Šito didžiojo popiežiaus šūkis „išeiti iš zokris- 
tijų“ buvo suprastas kaip ėjimas tik į parlamentus ir į politinės ko
vos areną. Tačiau tikroji katalikiška veikla visą laiką saugojo savo 
ištikimybę pirmaeiliams — dvasiniams tikslams. Tarp šių dviejų kryp
čių neišvengta skaudžių konfliktų, ypač Italijoje. Pats Leonas XIII 
turėjo šias dvi sroves derinti: vieną — išlaikyti šalia politikos ir antrą
— neleisti politikos vardan palenkti kitas katalikiško gyvenimo sry
tis. Kova tačiau nesibaigė, ir naujas popiežius, Pijus X, turėjo ne tik 
Italijos, bet ir kitų kraštų katalikų dėmesį, per nelyg gyvai nukry
pusi i socialinius ir politinius reikalus, atgręžti vėl į pagrindinius ir 
katalikybei esmiškus veiklos tikslus. Savo atsišaukimais į katalikų pa
saulį jis iškėlė eucharistinį ir liturginį katalikiško veiklumo charakterį. 
Politinis ir socialinis-ekonominis katalikų veiklos blokas tačiau turėjo 
per stiprias savo šaknis Leono XIII socialinėse, enciklikose. Iš šito 
bloko pusės buvo keliama baimė, kad Pijus X katalikiškąjį veiklumą 
vėl nori uždaryti zokristijoje, atseit, jį grąžinąs į grynai religišką 
bažnytinę srytį.«•-
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[Su popiežiaus Pijaus X atsišaukimais ir ypač garsiuoju jo šūkiu
— visa atnaujinti Kristuje — reikia skaityti ir Lietuvos katalikiškosios 
akcijos pradžią, kurios pirmieji pionieriai, kaip ir Italijoje, buyo mūsų 
jaunimas, šiandien vadinama ateitininkija. Apie tą maždaug laiką pra
dėjo pabusti ir politinės lietuvių katalikų veiklos sąmonė, kuri kaip 
ir kituose kraštuose atsirėmė į minėtas Leono XIII enciklikas. Nuo 
to laiko, pradžioje nežymiai, paskui ryškiau ėmė reikštis ta pati Itali
joje ir kituose kraštuose buvusi trintis, kuri deja ir šiandien nėra pa
sibaigusi, trintis tarp katalikiškosios akcijos ir katalikų (politinės) 
akcijos.]

/ Po pirmojo pasaulinio karo visu aštrumu iškilus socialinėms, ekono
minėms ir politinėms problemoms ir katalikams besimėtant jas spręsti, 
vėl pasidarė pavojus, kad katalikiškoji akcija bus per stipriai pajungta 
politinio veikimo. Nuo šito veikimo bandydama lyg labiau atsiriboti, 
katalikiškoji akcija kai kuriuose kraštuose gilino Pijaus X mestą 
eucharistini ir Benedikto XV paryškintą liturgini bendruomeninį są
jūdi. Grynai bažnytinis šių sąjūdžių charakteris taip- pat nebeatsakė 
tikriesiems katalikiškosios akcijos uždaviniams, kaip šito nepajėgė at-, 
sakyti ir politiniai katalikų sąjūdžiai.

Norėdamas užbėgti už akių šiam pavojui, kuris susidarė katalikiš
kajai akcijai, naujasis popiežius Pijus XI pačią pirmąją savo encikliką 
„Ūbi arcano Dei“ skiria tikrojo katalikiškojo veikimo charakterio iš
ryškinimui. Pagal jį, katalikiškoji akciją nėra nei politinis — ekono
minis katalikų veikimas, nei grynai religinis — bažnytinis. Dėl to ji 
negali būti maišoma riei su katalikų partijomis ar socialiniais ekono
miniais sąjūdžiais iš vienos pusės, nei su bažnytinėmis brolijomis ar 
pamaldumais bei grynai religiniais sąjūdžiais iš antros pusės.

Katalikiškosios akcijos santyki su politika Pijus XI išreiškia ši
taip: „katalikiškai akcija nėra jokia socialinė ar politinė partija, ku
rioje persvertų, ar met tikrąjį jos gyvenimo, pagrindą sudarytų laiki
niai reikalai. Ji yra visuomenėje veikianti Bažnyčia, kuriai gera yra 
gera, vis tiek, kas šitą gera sakytų, ir vistiek, iš kur jis kiltų; ir ku
riai bloga yra bloga, vistiek taip pat, kas ji darytų, arba iš kur jis 
eitų. Jos nepermaldaujamumas yra nepermaldaujamumas pačios Baž
nyčios, jos dekalogo, jos evangelijos, jos mokslo, kuris yra amžinas, 
nepadalinamas ir nekintamas. Jos (katal. akcijos) prisitaikymas yra 
Bažnyčios prisitaikymas, nesurištas su jokia valdymo sistema, su jokia 
visuomenės santvarka, su jokia politine linkme, su jokiu visuomeniniu 
ir politiniu tautų gyvenimo bandymu, (cit. iš Schlund, Die Katholische 
Action, Muenchen 1928, 52 psi.).

Katalikiškąją akciją Pijus XI skiria nuo pamaldumo ir bažnytinių 
brolijų ta prasme, kad šios siekia asmeninio savo narių tobulumo ir 
tobulinimosi. Katalikiškoji akcija šitai supranta kaip savaime būtiną 
dalyką, tačiau jos dalyviai pirmon eilėn yra skatinami i apaštališką 
veiklą — apaštalavimą. „Katalikiškoji akcija, — pasak popiežiaus, —
— glūdi ne tik tame, kad žmonės siektų savo krikščioniškos tobulybės
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(kas yra pirmiausia ir svarbiausia), bet ji glūdi ir aname tikrame 
apaštalavime, kuris yra bendras visiems bet kurio luomo katalikams“ 
(iš laiško kard. Bertramui).

Katalikiškosios akcijos esmė

Jeigu katalikiškoji akcija nėra nei politinis, nei grynai bažnytinis 
katalikų veikimas, tai kas gi yra-? Paties Popiežiaus žodžiais ji yra 
visuomenėje veikiąs Kristus, visuomenėje veikianti Bažny
čia. Pabrėžtinas žodis — visuomenėje. Šitai išreiškia visuomeninį, so
cialinį akcijos tikslą, tačiau dvasine — religine, ne politine prasme. 
Kaip tas pats popiežius išsireiškė: jos tikslas žemėje kurti Kristaus, 
mūsų Viešpaties karalystę. Šita karalystė yra meilės, tiesos ir kirkš- 
čioniškojo įstatymo karalystė. „Mes kalbame, — sako Pijus XI, — apie 
tokią akciją, kuri apima visą žmogų ir kuri nori padėti jo religiniam 
ir visuomeniniam išsiugdymui, vadinas, tikrajam maldingumui, giliam 
tikrojo mokslo pažinimui ir dorovės grynumui“ (laišk. kard. Bertra
mui). Ir kitoje vietoje jis pastebi: „Argi, yiešoji gerovė, sudaranti arti
miausią visuomenės tikslą, nėra katal. akcijos ugdoma kaip tik tuo, 
kad katalikiškoji akcija įsako savo nariams gerbti teisėtą autoritetą, 
paklusti įstatymams, saugoti bei globoti visa, kuo remiasi tautų svei
kata ir laimė būtent: papročių skaistumą, šeimos gyvenimo neliečia
mumą, luomų santaiką, žodžiu sakant, visa, kas tarnauja visuomenės 
globai ir saugui®}!“ (ten pat.) Ir vėl jis prideda, kad „katakikiškoji 
akcija reikia vertinti, kaip kelią ir būdą, kuriuo Bažnyčia naudojasi, 
teikdama žmonėms visokeriopų gėrybių. Sakome: kelią ir darbo būdą, 
kurie maloninga Viešpaties Apvaizda pasirodė gyvenime tam, kad 
Bažnyčia pakviestų ir paragintų žmones sekti Evangelijos mokslu ir 
jos įstatymais“ (ten pat).

Katalikiškoji akcija, taigi, yra tiesioginis Bažnyčios vei
kimas ir tiesioginių Bažnyčios uždavinių vykdymas visuomenėje. 
Bet argi šitų uždavinių nevykdo kunigai ir jų pastoracinis veikimas? 
Kam reikalingi dar pasauliškiai, kurie juk turi kitų savo veikimo sri
čių? Šita mintis vis dar tebėra gyva žmonių sąmonėje, mintis, kad Baž
nyčia — tdi kunigų reikalas. Bažnyčia vis dar suprantama, kaip gry
nai religinis, individualus tikinčiųjų dalykas, ir kunigai juos pilnai pa
tenkina. Užmirštama, kad Kristaus Bažnyčią sudaro kunigai ir pasau
liškiai, kad jie yra to paties mistinio Kūno nariai, kad to Kūno atžvil
giu vieni ir antri turi tam tikrų uždavinių ir pareigų. Tiesa, šitos pa
reigos ir uždaviniai yra kiek skirtingi, tačiau juos jungia ta pati Kris
taus valia ir ta pati Bažnyčios gerovė. Jie skelbia tą pačią tiesą, da
lina ir ugdo tą pačią malonę, vykdo, gyvenime tą patį Kristaus įsta
tymą; vieni ir antri moko ir mokosi pašventina kitus ir save, vado
vauja, valdo ir tos vadovybės bei valdžios yra reikalingi. Tačiau visa 
tai jie daro, sakytume, pasidalindami funkcijas, kurių vienos labiau 
tinka vieniems, kitos — antriems. Kunigai ir apskritai, hierarchija vei
kia pašvęstos kunigystės ir vyskupystės galia, pasauliškiai — krikšto ir
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sutvirtinimo sakramentų galia. Tačiau jie veikia toje pačioje visuo
menėje ir jie sudaro visuomenėje veikiantį Kristų, visuomenėje vei
kiančią JcT Bažnyčią.

Be abejo/ kunigas yra apaštalas pirmaeile ir tiesiogine prasme. 
Kristaus, kaip kunigo, karaliaus ir pranašo bruožai yra jame išreikšti 
ypatingu būdu. Kunigystės sakramentas yra jį pažymėjęs specialiomis 
dovanomis, teikiančiomis jam galios ypatingu būdu mokyti, pašventinti 
ir valdyti. Todėl apaštalavimo darbe jis stovi pirmose gretose. Jis yra 
Kristaus paliktosios atpirkimo misijos vadovas tam tikroje vietoje. Jo 
pašaukimas apaštalauti yra pirmykštis ir pagrindinis.

Tačiau šalia kunigo ir sykiu su juo žengia ir pasauliškis. Krikštas 
* ir sutvirtinimas yra jam uždėjęs pareigą įsijungti į Kristaus Kūną ne 

tik malonėms priimti ir antgamtiniam gyvenimui savyje gaivinti, bet 
ir aktyviai prisidėti prie šių malonių skleidimo kituose. Krikštas, pa
sak teologų, tam' tikru ypatingu būdu padaro žmogų dalyviu Kristaus 
kunigystės; krikštas jį įveda į visus sakramentus ir pačią mišių auką. 
Tiesa, krikštas neįveda žmogaus į formalinį Kristaus kunigystėje daly
vavimą, kaip tai padaro kunigystės sakramentas. Bet jis įveda į pa
tarnaujančias Kristaus kunigystei funkcijas (pig, Abt Bemhard 
OSB, Dreifaches Priestertum, Wuerttemberg 1947, 50, 60—61 p.). Tuo 
tarpu, pasak Schlund, „sutvirtinimo sakramentas yra pašventimas 
bendrajai kunigystei, pašventimas apaštalavimui. Krikšto metu mes 
tapome Dievo vaikais. Sutvirtinimas mus padaro V?6Spaties apaštalais. 
Krikštas mus įjungia į Dievo karalystę tarsi akmenis į mūrą. Sutvir
tinimas mus pašaukia tarsi architektus, kad mes ir kitus į Dievo ka
ralystę įmūrintume. Sutvirtinimas turi visuomeninį ir kunigiškąjį cha
rakterį. Mes turime būti ne tik žuvys apaštalų tinkle. Mes turim būti 
patys žvejai ir apaštalai“ (Die katholische Aktion, 67—68).

Apaštalavimas per krikštą sutvirtinimą pasidaro visiems pri
valoma pareiga. „Pareiga liudyti ir apaštalauti, pasak M. J. Con- 
garo OP, yra uždedama kiekvienam krikščiopiui skyrium ir visiems 
sykiu dėl krikšto ir sutvirtinimo sakramentu, kuriais žmogus yra pa
švęstas Dievo darbui“ (La vie intellectuelle 1946, gruodžio mėn. 31 p.).

Kaip pasauliškio kunigystė yra susieta su hierarchinė-' kunigyste, 
taip ir jo darbas yra susietas su kunigo darbu. Pasauliškis dalyvauja, 
talkininkauja ir bendradarbiauja hierarchinio apaštalavimo darbuose. 
Dėlto ir Pijus XI nerado kito tinkamesnio katalikiškajai akcijai aptari
mo, kaip pasauliškių dalyvavimas hierarchijos apašta
lavimo darbe. Kitais žodžiais — „katalikiškoji akcija yra pasau
liškių dalyvavimas tikroje Bažnyčios misijoje, pasauliškių bendradar
biavimas dvasiškių pašaukime“ (Osservatore Romano, 1926. 2. 26 d.). 
Užtrinti šitą skirtumą, kuris vis dėlto yra tarp vienų pašaukimo ir 
antrų tame pačiame apaštalavimo darbe, nėra galima, nenueinant į klai
dos pavojų, kokiame yra atsidūrusios kai kurios sektos. Tačiau šitas 
skirtumas nėra taip didelis, jeigu jo nepapildo ir nepagilina pašaliniai 
veiksniai, ypač psichologiniai. Kunigas be papildomojo ir paruošiamojo
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, pasauliškio veikimo negalėtų savo apaštalavimo darbo atlikti visoje 
pilnumoje. Ne tik kulto- dalykuose pasauliškių pagalba kunigui yra 
būtina, bet ir kituose pvz., mokyme, vadovavime, valdyme, net pašven
tinime. Pasauliškiai eina mokytojų pareigas šeimose, mokyklose, vi
suomenėje. Jie ugdo krikščioniškąją sąmonę ir sąžinę.

Jie veda į pašventinimą savo ir kitų vaikus, savo artimuosius tiek 
pavyzdžiu, tiek žodžiu, tiek pąruošdami juos patiems sakramentams pri
imti. Pasauliškiams suteiktos dovanos mistinio Kristaus kūno „staty- 
boje'“ yra kitokios, negu kunigų. Tačiau jas suteikė ta pati Dvasia. To
dėl ta pati Dvasia ir reikalauja, kad ir kunigas ir pasauliškis aktyviai 
reikštų šių dovanų reikalavimus visafhe gyvenimo plote. Ir tik tada 
apaštalavimas pasidaro pilnutinis, kai kunigas ir pasauliškis susitinka 
tame pačiame Kristaus darbo lauke.

Šita prasme atstatomas anas pirmaisiais amžiais buvęs glaudus 
ryšys tarp tikinčiųjų ir hierarchijos. Šitaip Bažnyčios ir krikščionybės 
esmei būdingas apaštalavimas suvisuotinamas ir praplečiamas i 
visą bažnytinę bendruomenę. Dėlto klystų, kas pačią kątalikiškąją ak
ciją, kaip apaštalavimą, laikytų nauju dalyku, sukurtu naujų laikų 
Bažnyčios. Pasauliškiai nuo anktsybųjų viduramžių pradėjo trauktis iš 
apaštalavimo lauko, ir reikėjo Bažnyčiai vėl šaukti į senovėje taip gy
vai pasireiškusį pasauliškių dalyvavimą bažnytiniame darbe. Reikėjo 
šaukti ir kviesti ne kaip į malonės ir savanorišką darbą, bet primenant 

’ pačią išvidinę pareigą, kurią jie turi. Jeigu šiandie dar Bažnyčia ne
kvalifikuoja pasauliškio apsileidimo .apaštalavime, kaip kunigo apsi
leidimo savo pareigose, tai nereiškia, jog vis dėlto šitai nepaliestų pa
sauliškio sąžinės. Pateisinti galima pasauliškį tik vienu dalyku, kad ši
tos pareigos atžvilgiu dar nėra pilnai sąmoningas, kad jam dar nebuvo 
ligi šiol pilnai išaiškinta, pagaliau, kad šimtmečių įtaka — apsileidimo 
•įtaka — dar nėra ligi šiol apgalėta. Be to, ne vienas, kaip tik dėlto, 
net gerus norus turėdamas, ir trokšdamas imtis apaštalavimo darbo, 
nežino nei ko imtis, nei nuo ko pradėti, kaip teisingai pastebi Schlund. 
Tačiau šitas pradinis nesusivokimas jau pamažu praeina; ir kai jis bus 
visai praėjęs, ateis krikščionybei patys gražiausi laikai, nes visas misti
nis Kristus pasidarys veiklus ir gyvas. — Nebus daugiau apmirusių ir 
vitalinės jėgos savyje neapreiškiančių sąnarių, kaip ligi šiol."

Katalikiškoji akcija iškelia iš naujo paprasto tikinčiojo reikšmę 
Bažnyčios bendruomenėje ir atstato anas prarastas dovanas, kurios 
amžių eigoje buvo užkastos bei pamirštos. Jau Pijus XI yra pabrėžęs, 
kad ji# nenori, kad pasauliškis būtų pasyvus kunigo direktyvų vykdy
tojas, bet tikras vadovas, darbą varąs savo iniciatyva. Pijus XII, per
tvarkydamas praėjusiais metais italų katalikiškosios akcijos statutą, 
aiškiai iškėlė pasauliškių atsakingumą ir savarankiškumą apaš
talavimo darbe. Sekdami popiežius, ir šių dienų vyskupai telkiasi pa- 
sauliškius net į patį tiesioginį bažnytinį darbą. Salzburgo arkivysku- 

, pas pasauliškiams pavedė didelę dalį atsakingo., darbo savo vyskupijos 
administravime. Prancūzijos kardinolai sudarė iš žymiųjų pasauliškių
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katalikų patariamąją kardinolams kolegiją. Sitai taip pat nėra nauja 
Bažnyčios gyvenime. Pasauliškiai kūrė naujus dvasinius sąjūdžius ir 
net vienuolijas. Asyžiaus pirklio sūnus Prančiškus — pasauliškis yra 
dvasinis savo šimtmečio atnaujintojas, ir nebereikalo Pijus XI jį yra 
paskyręs pasauliškių apaštalavimo sąjūdžio — katalikiškiosios akcijos 
šventuoju globėju.

Katalikiškosios akcijos darbo plotas yra tas pats, kaip ir Bažny
čios. Ji apima visą gyvenimą su visomis jo sritimis. Visa kūrinija 
turi būt atnaujinta Kristuje, nes visa yra paliesta nuodėmės. Be abe
jo, pirmoje eilėje reikia atnaujinti atskirą žmogų, nes jis yra aukš
čiausia vertybė ir bet kurios bendruomenės pagrindas. Tačiau ir 'ben
druomeninis gyvenimas yra tikroji katalikiškosios akcijos sritis. Kard. 
Boggiani sako: „Katal. akcija nori Jėzų Kristų grąžinti į šeimą, j mo
kyklą ir į visuomenę; grąžinti žmogiškajam autoritetui, kaip dieviš
kojo autoriteto atstovui, prideramą reikšmę; atsidėti tautos, ypač pra
monės ir žemės ūkio darbininkų reikalams, įdiegiant jiems ne tik reli-' 
giją, kaip vienatinį paguodos šaltinį gyvenimo rūpesčiuose, bet ir nuš- 
luostant jų ašaras, mažinant jų skausmus, gerai vadovaujamomis lab
daros įstaigomis, keliant jų ekonominį būvį. Ji nori, daryti įtakos, kad 
valstybės patenkintų teisingumą ... Ji nori galop tikra katalikiška 
drąsa ginti ir atstovauti visuose dalykuose Dievo, Bažnyčios ir popie
žiaus teisę . . . Katalikiškosios akcijos darbo laukas yra nepaprastai 
platus, nes jis neišskiria nieko, kas tiesioginiu ar netiesioginiu bū
du įsijungia į dieviškuosius Bažnyčios uždavinius“ (cit. iš Schlund, 54 p.).

Katalikiškoji akcija pasirenka įvairias, savo darbo priemonėmis, 
kaip Pijus XI sako, laikui ir vietai pritaikytas. įprastinė priemonė ligi 
šiol buvo laikoma organizacija. Tačiau Pijus XI yra ypatingu būdu 
užgyręs belgų ir prancūzų formulę: veikti aplinką'1 per tą pa
čią aplinką. Tai yra pasiliekant toje pačioje aplinkoje, iš jos neiš- 
siskiriant — sakysim dirbtuvėj, klasėj, šeimoj, bendrabuty, barakuose, 
— veikti į ten esančius žmones, parodant jiems savo gyvenimu, kaip 
reikia būti krikščioniu, geru krikščioniškos sąžinės ir pareigingumo 
darbininku, geru' krikščioniško elgesio ir darbštumo mokiniu, studentu, 
šeimos tėvu ir t. t. Vadinas, organizacinis, techninis katalikiškosios 
akcijos darbas nėra ir negali būti dar viskas. Organizacija yra tam 
tikra mokykla ir pagalbinė priemonė geriau pasiruošti akcijos darbams 
ir juos planingai bei sutartinai vykdyti. Tuo tarpu pats praktiškas dar
bas turi vykti vietoje, pačioj artimiausioj gy.yenamoj aplinkoj.
~—Štai kodėl ypač mūsų sąlygose, kada visas gyvenimas koncdhtruo- 
jasi stovyklose ir visas krikščioniškasis gyvenimas vadinamose mūsų 
parapijose, reikėjo, pačią katal. akciją atgaivinant, pirmon eilėn į šitą 
bazę ją atremti. Atitraukti visą svorio centrą iš natūralios aplinkos ir 
uždaryti izoliuotoje organizacijoje, reikštų prasilenkti su tuo plačiu at
virumu, su kuriuo apaštalavimas išsilieja j žmones. Organizacija ar už
dari jos būreliai turi būt tarsi elektros centrinė, jėgainė, iš kurios visais 
laikais eina šviesa į atskirus namus,- šeimas, mokyklas, į rūsius ir san-
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Katalikiškoji Akcija yra neatskiriamai 
susijusi su pastoracija ir krikščioniš
kuoju gyvenimu. , ■ .

Popiežius PIJUS XI.

Katalikiškas gyvenimas ir veikimas — tiek asmenų, tiek šeimų, 
tiek visuomenės — organiškai suaugęs su Bažnyčia. Iš Bažnyčios jis 
gauna pradžią ir. su ja yra surištas tolimesniame savo brendime. Prak
tiškai, šitie katalikiško gyvenimo ir veikimo ryšiai su Bažnyčia susi
daro ir pražysta ne kur kitur, kaip parapijoje ir per parapiją. Parapija, 
kaip toliau matysime, yra konkreti Bažnyčios visumos apipavidalintoja.

„Iš parapijos, rašo arkivysk. Jurgis Matulaitis, kaip iš kokių 
akyčių susideda Bažnyčios kūno mezginiai. Parapija ir visame socia
liniame gyvenime yra svarbus veiksnys, nepakankamai iki šiol supras? 
tas ir įvertintas. Kodėl gi parapija negalėtų būti dvasinio atgimimo ir 
atsinaujinimo versmė? Ar prisidedant prie parapijų gerfesnio sutvarky
mo ir vedimo, nebūtų galima sėkmingai prisidėti ir prie Bažnyčios ge
rovės? Gal net geriau tai pavyktų, negu kokiu kitu būdu beeinant“ 
(plg. monogr. Jurgis Matulevičius, Marijampolė 1933, 237 p.).

■ Kodėl tačiau katalikų gyvenimas ir veikimas yra nutolęs nuo 
savo pagrindo? Svarbiausia priežastis, atrodo, bus ta, kad šiandieninė 
mūsų galvosena didele dalimi yra pavergta organizacinių formų. Para
piją ne vienas laiko tik tam tikros rūšies organizaciją, gal net siauresnę 
savo apimtimi ir uždaviniais už kitas organizacijas; ji apsiribojusi gry
nai bažnytine sritimi, kai tuo tarpu katalikiškasis gyvenimas turįs 
apimti daug platesnius barus. Kitiems parapija yra tik administracinis 
Bažnyčios vienetas, turįs pašvęstas ir nepašvęstas savo patalpas, vado
vą — kunigą, apibrėžtą narių skaičių ir teritoriją, o taip pat nusta
tytas teises ir pareigas.

dėlius, į palėpes ir nakties aikštes bei gatves, į restoranus ir dirbtuves, 
sandėlius ir koridorius. Visur turi šviesti kaip lemputės tylus ir ramus 
krikščioniškasis pavyzdys, visur turi nykti tamsumas, baimė, sąžinės 
prievarta.

Tada katalikiškoji akcija bus gimusi, ir niekas negalės pasakyti 
— ji tik graži frazė. Katalikiškoji akcija bus matoma: ir ji bus inži
nierius Petras, gydytojas Kostas, ūkininkas Jonas, mokytoja Birutė . . . 
Katalikiškoji akcija pasidarys magiškas vardas.
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' Žiūrint į parapiją teisiniu atžvilgiu, galima ją vadinti administra
ciniu Bažnyčios padaliniu; ji turi svarbių administracinių funkcijų ir 
pareigų, kurios apibrėžtos pačios bažnytinės teisės. Tačiau šitai jokiu 
būdu nepakeičia ir nepanaikina dvasinio jos charakterio, kuris jai yra 
esminis. Parapija turi fizinės egzistencijos žymes, kaip ir visos žmo
giškos organizacijos. Tačiau pirmon eilėn jos būtyje iškyla dvasinė 
egzistencija. Kaip dvasinė bendruomenė, parapija pasidaro daugiau nei 
administracinis padalinys. Ji yra visuotinės Bažnyčios miniatiūra, šaky- . 
tume, mažiausias narvelis, slepiąs savyje didžiosios bendruomenės vi
sumą.

Kas gi yra Bažnyčios visuma, kurią parapija slepia savyje? Baž
nyčia, — Garigou-Legrange OP žodžiais, — yra išorinė, matoma, hie
rarchinė draugija, kurioje vyriausias autoritetas priklauso Petro įpė- ‘ 
diniui; draugija, kurios uždavinys yra saugoti ir skleisti evangelinę 
doktriną, pašventinti tikinčiuosius sakramentų administravimu ir šven
tos aukos atnašavimu, pagaliau vadovauti sieloms. Tačiau Bažnyčia, 
nors ir būdama išoriškai matoma, yra dvasinė draugija, palenkta iš- 
esmės amžinybės gyvenimui; ji yra mistinis kūnas, kaip sako šv. Po
vilas, kurio sąnariai sujungti antgamtiniu gyvenimu Sv. Dvasioje (Ji 
yra šio kūno siela) ir Kristuje (Jis yra šio kūno galva), sudarydami 
vienybę su skaistyklos sielomis ir šventaisiais danguje“ (L’Amour de 
Dieu et la Croix de Jesus, I t., Juvisy 1928, 263—264 p.).

Parapija tatai, kaip ir Bažnyčia, yra ir draugija ir dvasinė bendruo
menė. Išeidami iš to, mes ir kalbėsime apie dvasinę parapijos sąrangą- 
ir apie organizacini jos veikimą.

I. DVASINĖ PARAPIJOS SĄRANGA
1. Dvasiniai parapijos elementai

Visas Bažnyčios, resp. parapijos, o tuo pačiu ir katalikiško gyveni
mo rūmas stovi lyg ant trinitarinio kertinio akmens, kurį sudaro: tiesa, 
malonė ir įstatymas. Atėmus bent vieną, arba tik vienu kuriuo re
miantis, tuoj susiūbuoja visas mūsų katalikybės tvirtumas. Tik tų ele
mentų visumoje ir pilnumoje galima tiek parapijos, tiek ir viso katali
kiško gyvenimo dvasinė jėga.

Kaip suprasti tuos tris elementus ir kokį turinį jiems skirti? Tie
sos vardu suprantame visuotinę ir pilnutinę krikšč. tiesą, duotą die
viškuoju apreiškimu, išryškintą Bažnyčios mokymu, susistemintą ir 
pritaikytą teologų ir kitų katalikybės mokytojų; tiesą — ne tik ati
trauktą, teorišką, bet gyvą, praktinę; tiesą — ne tik tokią, kurią nori 
pažinti — nori ne, bet kurią turi pažinti, ir ne tik pažinti, bet ją gy
venime vykdyti.

Malonės žodžiu suvokiame tą dvasinę-dievišką jėgą, gaunamą 
žmonių tiesiogiai iš Dievo ir per Bažnyčioje esamus regimus ženklus— 
sakramentus; malonę — tiesai geriau pažinti ir valiai palenkti, ir jaus
mams apvaldyti; malonę — ne tik vertiesiems ir šventiesiems, bet vi
siems pašventinti. s

t a
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.1' A S A U L I s K I i; veikimas

VEIKIMO SRITYS

Krikšč. 
mokslas

Krlksc.
kultas

KUNIGO VEIKIMAS

Li n /os 
NAC.CMA'JNĖ j 
M A! A/. YDC L_ 
BIT'1<~

OBJEKTAI: PRIEMONES IR BUDAI VIETA

Problemos: 
religinės, 
moralinės

Pamokslai, katekizacija, 
konferencijos, rekolekci
jos, misijos

Bažnyčia

Mišios, Sakramentai, 
Sakramentalijos, 
pamaldos, šventės

Pamaldų parengimas, 
tvarka; liturginiai rūbai, 
rakandai; ministrantų ir 
bažnyt. tarnų parengimas

Bažnyčia, 
Koplyčia

Administravimas, 
santykiai su parapi
jiečiais

Metrikacija, interesantų 
priėmimas, apyskaitos- 
informacijos, bažnyčios 
tarnų aprūpinimas

Klebono 
raštinė

Našlaičiai, seneliai, 
nelaimingieji, ligonys

Dvasinė globa, paguoda, 
lankymas, patarimai, 
patarnavimai

Prieglaudos, 
ligoninė,klebono 
raštinė Krikšč. labdara 

(Caritas)

VIETA PRIEMONES IR BUDAI OBJEKTAI:

Vaikų darželiai, 
mokyklos, 
salės, klubai

Paskaitos, kursai, studi
jų dienos, akademijos, 

spauda, literatūra

Problemos: 
pedagoginės, 
socialinės, 
kultūrinės

*

Bažnyčia, 
šeimos židinys

Giedojimas; altorių puo
šimas; bažnyčios deko
ravimas; kryžių staty

mas

Pamaldos: 
šeimos maldos, 
relig.-liturginiai 
papročiai

Komiteto 
biuras, klebono 
raštinė .

Metrikacija, buhalterija 
ir kit. pagalba parapijos 
raštinei; talka rinklia
vose, remontuose ir tt

Finansai, ūkis, 
techniški dalykai

Prieglaudos, 
ligoninės

Pagalba darbu, globoji
mas, slaugymas, aprū 

pinimas; labdaringos 
loterijos ir tt.

Našlaičiai, seneliai, 
nelaimingieji, netur
tingieji, gausios 
šeimos, ligonys

Krikšč. tvarka 
(administracija)
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Įstatymo turiniui priskiriame Dekalogą ir Bažnyčios įsakymų 
normas, kurias gerai pažįstam is katekizmo; Įstatymas apima prigim
tinę dieviškąją ir pozityvią Bažnyčios teisę, liečiančią ne tik indivi
dualinį krikščionišką gyvenimą, bet ir viešąjį, jis, kaip neatskiriama' 
krikščioniško gyvenimo visumos dalis, privalomas visiems be išimties 
ir žinotinas ne tik teisininkamas specialistams, bet ir visiems tikintie
siems, bent esminiuose bruožuose.

Visi šie trys elementai sudaro vieną krikšč. pedagoginį 
gėrį. Jie apima visumą tų auklėjamųjų dieviškųjų gėrybių, kurios 
ateina žmogui betarpiško šv. Dvasios kvėpimo keliu ir per turtingą 
dogmatinę — moralinę, liturginę, įstatyminę Bažnyčios doktriną, per 
šimtmetinius pedagoginius jos patyrimus, per dvasinio vadovavimo in
stitucijas, per Bažnyčios Tėvų ir didžiųjų krikščionybės pedagogų 
raštus.

Toktfe yra Bažnyčios, o kartu ir parapijos, pagrindiniai elementai, 
imant juos atskirai ir bendro krikšč. pedagoginio gėrio visujpoje. Rei
kia tačiau pastebėti, kad šie elementai yra daugiau statiško pobūdžio, 
bent tokie neabejotinai jie pasiliktų, jeigu nepereitų į dinaminę plotmę, 
veikiant pačiai Bažnyčiai, respektyviai: parapijai. Tas puikus kertinis 
akmuo liktų vienas, jei iš jo neišaugtų sienos — gerai išbaigtos ir . tvir
tai sudėtos.

2. Dvasinės parapijos funkcijos
Iš trijų elementų išplaukia trys veiklos uždaviniai, būtent: tiesą 

skelbti (mokymas), malonę perteikti (pašventinimas) ir įstatymą įparei- 
goti (valdymas).

Kadangi šitie uždaviniai liečia ne tik jų vykdymą iš viršaus ir į 
trečią asmenį, bet ir jų pritaikymą sau, šalia mokymo yra dar pareiga 
ir, uždavinys mokytis, šalia pašventinimo — save pašventinti ir šalia 
valdymo — save valdyti.

Mokymas ir mokymasis apima tiek pačią tiesą, tiek ir mo
kymo metodą. Tiesos atžvilgiu mokymas ir mokymasis turi būti ne 
paviršutinis, ne dalinis ir ne atsitiktinis, bet vedąs į esme ir pilnumą. 
Metodo atžvilgiu jis negali būti padrikas ir praeinantis, bet planingas 
ir patvarus. Kadangi krikšč. tiesa nėra skirta tik platoniškai pasigėrėti, 
bet vykdyti ir įgyvendinti, dėlto jos negalima tik taip sau pasimokyti 
ar tam tikram laikui išmokti, bet visą laiką mokytis. Krikšč. tiesa yra 
gyva auganti (bent subjektyviai imant jos suvokimą), todėl kiekvienam 
amžiui, kiekvienam laikui ir kultūros lygiui tenka ją per naują skelbti. 

‘ Magisterium Ecclesiae — Bažnyčios mokymas, resp. parapijos, turi būti 
pastovus ir nuolat gyvas, atsižvelgiąs į pedagogikos ir psichologijos rei
kalavimus.

Pašventinimas malonę perteikia ir kartu malonės gyvenimą 
ugdo. Pašventinime glūdi ne tik ritualinis veikimo'momentas (ex opere 
operato), bet ir pedagoginis=psichologinis (ex opere operantis). Save 
prašventindamas žmogus naudojasi malonės šaltiniais ir savo gy-
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venimą stengiasi jų veikimui palenkti. Dėlto naudojimas sakramentų 
negali būt tik mechaniškas ir suformalintas, bet, paisant ir reikiamos 
formos, gyvai atliepiąs į veikiančiąją ir pašventinančiąją malonės 
veikmę. . . '

Valdymas padeda krikščioniškąjį įstatymą vykdyti, jo normų 
paisyti gyvenime ir tą gyvenimą persunkti krikščioniškąja tvarka. Val
dymas yra įpareigojimas žmonių įstatymui, kartais griežtas ir sankci- 
jonuojantis. Tuo tarpu valdymasis yra savanoriškas disciplinuotu
mas, sąmoningai pažįstant įstatymo normą ir ją sau laisvai, pritaikant.

Visos šios trys funkcijos sueina į vienybę vadovavime ir sa
vęs vadovavime. Įprastinėje tvarkoje tiek mokymas, tiek pašven
tinimas, tiek ir valdymas siekia vadovauti sieloms ir vesti jas į ant
gamtinę paskirtį. Tuo būdu visos trys- aukščiau minėtos funkcijos yra 
vykdomas vadovaujamuoju būdu. Nėra dviejų sielų, kįirios bū
tų visiškai panašios; kiekviena pagal savo būdą turi sueiti į vienybę 
su Dievu, dėlto reikia individualizuoti tiek skelbiamą tiesą, tiek per
teikiamą malonę, tiek įpareigojamąjį įstatymą. Kaip Kūrėjas pažįsta 
daugybę žvaigždžių, ir Kristaus avių daugybėj kiekviena turi savo ma
lonės vardą, taip vadovaujantieji turi paisyti kiekvieno vadovaujamojo 
talento, išskirtino natūralaus savitumo, inteligencijos lygio valios inten
syvumo. Taip pat ir kiekvienas, rūpindamasis krikščioniškąja saviaukla, 
negali eiti vienu šablono keliu; metodus ir priemones reikia pritaikyti 
sau pagal dvasinę savo konstrukciją. Čia ir pasireiškia krikščioniško 
veiklumo turtingumas, didelė laisvė ir plačios galimybės asmeninei ini
ciatyvai. Tačiau kaip tik dėlto visas šitas veikimas, kurį mes vadinam 
vadovavimu ir savęs vadovavimu, virsta vienu didžiausiu menu, kur 
reikia ne tik žinojimo, bet daug labiau pajautimo, įsijautimo, didelės 
kantrybės ir dar didesnio pasišventimo.

3. Dvasinės parapijos gyvenimo apraiškos
Krikščioniškame parapijos gyvenime svarbu ne tik vispusiški ir 

pilnutiniai daviniai — šiuo atveju minėti elementai ir funkcijos, — bet 
ir vispusiški, pilnutiniai rezultatai. Kas gi jie yra? Iš aukščiau 
minėtų elementų ir funkcijų išplaukia kaip išvada — krikšč. galvosena, 
krikšč. meilė ir krikšč. tvarka. '~

Krikščioniškoji galvosena išauga iš tinkamo krikšč. mo
kymo; ji apsipavidalina krikšč. pasaulėžiūra bei pasaulėjauta, bažny- 
tiškiau tariant — jutimu su Bažnyčia. - Katalikiškasis veiklumas, be
sireiškiąs mokymo srityje (ne tik per pamokslus, bet ir visur) turi su
kurti vieną krikščionišką mintį („jie buvo vienos minties“). Tai nereiš
kia krikšč. galvosenos suvienodinimo (unifikacijos). Ne! Galima turėti 
savas pažiūras ir reikia jas turėti, tik neišklystant iš bendrųjų princi
pų, kitais žodžiais — tų bendrųjų principų ribose. Šiuo atžvilgiu ir yra 
vykęs išsireiškimas — „jausti su Bažnyčia“, t. y. einant savo galvosenos 
keliu, visada jausti ryšį su Bažnyčios mintim.
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Krikščioniškoji meilė reiškia krikšč. santykių pražydimą, 
jų apsivaisinimą darbais, konkrečiai -— labdara, kūrybiniu veiklumu, 
ypač savo profesijos srityje,'kantrumu ir kitų žmonių supratimu. Tuš
čia butų malonė ir nevaisingas pašventinimas, jeigu jis nesukurtų) ti
kinčiųjų bendruomenėje vienos širdies. Ar tai nebuvo būdingas krikš
čionių bendruomenėms bruožas pirmaisiais amžiais. Ir jeigu šitos šir
dies nematyti krikščionyse, reiškia yra netvarka su pačiu malonės gy
venimu ir su pašventinamuoju kataliko veiklumu. Tai turėtų reikšti, 
kad jis yra virtęs forma arba jis negilus ir.pripuolamas, arba iš viso 
nesuvokiama, kokias šaknis jis turi būti įleidęs krikščionio gyvenime.

Krikščioniškoji tvarka, pražydusi parapijoje tinkamu 
valdymu, apsireiškia tikinčiųjų disciplinuotumu, vieninga valia, ypač 
kai reikia ginti krikščioniškąją teisę ir gyvenimo tvarką, jautriu atsi
liepimu į bažnytinio autoriteto balsą, sutarimu principiniuose katalikų 
taktikos dalykuose, tvarkingumu šeimos gyvenime.

Kai visi šitie rezultatai ima reikštis parapijos gyvenime, tada gali
ma kalbėti apie krikščioniškąjį josios charakterį. Charakterį 
suprantame kaip vieningą ir išbaigtą krikščioniško gyvenimo stilių, 
kuris susidaro gero krikščioniško vadovavimo pasėkoje.

4. Dvasinių parapijos elementų ir funkcijų organiškumas
Sąmoningai leidomės į platesnę analyzę pagrindinių parapijos gy

venimo elementų, funkcijų ir apraiškų. Jos sudaro Bažnyčios, o taip 
pat parapijos dvasinį pagrindą. Schematinome ir analyzes dėlei skal
dėme tai, kas Bažnyčios tikrovėje yra neskaidoma. Viskas yra taip 
organiškai suaugę, kad praktiškai sunku nustatyti, kur prasideda tiesa, 
o kur baigiasi įstatymas, nes ir tiesoje glūdi krikšč. įstatymas ir įsta
tyme slypi dieviškoji tiesa. Mokymas taip pat ne kartą įsilieja į pa

's V šventinimą ir yaldymą, kaip valdymas dažnai atsiremia tiesa ir ma
lone. Net lex orandi, kaip sakoma, yra lex credendi.

Krikščioniškojo tat gyvenimo visuma yra organiška, kaip ir pats 
krikščioniškasis gyvenimas. Šitas organiškumas neišskiria net krikšč. 
gyvenimo veiksnių-vykdytojų. Paviršutiniškas dalykų suvokimas vie
niems veiksniams - veikėjams Bažnyčioje ir parapijoje skiria aktyvų 
vaidmenį, kitiems — pasyvų, tiksliau receptyvų. Kartais buvo ir yra 
skirstomas funkcijiniu atžvilgiu krikščioniškasis veiklumas į mokan- 

v čiųjų ir mokomųjų, pašventinančiųjų ir pašventinamųjų ir t.t. kategori
jas. Tuo tarpu tikrovėje yra labai sunku nustatyti tikslias ribas. Visi 

. moko ir visi mokosi — tokia yra teisinga formulė, ries ir kunigas turi 
mokytis ir ne kunigai turi mokyti (šeimose, mokyklose, visuomeniniuose 
vienetuose ir institucijose), mokyti tą pačią krikšč. tiesą.

Čia turime pabrėžti, kad viso Bažnyčios ir parapijos suvokimo 
centrinis mazgas, yra Kristus, kaip dvasinė galva. Kristus yra tiesa, 

' kelias ir gyvenimas. Kristus yra mokytojas, pašventįntojas — kunigas, 
vadovas ir Viešpats. Kristus yra krikšč. minties, meilės, krikšč. tvar
kos, o taip pat krikšč. charakterio pagrindinis šaltinis. Jis tačiau yra 
vienas ir nedalomas. Viskas, ką aukščiau minėjome, plaukia iš Jo ir į
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Jį atsiremia. Taigi organiškoji visuma E Jo išsiplečia į visas katalikiš
kojo gyvenimo sritis, iš Jo tačiau, kuris yra dvasinė Bažnyčios ir pa
rapijos galva. Negalima galvoti apie katalikiškąjį gyvenimą šalia Baž
nyčios ir parapijos. Jis pirmon eilėn pražįsta kaip tik tenai. Visa kita 
yra pakaitalai iššaukti modemiško gyvenimo, tik pagalbinės ir antra
eilės priemonės. Jos yra priklausomos nuo pagrindinių gyvenimo bazių; 
šiuo atveju — parapijos, kaip realios Bažnyčios konkretizacijos mumyse.

Jei Kristus yra mistinė galva, į kurią tarsi nervų centrą, sueina 
visas dvasinis parapijos gyvenimas, tai šv. Dvasia yra mistinė širdis, 
kuri dvasiniu būdu maitina visus to mistinio kūno narvelius. Ji veik- 
dina juos, žadina jų jautrumą tiesai, malonei ir įstatymui. Ji moko vi
sos tiesos ir teikia dvasines dovanas. „Dovanos, tiesa, įvairios, sako šv. 

’ ' Povilas, bet ta pati Dvasia . . . Vienam Dvasios suteikiama išminties 
kalba, kitam tos pačios Dvasios — žinojimo kalba, kitam tos pačios 
Dvasios — tikėjimas . . . Visa gi tai daro viena ir ta pati Dvasia, da
lindama kiekvienam, kaip Ji nori. Nes kaip kūnas yra vienas ir turi 
daug sąnarių, visi gi kūno sąnariai, nors jų yra daug, tačiau yra vienas 
kūnas, taip ir Kristus. Nes mes visi esame pakrikštyti vienoje Dvasioje, 
kad būtume vienas kūnas . . .; taip pat visi esame pagirdyti viena 
Dvasia“ (1 Kor. 12, 4—14). Tikintieji, kaip sako jėzuitas R. Plus, pasi
daro mistinio Kristaus kūno nariais, kiek jie nori gyventi Jo Dvasia 
(plg. lenk, vertimas W Christusie Jesusie, Krokow 1932).

Į šituos du dvasinius parapijos centrus atsiremia du regimieji 
centrai — kunigas ir parapijos bažnyčia. Kunigas laikomas tos dva
sinės galvos — Kristaus matomuoju atstovu ir bažnyčia — matomoji 
dvasinės Širdies reprezentante. Bet apie juos turime pasakyti keletą 
žodžių atskirai.

5. Bažnyčia, kaip dvasinis parapijos centras
Bažnyčiai yra skirta būti regimąja parapijos širdimi. Iš jos sklin

da tiesa, dalinama malonė, iš jos byloja įstatymas. Bažnyčia — rimties, 
susitaikymo vieta, pagrindinė parapijos mokykla. Joje mokoma evąn- 
gelijos žodžiu ir visais bažnytiniais simboliais ir ceremonijomis. Visos 
liturginio meto šventės su įvairuojančiu savo turiniu, mišių ir sakra
mentų turinys, pagaliau paveikslų ir vitražų kalba — visa tai bažny
čioje moko žmogų didžiųjų jo religijos paslapčių.

Bažnyčia — pašventinimo vieta ir mišios — šito pašventinimo Vir
šūnė; mišios yra žmogaus perkeitimo, jo suvienijimo su Dievu aktas. 
Sakramentai taip pat atnaujina ir sudvasina žmogų savo daugiaveiksmiu ‘ 
veikimu.

Bažnyčia, konkrečiai altorius, kai kur šiandien virsta krikšč. lab
daros šaltiniu. Tikintieji mišių metu neša altoriui aukas ir šios grįžta, 
yra išdalinamos tos aukos reikalingiesiems.; Ir'tai vadinama iš Kristaus 
einančia — Kristocentrine labdarybe.

Tuo nenorima pasakyti, kad viską reikia suvesti į zakristiją, kaip 
įprasta kai kieno išsireikšti. Bažnyčioje šie dalykai turi prasidėti, iš jos
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išeiti. Viskas tačiau turi reikštis ir apsipavidalinti pačiame parapijos 
gyvenime. Iš bažnyčios turi trykšti katalikiškasis gyvenimas ir veiki
mas, kaip upė iš šaltinio.

Taigi turi būti centras, ir tokiu katalikiško gyvenimo centru pa
rapijoje yra bažnyčia, kurioje randasi eucharistinis Kristus ir kurioje 
plazda šv. Dvasia. Visi kiti centrai tiek save pateisina, kiek išteka iš 
pagrindinio, į ji atsiremia ir iš jo gyvybę semia.

6. Kunigas, kaip regimoji parapijos galva
Kunigas ’yra matomas Kristaus vietininkas parapijoje. Jis savo 

rankose turi visus dvasinio parapijos gyvenimo nervus; jam skirta 
apjungti visus gyvus parapijos bendruomenės narvelius. Įvyktų dva
sinis paralyžius tiems sąnariams, kurių savo Įtaka jis nepasiektų ar 
neapimtų. •

Kunigas yra tatai antras — asmeninis parapijos centras. Jis pa
šauktasis mokytojas, pašventintojas ir valdytojas. Nuo jo labai daug 
kas pareina, tačiau ne viskas. Kunigas yra parapijos galva, bet galva 
dar nesudaro parapijos kūno. Kūno visumoje yra {vairūs sąnariai, ku
riem tenka įvairios funkcijos, ir uždaviniai. Darnus ir besąlyginis visų 
sąnarių įsijungimas, šito bendro tikslo siekiant, sukuria ir palaiko kūno 
egzistenciją.

Lig šiol mūsų sąmonėje per mažai buvo gyva mintis-įžiūrėti kuni
go asmenyje Kristaus atstovą parapijoje. Kokių asmeninių aukų dėka 
žmogus pasiekia kunigystės, dažnai savajai parapijai neremiant ne tik 
materialiai, bet ir moraliai. Lyg kunigas turi jiems iškristi iš dangaus 
ir savo darbą vykdyti 
keistų, tikintieji, ypač 
kimą ir gal net savo 
krintąs profesijas, bet 
ir jų pačių dvasia.

Kunigas nereikalingas lepinimo, perdėtos pagarbos, vaišių ir do
vanu, bet jis reikalingas pagalbos parapijos darbe ir už vis labiau 
maldos.

vien savo jėgomis, 
inteligentai kitaip 

vaikams pirštų ne 
aukos profesiją, iš

Jeigu šitas galvojimas pasi
žiūrėtų j kunigystės pašau- 
tiek gerai ekonomiškai pati- 
kurios pirmon eilėn gyvena

7. Parapijiečiai, kaip gyvieji parapijos sąnariai
Parapijiečiai su kunigu kartu sudaro gyvąjį parapijos organizmą. 

Jie, kaip narveliai ir sąnariai, kiekvienas savo vietoje veikia ir vykdo 
paskirtus uždavinius to paties organizmo gerovei. Kokie gi tie užda
viniai? Tie patys, kaip ir parapijos — mokyti, pašventinti ir valdyti. 
Šeimos tėvai moko savo vaikus krikšč. tiesos, rūpinasi jų pašventinimu 
ir pagal krikšč. gyvenimo normas juos tvarko. Katalikai mokytojai tą 
pati daro mokykloje. Organizacijų ar visuomeniniu branduolių vado
vai vykdo šiuos uždavinius savo narių atžvilgiu^ žiūri, kad krikščio
niška tiesa būtų vykdoma viešajame gyvenime, krikšč. įstatymas būtų 
paisomas ir visuomeninis vadovavimas atsiremtų i krikšč. vadovavimo 
reikalavimus. Pašventinti savo darbą ir šiuo darbu vesti kitus j paš-
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ventinimą taip pat priklauso prie kiekvieno viešąjį darbą dirbančiojo 
uždavinių.

Šalia to, visi turi mokyti^ tos tiesos patys, visi save pašventinti, 
rūpintis krikšč. saviaukla ir savo gyvenimo sudisciplinavimu.

Natūralus parapijiečių išideferencijavimas pagal amžių, lytį, pro
fesiją ir t.t. turi atsispindėti ir parapijinio darbo baruose. Visi turi 
gauti atitinkamus sau uždavinius, bet visi tie uždaviniai turi koordi- 
nuotis apie vieną bendrą parapijos tikslą.

8. Kunigo ir parapijiečių vienybė Kristuje
Tarp kunigo ir parapijiečių esama kartais tam tikro psichologinio 

skirtumo. - Pareigų ir funkcijų skirtingumas kartais nuveda ligi paties 
išsiskyrimo, bent vykdant parapijos gyvenimo uždavinius. Tikrąjį kunigo 
ir parapijiečių santykių charakterį nusako mistinio Kristaus kūno 
doktrina. Kristus yra parapijos galva; regimasis jos atstovas — kuni
gas. Parapija su visais tikinčiasiais sudaro patį mistinį Kristaus kūną. 
Tarp vienų ir antrų yra gyvas organiškas ryšys. Kristus'moko, pašven
čia ir valdo visus — lygiai kunigą, lygiai tikinčiuosius. Jis yra centras, 
Jis, į kurį viskas krypsta. Kunigas savo veikimo parapijoje negali 
grįsti tiktai savo asmeniu, savo žemiškąja išmintimi ar formliniais 
savo paskirimais. Tiesa, kunigo veikloje yra ir turi būti asmeninė — z 
žmogiškoji pusė. Taip! Bet ir šitas gerai suprastas žmogiškumas neturi 
per daug prasikišti, juo labiau pirmauti. Kunigas moko, pašvenčia, val
do, bet ne iš savęs. Taip pat ir parapijiečiai moko, pašvenčia . . .. šei
mose, mokyklose, draugų tarpe — ne iš savęs. Jie veikia Kristaus paš
ventimu, malone, įpareigojimu. Kristus pats veikia parapijos mišių 
aukoje; Jis yra tikrasis aukotojas. Kunigas ir parapijiečiai taip pat 
yra aukos aktyvūs dalyviai — aukotojai, nes jie sudaro vienumą su 

'Kristumi. Kristus veikia su savo mistiniais nariais kartu, ir šie pasi
daro veiklūs Jo aukos dalininkai.

Kunigas veikia kunigystės sakramento galia, parapijiečiai — 
krikšto sutvirtinimo, moterystės sakramentų galia. Tikintieji negali 
būti artimiausiais perteikėjais sakramentinės malonės, bet jie yra arti
miausieji parengėjai tai sakramentinei malonei priimti — jie parengia 
vaikus, draugus, pagaliau save pačius.

Kunigas ir parapijiečiai yra palenkti tai pačiai Kristaus valiai. 
Klaidingai kartais manoma, kad pasauliškiams kartais leidžiama dau
giau, negu kunigams, arba, — atvirkščiai. Krikščioniškoji moralė ir tei
singumo bei meilės įstatymai yra visiems lygūs ir visus vienodai riša. 
Jų visų šaltinis yra tas pats Dievas ir Jo siųstasis Jėzus Kristus.

Jeigu šita glaudžios kunigo ir parapijiečių vienybės sąmonė pereitų 
j gyvenimo tikrovę, greičiau susikurtų tikrasis parapijos idealas. „Tėve, 
padaryk juos viena, kaip Tu ir aš esame viena“.
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n. ORGANIZACINIS PARAPIJOS VEIKIMAS
Organizacinis parapijos veikimas turi šimtmetines tradicijas ir 

Bažnyčios nuostatus. Kunigų pareiga tuos nuostatus vykdyti ir tra
dicijas tęsti, o bažnytinės vadovybės — jų vykdymą prižiūrėti ir nor
muoti. Salia to, kas kanonais nustatyta ir nepakeičiama, yra dar daug 
dalykų, kurie priklauso tiek nuo kunigo, tiek nuo tikinčiųjų iniciaty
vos. Ne tik maldos namų įrengimas ir bažnytinių rūbų-indų-rakandų 
stilius, giedojimo ir maldų forma (tam tikrose ribose), bet ir šelpiu do
rovės, jaunimo ir vaikų auklėjimo, senelių ir ligonių globos, net ekono
minių parapijos reikalų tvarkymas priklauso nuo iniciatyvos, kuri iš
gaunama ir apjungiama parapijoje bei išskaidoma jos ribose. Kiek 
daug konkrečių galimybių kyla, svarstant kad. ir tokius klausimus: pa
rapijos mokyklos, prieglaudos, salės, parapijinė spauda, biblioteka — 
(kultūrinis parapijos gyvenimas). Parapijos organizacijai priklauso ir 
socialinio parapijiečių gerbūvio kėlimas, o tajp pat tautinio jų charak
terio išlaikymas. Parapija, ypač neturint savos nepriklausomybės, pa
sidaro (kaip ji buvo Valančiaus laikais arba dabar mūsų Amerikos' 
išeiviuose) pagrindinė organizacinė celė bet kokiems gyvybiniems žmo
nių reikalams tvarkyti ir palaikyti. Kitokia administracinė savivalda 
niekad nėra tikras ir pastovus dalykas.

Visus parapijinės organizacijos klausimus aprėpti yra neįmanoma. 
Sekdami dvasinę parapijos gyvenimo ir veikimo sąrangą, mes bandy
sim, ši kartą tik schematiškai, nurodyti bendrą organizacinio parapijos 
veikimo kryptį. Imsim parapijos mokymo, jos pašventinimo ir valdymo 
organizavimą.

1. Parapijos mokymo organizavimas
Reikia skirti ordinarini mokymą, atliekamą bažnyčioj ir pa

ties kunigo, kaip religijos mokytojo, ir extraordinarini, vyk
domą pačių pasauliškių šeimose, mokyklose, organizacijose. Čia imame 
krikščioniškąjį mokymą viena ir antra prasme.

Šitaip suprastame mokyme priemonės yra ne tik kunigo pamokslai, 
misijos, konferencijos, rekolekcijos, bet ir {vairios pamokos, paskaitos, 
kursai, studijų dienos, religinė spauda (parapijinio ar neparapijinio 
masto), pasaulėžiūrinė literatūra, bibliotekos.

Pats šito mokymo organizayjmas, tikslingas ir planingas, reikalau
ja, kad pirmon eilėn būtų padedama patiems kunigams parengti gerus 
pamokslus. Reikia duoti jiems temų, parūpinti medžiagos, ypač kai jie 
yra perkrauti, įvairiais kitais parapijiniais darbais. Tačiau šalia to, 
parapijos salėje Ir kitose prieinamose patalpose patys katalikai pasau- 
liškiai, kontakte su kunigu, turėtų ruošti įvairias krikšč. minties pa
skaitas, krikšč. tiesą pagilinančias ir gyvenimui pritaikančias. Ta 
prasme ir turėtų pasireikšti vietiniai K. A. Komitetai. Be atskirų pa
skaitų laiks nuo laiko, tarsi kokios rekolekcijos, turėtų būt ruošiami 
ištisi rengiami paskaitų ciklai, studijų dienos, kursai arba iškilmin
gesnėmis parapijos gyvenimo progomis — akademijos su paskaita ir 
meniškąja dalimi.
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Visos šios priemonės yra organizaciniu keliu palenktinos bendrajam 
parapijos mokymo tikslui ir planui, žiūrint, koks parapijiečių krikš
čioniškasis mentalitetas, kokie jų pasaulėžiūriniai reikąlavimai.

2. Parapijos pašventinimo organizavimas
Kaip parapijos mokymas, taip ir pašventinimas turi ordinarinį 

ir ekstraordinarinį kelią. Net ordinariniame parapijos pašventinime 
turi savo dalį ne tik kunigai, bet ir pasauliškiai. Juo labiau šita dalis 
tenka pasauliškiams ekstraordinariniame pašventinime. '

Prie ordinarinio pašventinimo priklauso: pamaldų (mišių ir 
kt. pamaldų) sutvarkymas: vietos parengimas (koplyčių įrengi
mas, dekoravimas altorių, švaros ir tvarkos palaikymas), laiko pa
rinkimas ir, pagal reikalą, jo išskaidymas,- kad visi galėtų išklausyti 
mišių ir dalyvauti kitose pamaldose; aktyvus dalyvavimas giedoi- 
muose, aukų rinkime ir

Kitas ordinarinio pašventinimo punktas — tai sakramentų admi
nistravimo organizavimas. Pabrėžiame žodį organizavimas, nes 
šalia to, kas numatyta rubrikų ir kanonų, yra dar daug dalykų, kurie 
pareina nuo kunigo, parapijiečių ir vietos sąlygų.

Didelės pašventinamosios reikšmės parapijoje turi atskirų mėne
sių pamaldos — gegužės, birželio, spalių. Uolus dalyvavimas, pa
galba kunigams papuošti altorius, net paškicuoti pamokslėlius kiek
vienai dienai ar duoti medžiagos sakysim, kas parapijoje būtų ypač 
svarbu iškelti ir priminti), pagaliau atvedimas, vaikų, jaunimo ar save 
kaimynų ir prietelių į pačias pamaldas — kiek tai, iš pažiūros, ne
reikšminga, o tačiau kaip svarbu visos parapijos pašventinimui! Ren
giant parapijoje procesijas (kad ir Dievo Kūno), pasauliškiai galė
tų pastatyti ir išpuošti altorius, prižiūrėti tvarkos, parengti vaikus gė
lėms barstyti ir pan. Kai kunigui tenka prašyte prašyti, o niekas ne
nori rankų pridėt, ir kai pagaliau vieno zakristininko rankomis šis tas 
padaroma, tada, suprantama, nemiela net tiem patiem geriem katali
kam dalyvauti. Tą patį būtų galima pasakyti apie^l a i d o t u v e s, ku
rios, gerai organizuojamos, galėtų virsti didele ne tik pamaldumo, bet 
ir krikščioniško mirusiojo pagerbimo demonstracija, gerąja prasme.

Yra dar daug dalykų, kur katalikai įgalėtų pašventinti kitus. Reikš
mingesnių švenčių, kaip Kristaus Karaliaus, ’ Nekalto Prasidėjimo, Sv. 
Kazimiero akademijos, kaip mūsuose kai kur daroma, galėtų pažadinti 
gyvą žmonių pamaldumą. Tik visa tai reikia ręngti ne paskubomis ir 
ne šabloniškai, bet kiekvienais metais kiekvieną šventę ir naujai pla
nuojant?

Kalbėdami apie ordinarines pašventinimo priemones, nejučiomis 
perėjome prie ekstraordinarinių, kokiomis yra tik ką minėtos 
akademijos. Šalia to, pašventinančios reikšmės turėtų kryžių šventini
mas, butų ir gyvenamų patalpų puošimas reikšmingais religiniais pa
veikslais ir simboliais. (Ta proga tenka primint, kad lig šiol iš dau
gelio leidėjų, niekas neatsirado, kas išleistų gerų religinių paveikslų
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— viskas paliekama kunigams ar dvasinei vadovybei —, kai tuo tarpu 
kokia dėkinga darbo sritis patiems pasauliškiams!).

Racionalizmo įtakos paveikti, nevertinome ar truputį skeptiškai 
žiūrėjom į vad. sakramentalijas — pašventinimus namų, butų, laukų, 
gėlių. O juk tai taip pat pašventina žmogų. Šeimose sakralinis charak
teris nebetenka savo išorinės formos; nyksta vakaro ryto maldos, mel- 
dimasis ar bent kryžiaus ženklas prie stalo, pagaliau krikšč. vardinių 
šventimas, jungtuvių ir krikštynų metinės. Ką gi tai reiškia? Dolfusas 
ir Schuschningas, būdami studentais, ėmėsi kelti šūkį: duoti katalikų 
inteligentų šeimoms krikščionišką stilių! Ir jie pradėjo darbą nuo pa
našių dalykų. Mes ne kartą manome, kad didelis darbas laukia mūsų 
politiniame ar laicistiškai suprastame visuomeniniame darbe. Tariamės 
būsią šiose srityse dideli ir garsūs, o tačiau mes nepasielgtume šiuose 
darbo baruose taip, kaip anie du austrai, kurie laikė dideliu dalyku 
pirmon eilėn pašventinti savo tautos šeimas. Mums reikia šūkių, labai- 
konkrečių ir konkrečius parapijos gyvenimo reikalus liečiančių. Reikia 
juos planingai mesti į viešumą, kad jie įeitų 
gyvenimo praktiką.

į sąmonę, o paskui ir į

organizavimas
tik techniškomis — or-

3. Parapijos vadovavimo ir valdymo
Valdymo ir vadovavimo negalima pravesti 

ganizacinėmis priemonėmis. Čia reikia meno, didelio takto ir gilios 
pedagoginės nuojautos. Visa tai gali parodyti tik asmenybės ir iš jų 
sklindanti šviesa ir šiluma. Kunigas, būdamas net labiausiai apdovano
tas šitomis savybėmis, pats vienas negalės visų vadovavimo uždavinių 
aprėpti. Dėlto pasauliškiai turi eiti į pagalbą net ordinariniame para
pijos vadovavime bei valdyme.

Pasauliškiai, talkininkaudami kunigui, galėtų atlikti už jį šeimų 
bei asmenų lankymą, kad galėtų jiems atvirai ar nejučiomis duoti reli
ginių — pedagoginių patarimų ir sugestijų. Jeigu individualus kontak
tas būtų pagrįstas ne kito kurio intereso, bet dvasinės įtakos, galėtų 
virsti dideliu sielų vadovavimo veiksniu.

Prie ekstraordinarinių vadovavimo priemonių priskirtina ir tai, ką 
mes vadiname tiesiogine katalikiškąja akcija ir ko esame,, kad ir ne 
visada sėkmingai, siekę organizacinėmis priemonėmis. Parapijos vai
kų vadovavime svarbiu dalyku reikia laikyti vaikų darželius, klu
bus, vasaros kolonijas, kurioms reikia parinkti gerų vedėjų ir juos 
nuolat ir pakartotinai rengti. Ypač vyresnieji katalikai pedagogai turi 
progos rengti laiks nuo, laiko paskaitėles, daryti pasikalbėjimus- ir taip 
jų rankoms patikėtas mažųjų sielas priartinti krikščioniškajam gėriui.

z Vaikams tinka skautų būreliai, bet ir čia reikia gerų rankų, kurias 
turime duoti mes patys. Berniukams be kitko galėtų būt prie kiek
vienos parapijos ministrantų būreliai (didesni, negu įprasta, miniatiū
rinės organizacijos formoj). Ir čia geras pedagogas galėtų pasišvęsti, 
būti tokių būrelių vadovu. Mergaičių analogiškai, galėtų būt gėlių ' 
barstytojų būrelis.
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Jaunimui vadovaujant parapijos mastu, galėtų būt rengiamos 
ekskursijos, iškilos, sporto ir teatralinio meno 'būreliai, chorai ar or
kestrėliai. Geroj vadovybėj, parapijos jaunimo gabesnieji galėtų kurti 
jaunimo spaudą, ypač jumoristinę, kuri turi nemažos auklėjamosios 
reikšmės. Parapijos jaunimo skaityklos ir klubai (daug kur Lietuvoje 
bandyti organizuoto jaunimo tarpe) galėtų būt išplėsti į jaunimą. Su
prantama, šiomis sąlygomis, kada kolonijų komitetai patys šituos daly
kus organizuoja, parapijos titulu išeiti gal būtų ir neparanku ar ne
reikalinga. Tad reikia tik mesti savo jėgas i tokias jaunimui skirtas 
institucijas ir jį lenkti parapijos tikslų kryptim.

Svarbiausios parapijos jaunimui įtakos galėtų daryti paties jauni
mo reikalams sudaryti branduoliai, kurie parengti ir nuolat rengiami, 
imtųsi vadovavimo uždavinių. Čia praverstų susipažinti su tokių bran
duolių darbo metodu ir jo nepaprasta reikšme tokiems jaunimo va
dams auklėti.

IŠVADA: PARAPIJA — KATALIKIŠKOS VEIKLOS SVORIO
CENTRAS

Daug karti} Lietuvoje buvo bandoma katalikiškąją akciją grąžinti 
ir bazuoti pačia parapija (Matulevičiaus,- Šalkauskio, Pakšto, adv. Za- 
grakalio balsai; specialus išplėstas Vyr. KVC Valdybos posėdis tuo Z 
klausimu). Tačiau gravitacijos jėga, įsibėgėjimas iš Vakarų pasiskolinta 
organizacine kryptim, neleido mums esmingiau ir pagrindiniau ties tuo 
klausimu sustoti. Vakarai paliko mus tęsti jų pradėto techninių or
ganizacijų daroo toliau, o patys jau senokai grįžo prie pagrindinės 
krikščioniškoji veiklumo bazės — parapijos. Nuo pat Benedikto XV 
kreipimosi į Dijono vyskupą Landrieux, paskelbusį šūkį „atgal prie 
parapijos“, nuo žavinčio užgyrimo grįšti į parapijinį gyvenimą ir vei
kimą, — tie kraštai jau daugiau kaip 25 metai serga viena mintim, 
kaip dabarties parapiją priartinti dvasiniam idealui pirmųjų krikš
čionybės bendruomenių, iš kurių išsivystė it pati visuotinoji Bažnyčia.

Suprantama, be parapijinio veikimo, kuris esminis, yra dar šalia- 
parapijinių ir tarpparapijinių veikimo uždavinių. Kai kurios specialios 
katalikiškosios akcijos organizacijos yra' ir bus reikalingos. Tačiau 
viskas turi būt visumoje ir organiškame ryšyje su pagrindiniais daly
kais. Organizacijos negali pasidaryti pačios tarsi kokia visuma ir steng
tis pakeisti arba nustelbti pagrindinę krikščioniško gyvenimo ir vei
kimo bazę. Mes turim stiprinti, kas mūsų sąmonėje buvo išblėsę ir 
kas, deja, palikta vienų kunigų žiniai ir rūpesčiui. Konservatyviški 
prancūzai ir techniškas organizacines priemones pamėgę vokiečiai, 
kurie yra pasukę savo veikimo didįjį bėgį į parapiją, mums yra pa
vyzdys taip pat nesustoti senose formose.
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VA I KA I - AT E IIT I E S PARAPIJA
DR. JONAS GUTAUSKAS

Dievo pasaulis dar nesukurtas,
~~ Dievo šventykla dar nebaigta . . .

Jurgis Baltrušaitis

Kaip visuotinoji Bažnyčia, taip ir mažiausioji Jos dalelė-parapija 
susideda iš suaugusių ir mažų. Ne tik paprastoji šeima, bet ir Dievo 
šeima, dvasinė bendruomenė, turi vaikų. Ir jai, kaip dvasinei motinai, 
tinka Šv. Rašto žodžiai: „Imk ši kūdiki ir išaugink jį man, 0 aš tau 
atsilyginsiu“ (Iš. 2,9). Kaip tikroji motina, parapija savo vaikus labiau
siai myli, jais rūpinasi, juos auklėja ir saugo. Juk tai mažiausieji mū
sų broliai, jauniausieji mistinio Kristaus kūno nariai, gražiausieji ir 
nekalčiausieji bendruomenės žiedai, verti visokios paramos ir globos. 
Jiems priklauso dangaus karalystė (Mt. 19,14) ir visokia pirmenybė. Tai 
ateities parapija, ateities dvasinės bendruomenės gyvenimo re
prezentantai, busimoji ecclesia parva.

I parapijos vaikus suaugusieji žiūri su meile, bet ir dideliu rū
pesčiu. Tai bendruomenės turtas, pagrindinis kapitalas, kurį tenka 
saugoti ir didinti. Ji praradus, prarandama viskas. „Kas bus iš šito 
vaiko?“ (Lk. 1,66).

Dėl vaiko sielos varžosi dangus ir pragaras, dorybė ir nuodėmė, 
pasaulis ir Dievo Karalystė. Šeimoje ir parapijos bendruomenėje turi 
išaugti veiklesni, šventesni mistinio - Kristaus nariai. Seimą ir dvasinė 
bendruomenė turi būti tuo sodu, kur mažieji Dievo daigai auga ir bu
joja. Čia jie turi patirti, kad gyvenimas su Dievu ir Dięvuje yra džiu
gus ir laimingas. Šeimoje ir parapijoje, savo artimoje aplinkumoje, vai
kas susiduria su tikėjimo pasauliu, tikėjimo paslaptim, visa tai pažin
damas ir išgyvendamas,

Su kiekviena nauja karta parapijos religinė dorinė gėrio suma ati
tinkamai padidėja arba sumažėja. Tai priklauso nuo to, kiek naujoji 
karta yra pajėgi tą gėrį iš senosios kartos perimti, perimtą, iš
laikyti, ug'dyti ir toliau perduoti.

Ką Carlyle sako apie minią, tas pats tinka ir vaikui: „Minia sako: 
vesk mane, auklėk mane. Aš esu nesavaranki. Esu susirūpinus ir ne
galiu ■ savęs auklėti“. Dvasinė bendruomenė už vaikus meldžiasi ir 
skiria jų pagelbai geriausias jėgas. Ji nori gyventi ir priklausyti Die
vui kartu su savo vaikais: Viešpats turi būti skelbiamas būsimai 
kartai, ateinančiai tautai dangus apreikš teisinguosius Viešpaties 
darbus.

»
27

31



28

fe

Kalbant apie krikšč. ugdymą ir jo apimti, pirmiausia susiduriame 
su klausimu: kokie vaikai, kurio amžiaus turima galvoj. Pedagoginio 
gėrio turinj, jo gilumą ir platumą, perteikimo būda-metodą, trumpai 
— ugdomąjį darbą apriboja vaiko amžius, jo dvasinis pajėgumas. F. 
-Scola *), remdamasis antropometrijos daviniais, vaiko vystymąsi skirsto 
i keturius tarpsnius: 1. Naujagimis (pirmos 10 dienų); 2. Pieno am
žiaus vaikas (pirmieji gyvenimo metai): miego, nesąmoningų instinktų 
ir refleksų laikas; 3. Priešmokyklinis vaikas (2—6 m.): žaidimo, augan
čio mąstymo, fantazijos ir kalbos išmokymo metai; 4. Mokyklinio am
žiaus vaikas (nuo 6 iki 13—14 m.): savo organų pilnesnis apvaldymas, 
išorinio pasaulio, išplėtimas ir juo susidomėjimas, patirties pagausė
jimas.

Kaip naujagimis, taip ir pieno amžiaus vaikas yra visiškoje moti
nos globoje ir priežiūroje. Seimą yra natūrali ir pakankama kūdikio _ - 
gyvenimo aplinkuma. Parapija, kaip dvasinė motina, padeda pačiai 
šeimai ir motinai, o per ją ir kūdikiui. Organizuotas katalikiškas vei
kimas ruošia jaunoms motinoms paskaitas, motinos ir vaiko globos 
punktus, susirgus motinai siunčia tinkamą asmenį globoti vaiką, pri
žiūrėti ligoni, padėti kitiems šeimos nariams. Jei šeima gausi ir netur
tinga, parapijos Caritas suranda lėšų jai paremti. Ūgtelėjusiems,„prieš
mokyklinio amžiaus vaikams, vaikų branduolio žmonės steigia vaikų 
aikšteles, vaikų darželius, o kur jie yra, prisideda prie geresnio įren
gimo, reikalingų priemonių suradimo, nuoširdžiai bedradarbiau- 
j a su vaikų auklėtojom, darželių vedėjom.

Mokyklinio amžiaus vaikus, maždaug nuo 6—-13 m., reikia skirti į 
dvi grupes: 6—10-jaunesnieji ir 10—13-vyresnieji. Kaip skirtingas tų „ 
dviejų grupių vaikų fizinis ir dvasinis subrendimas, jų vidaus pasaulis, 
taip turi būti skirtingas ir pats veikimas apimties, metodo ir vado
vavimo atžvilgiais. Negalima vienom eilėn statyti šešiamečio ir 12—13 
m. paauglio.

Ugdymo darbas remiasi abipusiu sąveikos principu. Jis susideda iš 
duoti ir imti, iš mokyti ir mokytis, iš auklėti ir auklėtis. Juo 
dirbama su vyresniais vaikais, juo daugiau tenka skirti' vietos savi
veiklai. Yra vaikų darbas parapijoje ir darbas su parapijos vaikais. 
Iš darbo su vaikais turi ateiti vaikų darbas, vaikų inašas parapijos 
gyvenime. Vis dėlto vaikai yra tokiame amžiuje, kad jiems tenka dau
giau duoti, negu iš ju imti ir reikalauti. Jei veikime su vaikais turi 
įeiti didaktinis ir auklėjamasis elementai, tai kyla klausimas, kokios iš 
to plaukia veikimo sritys ir uždaviniai?

Kaip pirmgimis Jėzus Kristus augo metais (kūniškai), išmintimi 
(dvasiškai) ir malone (antgamtiškai) pas Dievą ir pas žmones (Lk. 2.52), 
taip ir kiekvienas atgimęs iš vandens ir žv. Dvasios turi augti šiom

’) F. Scola, Entwicklung (Dr. J. Spieler, Lexlkon der Padagogik der 
Gegenwart. 1 Band, Freiburg i. Br. 1930), 614—623.
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kryptim kūniškai, dvasiškai ir antgamtiškai. Svar
biausias vaikų vadovo'rūpestis, jau esantį juose dvasinį gyvenimą iš
laikyti, ugdyti ir į „pilną žmogaus subrendimą,r Kristaus pilnybės am
žiaus saiką" (Et. 4,13) atvesti. Svarbu, kad krikšte gautoji Dievo Sū
nystės malonė vaikų sielose išsiplėtotų į nesvyruojantį pasitikėjimą 
Dievu, maloningu visų žmonių Tėvu. Iš meilės ir pasitikėjimo Sutvė
rėju — Jo įsakymų laikymas.

Iš kitų uždavinių paminėtini ir siektini įgyvendinti šie: 1. auklėti 
maldai ir sakramentinei praktikai, kad pašvenčiamosios 
malonės- veikimas būtų nuolatinis; 2. auklėti askezei, t. y. kovai su 
blogais polinkiais ir tobulesniam gyvenimui; 3. auklėti pašaukimo 
darbui, kaip artimo meilės tarnybai; 4. auklėti katalikiška
jai akcijai, k%d vaikai prisidėtų prie Dievo Karalystės plitimo 
žemėje malda, auka, geru pavyzdžiu, labdarybe.

I. Dieviškos tiesos ir valios atskleidimas (mokymas)
Parapija, kaip ir Bažnyčia, turi dievišką tiesą. Iš dieviškos tiesos, 

apreikštojo mokslo, išplaukia ir dorinio elgesio norma. Mokymo tikslas 
— tides firma, tides viva, tides efficax. Jungiant vaikų mokymą su gy
venimo praktika ir auklėjimu, bus artėjama prie dieviškos tiesos ir 
valios atskleidimo tikslo, būtent —- sujungti auklėtinių sielas s u 
Kristumi per tikėjimą, viltį ir meilę: „Ut ille, cui loqueris, audien- 
do credat, credendo speret, sperando amet“ ’).

Kyla klausimas, kaip turi būti vykdomas dieviškos tiesos ir valios 
atskleidimas parapijos vaikų sielose ir kokių reikia priemonių.

1. Religinis, ir dorinis auklėjimas šeimoje
Bažnyčios įstat. (CJC) 1113 kan. sakoma: „Tėvai griežčiausiai įpa

reigojami kiek galint rūpintis vaikų kaip religiniu ir doriniu, taip fizi
niu ir pilietiniu auklėjimu, taip pat jų laikinu labu.“ Šitą pareigą tė- 

'vams atlikti padeda organizuotas katalikiškas veikimas. Studijų Centras 
studijuoja religinio-dorinio auklėjimo klausimus šių dienų šeimoje. Ak
cijos Centras išleidžia atitinkamos literatūros (gerą, praktišką religinio 

„ auklėjimo šeimoje vadovėlį tėvams, tinkamų maldaknygių ir kitų lei
dinių vaikams), parūpina paskaitų; vaikų branduolio žmonės parapi
jose organizuoja tėvų susirinkimus, tėvų- vakarus su žymesnių peda
gogų paskaitom, diskusijom, pranešimais, lanko šeimas, pasiūlo tėvams 
tinkamų tikybos vadovėlių užmezga ryšius su žymėsnėm firmom, ku- 
kalams patarimo punktus, propoguoja šeiftiose religinius papročius 
(bendrą maldą, Šv. Rašto skaitymo valandėles, gavėnios ir advento 
metu religinių giesmių giedojimą ir t. t.).

2. Mokyklinė ir užmokyklinė katechezė
Mokyklinė katechezė vyksta per tikybos pamokas mokyklose, už

mokyklinė — bendroje vaikų pastoracijoje, beruošiant juos sakramen-

*) s. Augustinus, De catechizandis rudibus 4,8.
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tiniam gyvenimui: pirmajai išpažinčiai, komunijai, sutvirtinimo sakra
mentui. Ir šitame darbe neužtenka vienų' kunigų pastangų, reikia ir 
organizuotos katalikų "pasaulininkų pagalbos. Studijų Centras studijuo
ja aktualiuosius pedagogikos klausimus, seka ir iškelia kituose kraš
tuose pasiektus laimėjimus, daro sugestijų dėl jų pritaikymo mūsų 
katechezėje. Akcijos Centras organizuoja kunigams ir pasauliškiams — 
ėms pasitobulinti ir pasiruošti katechetinius* kursus, rūpinasi išleisti 
tinkamų tikybos vadovėlių, užmezga ryšius su žymesnėm firmom, ku
rios gamina įvairias įvaizdinimo priemones ir apie tai informuoja vai
kų vadovus parapijose. Šie organizuoja lėšas ir įsigyja.

a. Katechetinių paveikslų rinkinius. Šie yra Šven
tosios Istorijos (Seno ir Naujo Įstatomo), liturginiai, bažnytinių metų, 
šventųjų legendų. Jauniems vaikams, pradžios mož^klai, ypač tinkami 
Schumacher „Religiniai sienos paveikslai“ (Religioese Wandbilder). 
Fugel Sv. Rašto paveikslai trijose serijose: Sv. Rašto paveikslai (Bibel- 
bilder), naujieji Sv. Rašto sienos paveikslai (Neue biblische Wandbilder), 
vaizdai iš Jėzaus gyvenimo; jie yra klasiniai savo forma ir spalvomis, 
tinką daugiau vyresnio amžiaus vaikams. Pagavimu, drąsiais judesiais, 
gyvumu, kompozicijos paprastumu, didumu ir išraiška, skaičiumi ir 
turtingumu vaizduojamų motyvų yra nepalyginami bibliniai (Biblische 
Anschauungsbilder) Mate Mink-Born (Hermann Appel-Verlag, Muen- 
chen) paveikslai, skirti bažnyčiai, mokyklai, namams.

b. Kino arba bent paprastą projekcijos aparatą, 
pastovių šviesos paveikslų, bėgančių paveikslų ar
ba tikra prasme filmų. Šviesos paveikslai yra puiki priemonė 
supažindinti mokinius su šventų vietų geografija ir kultūra, įvairiom 
religijom, šventųjų gyvenimais, kulto pastatais ir jų įrengimu, šv. Mi- 
šiom ir jų eiga, liturginiais drabužiais, indais, bažnytiniu menu. Švie
sos paveikslai, Almos labai naudingos mokant katekizmo, Sv. Istoriją, 
Liturgiką, Bažnyčios Istoriją *)• Paprastą nejudančių .filmų aparatą ir 
įvairių šviesos paveikslų galima pasiskolinti beveik kiekvienoje vokie
čių klebonijoje ir mokykloje.

Uolesniam tikybos mokymuisi paskatinti skelbiami konkursai. Ge
riau žinantiems katekizmą skiriamos tam tikros premijos.

3. Dievo žodžio tarnyba vaikams ■>
Ji apima vaikų pamokslus, rekolekcijas, susikaupimo dienas, misi

jas, Sv. Rašto skaitymo valandėles. Čia dauguma darbo tenka kunigui.

■) Informacinių žinių apie šviesos paveikslų gamybą ir jų gavimą 
galima gauti Vokiečių Katechetų Draugijos Centre: Muenchen 2, Rin- 
dermarkt 1/1 r. Šviesos paveikslų serijas pradeda gaminti Julius Nuett- 
gens, Angermund, Hindenburgstr. 3, Bez. Duesseldorf (Verlag fuer reli
gioese Bildungsarbeit); paveikslų ir aparatų galima gauti firmoje: Ca- 
lig, Bildbandverlag, Freiburg i. Br., Werderstr. 4. Šviesos paveikslus 
recenzuoja religinės pedagogikos žurnalas „Katechetische Blaetter“, ku
rį galima užprenumeruoti Vokiečių Katechetų Dr-jos Centre: Muen
chen 2, Rindermarkt 1/1 r.

■ I ’ ' ' ■
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Tačiau kas liečia pačią organizacinę pusę, tvarką, pravedimą, daug gali 
prisidėti vaikų branduolio žmonės.

4. Tinkamos lektūros organizavimas

Kaip religiniam sąmoninimui ir auklėjimui, taip ir bendram ugdy
mui labai daug reiškia tinkama lektūra. Vaikų branduolio žmonės 
stengiasi suorganizuoti nors mažą biblioteką iš Vokietijoje pasirodžiu
sių vaikams leidinių, leidžiamų laikraščių, pačių vaikų ir tėvų suauko
tų knygų. Didesnėse kolonijose, kur yra daugiau pajėgių žmonių, gali
ma leisti sieninį laikraštėlį vaikams. Jo turinį ir iliustracijas keisti 
pagal bažnytinių metų eigą.

Taigi, dieviškos tiesos ir valios atskleidimas vaikų sielose vyksta 
religiniu ir doriniu auklėjimu šeimoje, mokykline ir bendrąja katecheze, 
Dievo žodžio tarnyba, tinkama lektūra.

n. Pašventinimas ir sąmoningas Dievo kulte 
dalyvavimas

Kiekvienas augantis vaikas turi ne tik vis geriau pažinti dievišką 
tiesą, bet ir gyventi antgamtinį gyvenimą, augti malonėje, kuri gau
nama per sakramentus, maldą ir kitus gerus darbus. Ir čia reikalinga 
suaugusių pagęlba, reikalingas tam tikras auklėjimas.

• /
1. Auklėjimas maldai

Per maldą tikėjimas virsta gyvu santykiu su Dievu. Kas meldžiasi, 
tas dar tiki. Kas moka gerai melstis, tas moka ir gerai gyventi. Malda 
— kalba su Dievu ir Jo šventaisiais. Reikia nuolatinės tėvų, artimųjų 
ir auklėtojų pagelbos, kad vaikas pilnai apvaldytų gimtąją kalbą. Pa
našiai yra ir su malda. Polinkį melstis duoda Dievas. Tą polinkį ugdyti, 
vaiką įvesti į maldos gyvenimą, tenka pirmiausia motinai. Bet ir jos 
nepalikti be pagelbos. Vaikų branduolys suruošia parapijos motinoms 
vieną kitą paskaitą kaip vaikus auklėti maldai. Akcijos Centras parū
pina tuo klausimu paskaitų, literatūros.

-< Tolimesnį maldos gyvenimui auklėjimą vykdo katechetas moky
kloje ir bendroje pastoracijoje. Ir čia katecheto pavyzdys yra lemian
tis dalykas. Ir čia galioja biologijos dėsnis: „Omne vivum ex vivo“. 
Katechetas pradeda ir baigia pamokas malda, supažindina mokinius 
su visomis maldos formomis — lūpų malda, laisva, liturgine ir mąsto
mąja malda, pratina prie visų maldos'rūšių: kad vaikas melsdamasis 
ne tik Dievo prašytų, bet ir atsiprašytų, Jam dėkotų, Jį garbintų! Kaip 
pagelbinė priemonė maldai auklėti yra paprasta ir liturginių maldų 
maldaknygė, giesmynėlis. Tik reikia gero į visa tai įvedimo, paaiškini
mo, įpratlnimo.
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2. Eucharistinis auklėjimas

B&

Siš auklėjimas pradedamas šeimoje ruošiant vaikus prie anksty
vosios išpažinties, komunijos. Bažnyčios įstatymai (kan. 859) reikalau
ja, kad kiekvienus tikintysis, pasiekęs reikalingo protinio subrendimo, 
apie septintus amžiaus metus, eitų prie komunijos. Prie taip anksty
vos privatinės komunijos parengti galima tik su motinos pagelba. Akci
jos Centras turi parūpinti motinoms reikalingos literatūros *).

Ypač pirmųjų dviejų metų religijos mokymas pradžios mokykloje 
turi prisidėti prie geresnio pirmai išpažinčiai ir pirmai komunijai pa
rengimo, gilesnio eucharistinio auklėjimo. Tam tikslui turi būti pritai
kytos programos ir vadovėliai. Tiesioginiame parengime prie pirmos 
išpažinties ir komunijos ne tiek kartoti bendrąsias žinias, kiek išsamiai 
supažindinti vaikus su Atgailos ir Švenčiausio Sakramento esme, jų 
praktika. Vartoti ne katekizmą, bet specialius vadovėlius!).

Iš kitų priemonių eucharistiniam auklėjimui stiprinti panaudotinos 
šios: a) skatinti, kad vaikai pavieniai aplankytų kasdien Sv. Sakra
mentą bent keletą minučių; b) ekskursijų ir kitomis progomis vai
kai pirmiausia atlanko bažnyčią ir nors trumpai pagarbina Sv. Sa
kramentą; c) berniukai išmoksta Mišioms tarnauti ir iš eilės tarnau-. 
ja; d) mergaitės sudaro gėlių barstytojų būrelį ir dalyvauja įvai
riose procesijose; e) vaikai įtraukiami į Maldos Apaštalavimo ar Eucha
ristijos Karžygių sąjūdžius, 9-ių pirmųjų mėnesio penktadienių prak
tiką; f) kas mėnuo eina išpažinties ir komunijos; g) atitinkamomis pro
gomis adoruoja Sv. Sakramentą, pav., 40 vai. atlaiduose; h) vaikų cho
ras ir pavieniai vaikai išmoksta Sv. Sakramento garbei giesmes, kaip 
„Prieš taip didį Sakramentą“, „Garbinkime Sv. Sakramentą“, „Tam- 
tum ergo“, „O salutaris“ ir kit.

*) Eucharistiniam auklėjimui sustiprinti ir pirmai privatinei ko
munijai parengti būtų naudinga išversti ir platinti šias knygutes; Un
set kleines Kommunionkind. Elne eucharistische Frueh- 
erziehung von K. Sudbrack S. J., Steil; Und sie-brachten ihre 
Kinder zu ihm._ Ein Buechlein fuer. Mutter und Kind aut dem 
Weg zum eucharistischen Heiland von A. Buechler. Verlag Ars sacra, 

„ Muenchen; Erstbeichtunterricht, 2 Aufl., von Jos. Schwarz; 
to paties autoriaus Ers t k o m m u n i o nunt err ic h t, 6 Aufl., Ba
der, Rottenburg.

!) Pav., Dr. J. Zimmermann, Beichtunterricht, Muenchen 
1939; to paties autoriaus: Kommunįonunterricht, Muenchen5 
1940; Mein Kommunionbuechlein, Muenchen 1938. Čia vaikas 
aktyviai įtraukiamas į darbą, piešia piešinius, kurie primena skaitytą 
tekstą, aiškintą turinį. Vieną vadovėlį turi katechetas, kitą-vaikas. Be 
to, vaikai turi piešinių sąsiuvinius.
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3. Liturginis auklėjimai
Liturgija yra Kristaus pagrįstas, Sv. Dvasios išvystytas, bažnytinio 

autoriteto sutvarkytas viešasis Bažnyčios, kultas, kuriame kaip suaugę 
taip ir vaikai turi dalyvauti sąmoningai ir kur galima akty
viai. Liturgija yra didžioji memoria priminti viskam, kas yra 
šventa; ji yra malda virtusi dogma, įkūnytas ethos, prieš akis 
pastatyta išganymoistorija.

Liturginio auklėjimo problema apskritai šakojasi į du uždavinius: 
auklėjimą per liturgiją ir auklėjimą liturgijai. Liturgijos ir liturginio 
auklėjimo centre yra š v. Mišios. Jos sudaro ir mūsų pamaldų centrą^ 
„Šiuo metu mūsų pamaldos beveik ištisai tėra kunigo liturgija, dau
gių daugiausia Mišių tarniukų ir choristų liturgija . . . Tikintieji ty
liai sėdi arba stovi be aktyvaus dalyvavimo, ir, jei ką religinio atlieka, 
tai daro vengdami išsiblaškymo“ (P. Parsch, Seelsorgerbrief Nr. 11). 
Dėl tokio dalyvavimo pamaldose, to paties autoriaus teigimu, yra kal
tas katalikų atšalimas. Žmogus ištisais metais klauso šv. Mišių, neturė
damas aiškesnio ryšio su altoriaus auka. Popiežius Pijus XI savo apaš
tališkoje konstitucijoje apie liturgiją ir bažnytinį giedojimą sako: „Yra 
labai reikalinga, kad tikintieji ne kaip nebyliai žiūrovai, bet 
liturgijos grožio pagauti taip šventoje iškilmėje dalyvautų, kad balsia 
malda su kunigu . . . pasikeistų“.

Vaiko malda yra nuostabus ir džiugus tonas didžioje Dievo gar
binimo simfonijoje. Vaikas sąmoningai kartu su kunigu aukojęs Dievui 
šv. Auką yra panašus į cherubiną, stovintį ir garbinantį Viešpatį Jo 
akivaizdoje. Niekur žmogus asmeniškai taip arti nesusitinka su Dievu, 
kaip šv. Mišiose ir Komunijoje. Ir čia tinka vaikų vadovams ir jų 
auklėtiniams psalmininko žodžiai: „Prisiartinkite prie Jo ir būsite ap
šviesti“ (Ps. 33,6), arba apaštalo raginimas: „Artinkimės su pasitikėjimu 
į malonės sostą“ (Žyd. 4,16).

Viso liturginio mokymo ir auklėjimo tikslas — eucharistinis 
žmogus, kurio sieloje vis labiau ryškėja Kristaus paveikslas. Pats 
panašus į Kristų ir Kristų nešąs- į pasaulį — štai tikrasis eucha
ristinis žmogus. Išorinis auklėjimo tikslas bus pasiektas tada, kai vai
kai vis sąmoningiau galės dalyvauti Bažnyčios liturgijoje, ypač šv. Mi
šių aukoje, su giliu supratimu priims sakramentus ir melsis. Kaip prie 
to eiti?

Kaip maldos, eucharistinis taip ir liturginis auklėjimas pradeda
mas šeimoje. Jau keturių ar penkių metų vaikas domisi, kas dedasi 
prie altoriaus ir klausia motinos: „Ką kunigas daro?“ Vaiko smalsu
mas, veržimasis žinoti, klausti sumanių tėvų panaudojamas liturginiam 
sąmoninimui. Metai iš metų, kaip mokykloje, taip dirbant su parapi
jos vaikais už' mokyklos, žingsnis po žingsnio vaikai vedami vis į gi
lesnį. ir platesnį šv. Mišių supratimą. Aiškinant, kas yra Mišios, jų išo
rinė eiga, apeigų prasmė, panaudoti liturginius paveikslus, stovinčias ir 
bėgančias filmas, schematinius brėžinius, supažindinti su pastoviais ir 
kintamais Mišių tekstais, kaip naudotis maldaknyge, kada kas daryti 
(klūpėti, stovėti, atsakinėti).
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Liturginiam auklėj iAui pagyvinti reikalinga literatūros *) ir kitų 
priemonių kai ką čia primename: ;

a) Gyvu žodžiu, vaikų laikraštėliu, atitinkamais šviesos paveikslais 
susirinkimuose prieš didesnes šventes vaikai arčiau supažindinami su 
bažnytiniais metais, atskirų švenčių liturgijomis, įvairiom pamaldom, 
sakramentais, sakramentalijom.

b) Vaikai, vadovo padedami, betarpiškai susipažįsta su Dievo na- 
mais-bažnyčia, joje laikysena, kulto priemonėm.

c) Giedojimas yra esminė liturgijos dalis. Todėl sukurtinas vaikų 
choras, įvestinas choralinis vaikų giedojimas pamaldų metu.

i. Vaikų šventės
Be bendrųjų švenčių, vaikai turi savo šventes ir iškilmes. Geras 

jų suorganizavimas ir pravedinaas gali prisidėti prie malonės gyveni
mo sustiprinimo ir liturginio auklėjimo. Būdingesnės vaikų šventės ir 
iškilmės yra šios: velykinės komunijos diena, mėnesinės išpažinties ir 
komunijos sekmadieniai, iškilmingoji komunija, sutvirtinimo diena, 
mokslo metų pradžia ir pabaiga, mokyklos baigimo iškilmės; Be to, 
vaikai organizuotai dalyvauja Dievo Kūno šventėje, Velykose, Sekmi
nėse, Kalėdose ir kt.

5. Vaikų pamaldos
a) Visi parapijos vaikai kas sekmadienį ir šventadienį, kur gali

ma, turi atskiras pamaldas iš anksto žinomu ir pastoviu laiku. Bendrose 
pamaldose vaikai turi atskiras vietas pirmose eilėse.

' b) Vaikus sutinka ir išleidžia, giesmių ir bendruomeninių Mišių 
tekstus išdalija ir surenka, per pamaldas tvarką prižiūri ir dupda rei
kalingų nurodymų vaikų vadovas ar kunigas.

c) Per tikybos pamokas, ar tam tikslui šaukiamuose susirinkimuose, 
būtina vaikus išmokyti ir įpratinti dalyvauti taip vadinamose vaikų 
bendruomeninėse Mišiose, kur visi kartu kalba pritaikytas maldas, at
sakinėja, o kai ką visų vardu skaito vadovas (arba parinktas ir pa
rengtas vaikas). -

U Das heilige Messopfer in der Grundschuie von 
Joh. Lohmiiller. 2 Aufi. Butzon u. Bercker, Kevelaer; Meiner A1 - 
lerkleinsten Kommuniongebetbuch von H. A. Heiser. 
Matth.-Griinewald-Verlag, Wiesbaden; Lernet die Mes še ver
st ehen von P. Parsch. Lebe-Būcherei, Klosterneuburg; Lernet 
euer Gotteshaus kennen von P. Parsch, Klosterneuburg; Z u m 
Altare Gottes will ich treten. Hrsg. im Anschluss an die 
Messbūcher von A. Schott; Katechetische Skizzen zum Auf- 
bau der h. Messe von Fr. Gogler. Beuroner Kunsverlag; D a s 
Kirchenjahr, fūnffarbig, Klostemeuburger Flugschriften.
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Geriausius bendruomeninių Mišių tekstus parūpina Akcijos Centįas 
ir išsiuntinėja parapijos vaikų branduoliams.

d) Įvairumo dėliai kas antras ar trečias sekmadienis Mišių metu 
visi vaikai gieda iš anksto parinktas ir žinomas giesmes, kurių tekstą 
visi turi čia po ranka.

Vaikų choras kaip bažnyčioje taip už bažnyčios, pasirodo tik at
skirais atvejais, atskiruose parengimuose ir atskirose iškilmėse. Auklė
jame giedančią bažnyčią, kurioje choras tėra pagelbinis 
veiksnys. ,

e) Kiekvienose sekmadienio ir šventadienio pamaldose sakomas 
trumpas (daugiausia 10 min.) pamokslėlis, pritaikytas vaikų gyvenimui, 
jų dorinėms pastangoms, vaizdus, suprantamas^- su pavyzdžiais iš kas
dienio vaikų ir jiems žinomos aplinkos gyyenimo. -

III. Dorinis a ūk Įėjimas
Be malonės gyvenimo ir sąmoningo Dievo kulte dalyvavimo svar

bus ir neapleistinas dorinis auklėjimas, kova su ydom ir apaštalavimo 
ugdymas.

Kasdienine sąžinės sąskaita, dažna gerai atliekama išpažintimi, pa
sikalbėjimais ir paskaitėlėm susirinkimuose, kilniais pavyzdžiais, iš
keliant ne tik antgamtinius motyvus, bet ir apeliuojant i vaiko savi
garbą, keltinas ir ugdytinas pasitikėjimas Apvaizda, tei
singumas, taupumas, tiesos meilė, dėkingumas, ku
klumas ir kitos „pilietinės“ dorybės, tuo būdu formuojant kilnų 
charakterj.

Gera priemonė vaikus šeimoje skatinti prie gerų darbų yra taip 
vadinamas „Kūdikėliui Jėzui patalėlio parengimas“. Advento 
pradžioje motina padaro mažus kryžokėlius, ar panaudoja tam tikslui 
dėžutės viršų ir padeda ant žemo staliuko ar lentynėlės, kad vaikai pa
siektų. Galima pridėti užrašas: „Iš meilės vaikeliui Jėzui“. Paaiškina
ma, kad po. kievieno gero darbo ar nusigalėjimo galima Įdėti šiaudelis. 
Ir taip per Adventą vaikai lenktyniuodami kloja vaikeliui Jėzui pata
lėlį, į kurį Kalėdose paguldoma statulėlė arba padedama kryželis.

Su didele nauda, ypač vyresnio amžiaus vaikų, vartojami kon
troliniai lapeliai, skirti vienam mėnesiui. Kas vakarą vaikas 
skaito (ar jam perskaitomi) klausimai, kurie apima religinių ir šiaip 
pareigų atlikimą, gerų darbų darymą. Jis atsako tuo būdu, kad atitin
kamos dienos langely, dešinėje pusėje, stato pliusą, ar minusą. Ką vai
kas įrašo lapely,' turi pasilikti paslapty — jo nekontroliuoja nei tėvai, 
nei vaikų vadovas-kunigas. Skatinimui uoliau atlikti .pareigas, kovoti 
su ydomis, galima su šitais lapeliais štai kas padaryti. Kiekvieno mė
nesio pirmą sekmadienį, vaikų komunijos dieną, vaikai’ minėtus la- • 
pelius atsineša į bažnyčią. Prieš paaukojimą, prie jų esąs kunigas ar 
vaikų vadovas surenka sulankstytus lapelius į krepšelį ir, Kd vie jų vaikų 
lydimas, neša prie altoriaus ir ant jo padeda. Per aukojimą simboliškai 
aukojama Dievui ir dorinės vaikų pastangos, jų geri darbai. Tai7 daro 
vaikams didelį įspūdį ir skatina prie didesnio uolumo.
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IV. Pedagoginis laisvalaikio praleidimas
Auklėja ne tik šeima, mokykla, Bažnyčia, bet ir visas margasis 

gyvenimas, kartais auklėjamąjį darbą paremdamas, kartais griaudamas. 
Todėl negalima iš akių išleisti laisvalaikio pedagogikos. Vaikų vado
vams turi rūpėti pedagoginis laisvalaikio praleidimas, jo tinkamas pa
naudojimas. *

1. Prie kiekvienos stovyklos, kur tik galima, steigiamos parapijos 
vaikų romovės. Tam tikslui gana ir vieno didesnio kambario. 
Jame telpa vaikų knygynėlis su skaitykla, žaidimams įrankiai (stalo 
biliardas, domino, dangus, šaškės ir k.). Čia vaikai praleidžia dalį laisvo 
laiko, vadovo priežiūroje žaisdami, skaitydami, repetuodami ir t. .t

2. Vaikų vadovai suranda vaikams pritaikyto sporto formas, iš
moko įvairių lauko žaidimų. Tam reikalinga atskira sporto ir žai
dimo aikštelė.

' 3. Iš gabesnių vaikų sudaromas vaikų teatrėlis-vaidin- 
tojų trupė. Darbo pradžioje inscenizuojamos pasakos, pasakėčios, 
apysakos. Toliau einama prie sudėtingesnių vaidinimų — religinio ir 
pasaulinio turinio. Vaidintojų trupė gali paįvairinti susirinkimus, net 
duoti viešus pasirodymus, kaip vaikams taip ir suaugusiems.

4. Vaikų choras, apimąs kiek galint didesnį vaikų skaičių, 
gali būti svarbus religinės giesmės ir pasaulinės dainos skleidėjas, me
ninio ir religinio auklėjimo veiksnys, bažnyčioje ir įvairiose vaikų iš
kilmėse nepamainomas talkininkas.

5. Ekskursijos su tam tikra programa, žaidimais į gražesnės 
apylinkės vietas, arba lankoma kultūros, istorijos, meno, religiniai pa
minklai, vietovės.

6. Kas savaitę daroma visos kolonijos vaikų susirinkimai,
pradedami ir baigiami malda. Programoje įvairiom temom pasikalbė
jimai, deklamacijos, dainos, choro pasirodymai, trumpi inscenizavimo 
dalykėliai, klausimų dėžutėje rastų paklausimų paaiškinimai, su vai
kams skirtais leidiniais supažindinimas, konkursų skelbimai ir jų re
zultatų pranešimai, geriausių rašinėlių skaitymas, vietos ir pasaulio 
vaikų gyvenimo kronika, darbą ir veikimą liečią pranešimai, patvar
kymai. ■>

7. Kino vakarai, šviesos paveikslų demonstravimas*).
8. Pasakų vakarai mažiesiems. Prie šito darbo panaudoti ak

torius, vaikų rašytojus, šiaip gabesnius pasakorius, pedagogus.

*) Prieš .didesnes šventes, ar bažnytinių metų laikotarpius paren- ® 
karna ir atitinkamos paveikslų serijos, arba šiaip įdomesnės Almos, 
kaip, pav., Schumacher: „Iš šventųjų vyrų ir moterų vaikystės“, Otto 
— „Į tolimuosius kraštus“, Ohm — „Azijos tautų religijos“ ir t. t.
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Parapijos Vaikų Vadovybė

1. Parapijos vaikų vadovybę sudaro: parapijos akcijos komiteto - 
narys vaikų reikalams, kunigas ir dar vienas kitas asmuo, žiūrint pa
rapijos didumo ir vaikų skaičiaus. Tai vadinamasis vaikų Bran
duolys, kuriam pirmininkauja parapijos komiteto narys.

2. Atsižvelgiant į veikimo apimtį, darbo ir veiklos sritis, į vaikų 
branduolį kviestini: organizacinės darbo praktikos turį mokytojai, 
muzikoje ir scenos mene nusimaną asmenys, patyrusios vaikų darželio 
vedėjos, auklėtojos.

3. Vadovybės žmonės turi pasižymėti pedagoginiu taktu, vaikų mei
le, giliu religingumu ir kilniu dorovingumu. Lemiantis vaidmuo auklė
jime tenka auklėtojo a s m eny b e i.

Baigiamosios pastabos

Krikščioniškojo gyvenimo ugdymas siekia parengti vaikus pilnu- 
tiniam religiniam gyvenimui. Tam reikalinga: 1. Dieviškos tiesos ir va
lios atskleidimas. Jį vykdo religinis ir dorinis auklėjimas šeimoje, mo
kyklinė ir užmokyklinė katechezė, Dievo žodžio tarnyba, tinkama lek
tūra. 2. Su dieviškosios tiesos ir valios pažinimu turi kartu eiti ir ant
gamtinis gyvenimas — pašventimas ir sąmoningas Dievo kulte dalyva
vimas. Prie to veda maldos, eucharistinis ir liturginis auklėjimas, geras 

"V vaikų švenčių ir pamaldų organizavimas. 3. Neužtenka credere (tikėti), 
reikia facere (daryti) ir abstinere (susilaikyti). Iš čia dorinės pastangos 
ir dorinio auklėjimo reikalas. 4. Pedagoginis laisvo laiko organizavimas 
yra ugdytinio apsauga, vispusiško auklėjimo patikrinimas, prie vaiko 
amžiaus reikalavimų (judėti, veikti, žaisti) prisitaikymas. 5. Tinkama, 
veikli vadovybė yra ugdomojo darbo spiritus movens ir kartu garantija.

Jauniausioji Kristaus Bažnyčia, mažiausieji mūsų broliai- laukia 
mūsų pagelbos, laukia nuoširdžios globos, meilės, susirūpinimo. Baigsiu 
Dr. J. Hirscher žodžiais, kuriais jis baigia savo Katechetiką (Tubingen 
* 1832, 717): „O tu džiugusis vaikų būry, mums patikėtas, apie mus be- 
sispiečiąs! Tavo ateitis paslėpta, bet kaip arti tavęs sumišimai ir ne
laimės . . . Jūs esate nemirtingosios būtybės, mes jūsų auklėtojai, kad_ 

- ’padėtume jums laimėti palaimintąją amžinybę“.
Pasibaisėtinai greit auga šėtono sinagoga ir jos bokštai remia de

besis. Gyvename jos šešėlių grėsmėje. Dievo šventykla kyla tik dėka 
taurių rankų ir pasiaukojančių širdžių. Įsidėmėkime: išauklėti vaiką 
pilnutiniam krikščioniškam gyvenimui, reiškia-parengti darbininką sta
tomai Dievo šventyklai, reiškia-ižiebti naują žiburį nuodėmės ir tam
sos naktyje.
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DARBAS SU PARAPIJOS JAUNIMU
VACLOVAS PAULAUSKAS

Būtų per siaurai suprastas jaunimas, jei 'i jį būtų žiūrima tik kaip 
į ateities žmogų. Jaunuolis nėra tik pasyviai nokstąs vaisius, kuriuo 
pasinaudojama jam subrendus. Jaunuolis yra bręstanti asmeny
bė, besiveržianti į gyvenimą, apdovanota skirtinga energija. Jaus
minga ir nepatyrusi gyvenimo realybės jo siela yra taip atvira kiek
vienai kilniai idėjai, kad tuo ji degte dega. Palikti ji šiuo laiku tik pa
syviam brendimui, reikštų leisti jam iškrypti, iš jo natūralaus kelio, 
kur yra ugdomas ir išvystomas idealizmas. Jaunuolis auga aplinkoje, 
joje renka ir savinasi tai, kuo paskiau gyvens. Dėl to ir, kalbant apie 
darbą su jaunimu tremties parapijoje, negali būti pamiršta šie du 
požiūriai, būtent: kad jaunimas yra ateities žmonija ir dabarties veiksnys.

Iš čia kyla dvejopa veikla: darbas ju jaunimu parapijoje ir jauni
mo darbas parapijoje. Tiesa, šios abi veiklos tarp savęs taip labai ri- 
šasi, kad neįmanoma pravesti tarp jų aiškesnės ribos. — Praktikoje 
jos abi turi eiti kartu, viena antrą skatindamos ir papildydamos. Ka
dangi patiektuose „Katalikiškosios Akcijos darbuose parapijoje“, III-me 

. skyriuje, bus smulkiai suminėta, kas jaunimui teks atlikti, čia belie
ka tik trumpai pažvelgti i mūsų jaunimo būklę, sustoti ties vienu kitu 
reiškiniu, verčiančiu Mus susirūpinti jaunimu ir jam pasiaukoti ir, 
pagaliau, bandyti pasiūlyti keletą priemonių, kurių teks imtis dirbant 
su jaunimu.

I. Mūsų jaunimo padėtis tremtyje
Jaunimą, kaip jautriausią mūsų tautos dalelę, paskutinių metų 

įvykiai bei žiaurumai daug labiau palietė, negu suaugusius. Visai tei
singai nusiskundžiama, kad mūsų jaunimas nebe tas, kokį mes matėme 
tėvynėje. Kai kas jau ima jaunimą kaltinti ir smerkti dėl stokos idea
lizmo, reikiamos rimties ir gyvenamo momento atjautimo. Manyčiau, 
kad mūsų jaunimas nėra smerktinas, bet globotinas. Tragiškosiomis 
1944 metų spalių mėnesio dienomis turėjau progos būti beveik išimti
nai su'jaunimu. Pastebėjau, kad jis tikrai išgyveno didelį sukrėtimą. 
Nemažas jų nuošimtis net psichiškai pradėjo pakrikti. Kai kurie šiaip 
taip pasveiko, o daugelis ir šiandien tebejaučia tų skaudžių žaizdų 
likučius. Tas faktas ir leidžia man tvirtinti, kad mūsų jaunimas yra 
daugiau gydytinas, negu smerktinas. /Pastarasis atvejis ji dar labiau 
stumia iš normalių gyvenimo vėžių. Todėl darosi ypač liūdna, kad pa
tys vyresnieji ne tik nesirūpina tuo jaunimo gydymu, bet dar prisideda 
prie jo žlugdymo.
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Prieš kalbėdami, ką ir kaip su jaunimu turime keikti, bandykime 
peržvelgti nors vieną kitą dabarties gyvenimo veiksnį, ypač darančes 
neigiamas įtakas jaunimui. Iš to paaiškės pats darbas,, jo būtinumas 
bei svarba, o dirbančiam beteks tik pasiieškoti reikiamo metodo bei 
priemonių.

1. Jaunimas liko be autoritetų. Kaip vaikas imituoja 
motiną, taip jaunuolis įsižiūri į asmenybę, kuria jis pats norėtų būti. 
Jis žavisi jos subrendimu, minties veikla. Jo mintimis išmargina raši
nius, draugų albumėlius. Gravituodamas į vieną ar kitą asmenybę, jis 
puoselėja savo idealizmą ir svajoja užkopti pats į subrendimo kalną — 
į autoritetą.

Dabar ne vieną tų idealizuotųjų jaunuolis susitiko tremties gy
venime, susitiko iš arti, gal net gyvena tame pat kambarėlyje. Jau
nuolis pastebi, kad jo idealizuotasis kartais yra toks pat ar net kai ku
riais atžvilgiais menkesnis už eilinį, paprastąjį žmogų. Šalia to, jis 
mato, kad tremties gyvenime‘kai kurie išsilaiko tinkamoje aukštumoje. 
Tačiau bet koks nusivylimas vienu iš idealizuotųjų trukdo nūnai atsi
kreipti į tuos, kurie nebuvo jo anksčiau patraukę. Jaunuolio išideali
zuotasis autoritetas čia dažnai nėra kaltas, ar bent ne visai. Daugiausia 
kaltės tenka visumai, masei. Juk anam pasiėrhus kokio nors 'ivbo ar 
vadovavimo, tuoj prasideda šmeištai, nesąmoningas ar nepagrįstas ’•ri- 
tikavimas, beatodairinis dirbančiojo juodinimas. Visa tai girdėdamas, 
jaunuolis nepajėgia būti kritiškas ir neatskiria tiesos nuo šmeižto. Ankš
čiau ar vėliau, jis pajunta skaudų apsivilimą, ypač, kai dienos nuotai
kų veikiamas, iš arčiau ima stebėti asmenį, kurį laikė savo autoritetui. 
Jam tikrai atrodo, kad šis yra mažiau vęrtas už tuos, kurie kritikuoja 
bei šmeižia. Taip liežuvio herojai, gyvenimo sąlygos ar net asmens 
klaidos bei netobulybės pasiekia savo. Bet tur būt nė nepagalvojama, 
kiek daug žalos visa tai įneša į jaunuolio sielą! Jaunuolis nebeturi 
autoriteto, kurio žodis ar pavyzdys taip dažnai galėtų jį sulaikyti, pa
skatinti, o sykiu ima nebegerbti vyresniųjų ir jam belieka tik savojo 
pasaulio arba masės kelias. •

2. Nedėkinga dorovinė aplinka. Daug didesni moraliniai 
pavojai susidaro iš pačios aplinkos. Gyvenamosios patalpos, kur vie
name name, o neretai ir viename kambaryje, gyvena šeimos ir abiejų 
lyčių jaunimas; bendros prausyklos; kai kur labai nekuklios ir atviros 
išvietės; moraliai pakrikusio elemento įtaka; gyvenimas be tėvų ir vy
resniųjų; skaudžioji kai kurių jaunuolių praeitis, kai jie buvo įjungti 
į moraliai pakriką vokiečių kariuomenę ar „liuftvafę“; mūsų mergai
tėms ar jaunesnioms moterims nemažai imponuojąs palaidas vokietai
čių elgesys bei draugavimas su kareiviais ... Vis tai veiksniai, stumią 
jaunimą į seksualinius iškrypimus,. atimą gėdos jausmą, o tuo pačiu ir 
palaužtą jį.

3. Nebuvimas progų pozityviai pasireikšti. Beveik 
visose tremtinių bendruomenėse yra pakankamas skaičius įvairiausių 
specialistų, kurie užimą visas vietas ir jaunimui nebelieką progos pa-
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<. ....
sireikšti. Ne retai jis lyg tyčia stumiamas nuo bet kokio visuomeninio 
darbo, ar bent pamirštamas. Paliekama jam pačiam ieškotis sau darbo 
bei pramogų. Nedovanotinas ir kai kurių mūsų rašytojų kritikavimas 
ir pašiepimas jaunimo darbo bei veiklos. Si kritika dažnai yra be pa
grindo.

4. Religinis visuomenės pasyvumas. Nemanykime, kad 
jemimas nepastebi to bendro reiškinio, kai iš Bažnyčios, kaip ir iš 
Unrros, norima tik gauti, statomi reikalavimai, bet retas tepagalvoja, 
kad tiems savo reikalavimams pateisinti reikia ir pačiam prisidėti. 
Daugelis skundžiasi ir pyksta, jei bažnyčioje kiekvieną sekmadienį ne
gieda choras, jei stovyklos koplytėlė nėra „meniškai“ papuošta, jei joje 
ne taip švaru, kaip lankytojas norėtų, jei kunigas nekalba apie tėvy
nės meilę, neuždega naujų vilčių ect. Visa tai blogai nuteikia jauni
mą Bažnyčios atžvilgiu.

5. Dabartinis mūsų elgetos gyvenimas. Visą laiką gau
dami aprūpinimą ir maistą, net vyresnieji pasijunta turį teisių ir ieško 
privilegijų gauti kuo daugiau ir kuo geresnių gėrybių. Pamirštama, kad 
žmogus pats turi sau ir savo šeimai visa, kas reikalinga, uždirbti; pa
mirštama, kad ši padėtis yra tik laikina ir pradedama su ja susigyventi 
kaip su normalia bei pastovia. Pagaliau nebepasitikime savo jėgomis, 
nebesistengiame ieškoti ko nors aukštesnio, nebesiryžtame ko nors 
siekti. Daugelis teisinasi neaiškiu rytojum, dar galimais pasaulio sukrė
timais. Šios ir panašios nuotaikos palaužia jaunimo idealizmą, žlugdo 
jo ryžtingumą ir užsigrūdinimą gyvenimo kovai.

Esant tokiems ir panašiems šių dienų pavojams, reikia įtempti vi
są dėmesį, panaudoti visas galimas priemones, kad mylimiausią Kris
taus Bažnyčios dalelę — jaunimą galėtume apsaugoti nuo didesnių ne-/ 
laimių. Čia ir kyla klausimas; kas ir kaip daryti?

n. Darbo su jaunimu uždaviniai
Išgyvenę ilgesnį laiką stovyklose, jau galėjome pastębėti, kas ten 

vyksta ir kas būtinai taisytina. Taip pat sąmišių ir karo metu stebė
jome saviškių gyvenimą. Labai klystume, jei, kaltindami aplinkybes, 
patys. negelbėtumėm jaunimo. Kuo didesni pavojai, tuo būtinesnė pa
reiga budėti ir pasiaukoti!

, 1. Kas privalo dirbti su jaunimu? Rodos, šis klausimas
būtų lyg nevietoje. Įsipareigojimo reikalas, prisimenant, koks likimas 
ištinka visus gražiai suprojektuotus, bet neįgyvendintus planus bei už
simojimus, pasidaro būtinas. Ir mūsų laikais darbą su jaunimu daug 
kas bando užkrauti kitiems, nors, iš tiesų, jis kaip tik priklauso tiems, 
kurdų. jo atsisako. Tėvai, atidavę vaikus mokyklon, jau tariasi nusi
kratę darbo su jais. Tuo tarpu mokytojai tegali ir tesiima tam tikrą 
darbo dalį.
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Kas gi turi dirbti su jaunimu? Kiekvienas, kuriam rūpi Bažnyčios 
ir tėvynės ateitis. Ne vien kunigai, tėvai bei mokytojai, bet ir visi, 
kurie tik jaučiasi pašaukti į Katalikiškąją Akciją.

2. Pirmiausiu darbo uždavinių, mūsų sąlygose, reiktų 
laikyti kovą su stovyklų blogybėmis. Taigi:

a) Reakcija prieš autoriteto griovimą. Esame per 
daug atlaidūs ir nepagalvojame, kad savo bei kitų autoritetą turime 
ginti ne iš ambicijos, bet dėl visuomenės, ypač jaunimo gerovės. Su
prantame, kiekvieno pirmutinė pareiga yra išsilaikyti jau pasiektoje 
aukštumoje ir siekti vis aukštesnio tobulumo. Tačiau stovyklinio gy
venimo sąlygose reikia užkirsti kelią ir visiems blogos valios ar siauro 
galvojimo žmonėms. Sv. Petro elgesys, stebuklinga mirtimi nubaudžiant 
Anąniją ir jo žmoną Sapirą už melą bei veidmainystę, prašosi išvadų 
ir mūsų gyvenime. Mūsų teismai daug ką baudžia už vagystes, muš
tynes, nesilaikymą drausmės ar tvarkos, bet mažai teko girdėti, kad 
būtų nubausti tie, kurie neteisingai ar prasimanytai šmeižia žmones 
autoritetus.

Kovai su šia yda vertėtų panaudoti ir sakyklą.' Ypač jaunimui aiš
kintinas skirtumas tarp žmogaus ir jo silpnybių — neapkęsti klaidos, 
bet gerbti žmogų! Kiek šiuo atžvilgiu pavyzdžių iš Kristaus elgsenos! 
Nepamirštini Apaštalų, šventųjų bei žymiųjų katalikų pavyzdžiai. Baž
nyčios autoritetui pati Apvaizda. davė didžiuosius popiežius, bet mes 
apie tai' dažnai nutylime, o katalikai ima manyti, kad autoritetai yra 
tik kaž kokie „didieji“. Svarbu sudaryti katalikišką opiniją, kuri iš 
meilės ir dėl teisybės slopintų kiekvieną netikusią bei kitus žeminančią 
paskalą ar gandą. ,

)b Dorovinių pavojų šalinimais. Dar tėvynėje buvome 
susirūpinę pavojais, gresiančiais jaunimui, patekusiam iš kaimo i 
miestą. Turėjome mergaičių ir nepilnamečių globos draugiją, kuri daug 
nuveikė, o dar daugiau buvo išsireklamavusi. Šiandien mūsų jaunimas 
dar labiau tos globos reikalingas, ypač esąs be tėvų ir vyresniųjų. Ta
čiau neteko girdėti, kad kur nors jo globai būtų susiorganizuota. Stinga 
net privačios iniciatyvos. Perdaug jau skaudu, kad kai kurie (net in
teligentai) tėvai stengiasi savo dukrelei sudaryti sąlygas susitikti su 
kariais. Aiškinasi, kad dukra ištekėsianti ir, išvykusi i Ameriką, juos 
ten atsikviesianti. Bet kai tos pažintys baigiasi, jie bijo nęt pagalvoti 
apie jas.

Šituo susiorganizavimu ir teks pirmoje vietoje pasirūpinti būsi
miems Kat. Akcijos Branduoliams, skirtiems jaunimui. Ne reklama, bet 
nuoširdus ir pilnas pasiaukojimo darbas turėtų būti minimų -Branduo
lių darbo esmė.

UI. Darbo su jaunimu būdai
y Daug pastangų, studijų- ir tikros bei gilios meilės teks parodyti, kol 
surasime tinkamų progų jaunimui pasireikšti. Šiais laikais ir mūsų 
sąlygose neįmanoma paruošti veikimo plano, kurs tiktų visoms trem-
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tintų bendruomenėms, nes ir pačios sąlygos yra gana skirtingos, Ir gy
venimo reikalavimai beveik visur kitokį. Todėl visas darbas teks vie
toje suplanuoti.

1. Individuali veikla. Pačioje pradijoje reikia individualios 
pastoracijos, jyrdividualaus veikimo. Šią individualią veiklą dabartinės 
sąlygos iš dalies pasunkina, bet ir palengvina. Jaunimo mylėtojas ir 
veikėjas niekados neturėjo jaunimo taip arti, kaip šiandien. Tai pa
deda jaunimą geriau pažinti, su juo artimiau susigyventi, o tada jau 
kelias atviras kreipti ji i tikrąjį idealizmą.

2. Organizacinė veikla. Beveik kiekvienoje kolonijoje jau 
turime jaunimo organizacijas — ateitininkus ir skautus. Tiesa, jose ne
telpa visas mūsų parapijų jaunimas, bet organizuotąjį panaudotina ei
nant prie likusios jaunimo dalies.

3. Bendruomeninė veikla. Jaunimas sudaro ypatingą para
pijos dalį. Jis jau yra parapijoje, jis vienokiu ar kitokiu būdu veikia 
visą parapijos aplinkumą. Mūsų uždavinys būtų duoti tam veikimui 
pozityvią linkmę. Atsižvelgiant į tai, ne gana būtų jaunimą lieti į 
bendrą parapijos veiklą, bet reiktų sudaryti tam tikrą atskirą, saky
tume, jaunimo parapiją. Rašančiam ši mintis nėra hic et nunc su
galvota, bet praktikoje išbandyta. Jaunimas jungiamas ne i organiza
cijas (ar bent ne galutinai į jas), bet telkiamas parapijos rėmuose, ir
tai padeda prieiti prie viso jaunimo. Nereliginėje aplinkumoje išauklė
tas jaunuolis jokiu būdu nesutiks įsirašyti katalikiškon organizacijon. 
Tačiau jis visą laiką jaučiasi esąs parapijos narys. Vėliau prie tokio 
jaunuolio galima prieiti, pvz., pakviečiant ką nors atlikti ruošiamoms 
jaunimo pamaldoms, ypač jei tas darbas jam artimas, mėgiamas. Jau
nuolį sudomina ir pats dalyvavimas tose pamaldose, kurių paruošimui 
jis yra prisidėjęs. Ta proga jis išgirs tinkamą paskatinimą, artimą kuni
go žodi, pajus draugų pavyzdžio įtaką ir taip palengva įpras gyventi 
su Bažnyčia.

Kaip jaunimo parapija organizuojama?
a) Jaunimo pamaldos. Jos iš anksto paskelbiamos ir prade

dama rengtis. Svarbu, kad šiose pamaldose visa, kas tik galima, atliktų 
pats jaunimas: papuoštų koplyčią, altorių, patys giedotų . . . Kur yra 
jaunuolis, mokąs vargonuoti, pavesti jam pamaldų metu groti. Iš jauni
mo tarpo paruošti mišioms patarnautojus, gikristijoną ect. Iš karto per 
plačiai neužsimoti, kad nepasisekus, jaunimas nenustotų nuotaikos. Visa 
palaipsniui tobulinti, paįvairinti. Jaunimas mėgsta įvairumą, dėl to 
jau iš anksto susidaryti planą kiekvienom pamaldom įvesti ką nors 
naujo. • .

Tokios pamaldos rengiamos bent sykį mėnesyje. Joms geriausiai 
tinka kurio nors 'šventojo jaunuolio, Marijos ar Kristaus šventės, Tokių 
švenčių nepasitaikant, imtinas bet kuris sekmadienis (geriau mėnesio 
pradžioje).

Jaunimui nusibosta ir vienas kunigas, todėl bent retkarčiais pa
sikviesti kaimyninės ar tolimesnės kolonijos kunigą.
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Visada jaunimas paraginamas, kad rūpintųsi savo pamaldas pra
vesti pavyzdingiau, tvarkingiau jose dalyvautų, gražiau papuoštų ko
plyčią ect. Vėliau patys jaunuoliai ima labiau rūpintis savo pamaldo
mis, o kunigui ar kitam vadovaujančiam tenka tik atsargiai pataisyti, 
kas būtų netinkama. Nežymiai pasiūlyti savo projektus, bet ir tada at
sisakyti „autoriaus teisių“, o pavesti visa kuriam nors jaunuolui pra
vesti. Žinoma, visa tvarko ir vadovauja kunigas ar kitas jo pastatytas 
asmuo. Dar sykį pastebiu, kad jis turi būti lyg patarėjas, ir savo nuo
monę praveda nežymiai. Jaunimas nori vadovauti, nori dirbti, bet ne
mėgsta, kad kas nors jam darbą uždėtų, primestų. Todėl atsisakyti savo 
nuopelnų bei garbės yra iš pačių svarbiausių jaunimo vado savybių. 
Jaunimo veikloje visa tarsi turi kilti iš paties jaunimo- iniciatyvos.

b) Jaunimo pasitarimai. Po pirmųjų pamaldų sukviečiami' 
jaunuoliai pasitarti dėl sekančių pamaldų. Nesigailėti protingo bei tei
singo pagyrimo; vadas visada turi pastebėti ir įvertinti visa, kas buvo 
gero padaryta, bet lygiai nepaliktini tikri ir rimti iškrypimai (nors su 
jų taisymu neskubėti ir visa daryti labai atsargiai). Po to jau pasiū
loma ką nors patobulinti: „Buvo gerai, bet padarykime dar geriau!“ 
Labai tiktų, kad vienas kitas jaunuolis pats iškeltų, kas nepasisekė, bet 
saugotis, kad neišeitų tik tuščia kritika, ypač jei ji galėtų užgauti ku
rio nors jaunuolio tikrai gerus norus bei pastangas. Niekada nepa
mirština, kad jaunuolis yra ambicingas, ar bent drovus, tat visada sau
gotina ši jautrioji vietelė.

Vėliau tokie pasitarimai daromi dažniau. Jiems jau paruošiama 
viena kita paskaitėlė ar referatas. Pradžiai paruošia pats vadas, ar įta
kingesnis jaunuoliams asmuo; vėliau tai atlieka patys jaunieji. Be to, 
duodama .progos jaunimui pažaisti, padainuoti, ta pačia proga aptariami ■ 
savi reikalai, padaromos reikiamos repeticijos ect. Vadovaujantieji turi 
stebėti jaunimo gabumas ir kiekvienam sudaryti progą su savo talen
tais pasirodyti. Taip paruošiami solistai, duetai, kvartetai, berniukų ir 
mergaičių choreliai, orkestrėlis, dekoratoriai ect., kurie visi pirmoje vie
toje panaudojami jaunimo pamaldoms.

Viso šio darbo tikslas-padaryti jaunimą aktyviais Bažnyčios, o tuo 
pačiu ir parapijos nariais. Todėl paskaitos (bent pradžioje) turi i tą 
tįkslą vesti. Tiktų nagrinėti šios temos: šv. Mišių prasmė, jų dalys, 
dalyvavimas Mišiose; supažindinimas su šventuoju bei švente, kurios 
metu numatomos jaunimo pamaldos, bažnytiniai metai, praktiškas daly
vavimas sakramentuose ect.

Kur yra daugiau jaunimo, juos suskirstyti tam tikromis grupėmis- 
sekcijomis. Pav., jaunesniųjų-vyresniųjų, berniukų-mergaičių, giesmi
ninkų, eucharistininkų, Marijos Sodaliciją, ligonių lankytojų, vadovau
jančių mažesniesiems ect' Ir tada neatsisakyti bendrųjų pasitarimų — 
susirinkimų. Kur aplinkybės leidžia, gera įvesti jaunimo vakarojimus, 
kuriuose jaunimas pasiruošia savo pasirinktajam darbui parapijos gy
venime. . ' . .
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NAUJAS VEIKLOS BUDAS
ASMENYBIŲ UGDYMO MOKYKLA

Kas yra Akcijos Branduoliai?

Akcijos Branduoliai — tai besisielojančių, užsidegusių, krikščioniš
kai galvojančių ir veikiančių žmonių maži kolektyvai. Jie nedejuoja, 
žiūrėdami i gyvenimo negeroves ir nesitraukia nuo jų į nuošalumą, bet 
imasi jas vertint, apspręst ir taisyt. Jie žvelgia į viską atviromis aki
mis, tvirta koja stojasi esamoje savo aplinkoj, nenuleidžia rankų ir 
nepameta pusiausvyros. Jie pripažįsta realios kovos principą ir metasi, 
kaip kariai į frontą, nežiūrėdami kliūčių. Tačiau kova — ne už būvį, 
ne pagiežos kova, ne naikinimo žmogaus ir žmonių! Principai, kuriais 
tikrovė turi būt reformuota, yra krikščioniško skaidrumo, meilės, tiesos 
verti, bet ir nepermaldaujami. Jie nėra tik veikėjai — tam, kad tik 
veiktų; jie veikia, žinodami, ką veikia, kaip .ir kodėl! Savo veiksmą 
jie pagrindžia žmogiškais ir dieviškais-motyvais. Jie yra Kristaus — 
Atnaujintojo tarnyboje ir veikia iš Jo, per Jį ir su Juo.

V • •

Įsitraukus į darbą ir įpratus aktyviai bei savystoviai dalyvauti pa
rapijoj gyvenime, jaunimui pavedamas ir tam tikras darbas bei parei
gos visos parapijos labui. Jei kolonija neturi savos koplyčios, jaunimo 
pamaldoms. reiktų panaudoti ne vokiečių bažnyčias, kuriose jie galės 
jaustis tik svečiais, bet salę ar kokią kitą tinkamą patalpą. Tam turime 
.ir Bažnyčios leidimą, kurs Jo Prakilnybės Kan. Delegato kunigams su
teiktosiose teisėse taip aptariamas: „litandi Sacrum, in communem uti- 
litatem fldeliūm, loco honesto atque decenti, etiam sub dio“.

Kur jaunimo maža ir nebūtų galimybės aukščiau nusakytu būdu 
jo organizuoti, tada tektų jį įtraukti. į bendrą parapijos gyvenimą. Ge
ras ir uolus parapijos ganytojas bei jaunimo vadas suras ir daugiau 
priemonių. Aukščiau paduotąsias drįsau patiekti tik todėl, kad dirbda
mas su jaunimu pastebėjau šį veikimo būdą buvus patį timkamiausią 
iš visų mano išbandytųjų. Atrodytų, kad šiandien, kada jaunimą turime 
taip siaurame stovyklų gyvenime, jis būtų produktyviausias. Be to, 
jaunimą įjungus į taip tvarkomą parapijos gyvenimą, pati parapija pa
sidarytų gyvesnė, judresnė. •

Naujai organizuojamoje Katalikiškoje Akcijoje parapijos ribose; 
Jaunimo Branduoliams teks pats sunkiausias ir atsakingiausias dar
bas.
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Kiekvienas didelis darbas, kurį kas nors atliko, neapsiėjo be kele- tos žmonių branduolio. Kristus turėjo tik 12, ir tas dvylika išnešė Jo mokslą j visą pasaulį, gyvenimą aukštyn kojom apvertė, sulaužė buvusias sistemas, pakeitė tautų gyvenimo būdą. Moderniausias katal. akcijos sąjūdis, kurį sukūrė Belgų krikš. darbininkų jaunimas — Jocistai, prasidėjo iš 11 žmonių, kurie dirbo keletą metų; šiandien šis sąjūdis apima kelioliką pasaulio kraštų ir remiasi pirmon eilėn mažų branduolių veikla.Branduolys, apie kurį kalbame mūsų sąlygose, yra keletos asmenų komisijėlė; jos uždavinys vadovauti katalikiškosios akcijos darbu vienoje apibrėžtoje srityje. Pagrindinės akcijos sritys parapijoje yra šios: vaikų, jaunimo, moterų, vyrų ir labdaros. Kiekvienai sričiai yra po .akcijos branduolį..
Kokius asmenis kviesti į Akcijos Branduolius?Tokius, kurie nori ir gali dirbti. Savybės: 1) kad nebūtų impulsyvūs (greitai užsidegą ir greit atvėstą, bet patvarūs darbe, 2) nelinkę eiti į konfliktus su žmonėmis turį: jų pasitikėjimą ir moką jiems daryti įtakos, 3) turį realybės pajautimą atviromis akimis stebį gyvenimą ir kartu nestokoję užsidegimo tą realybę perkeisti, padaryti ją idealesnę, 
4) turį psichologinės nuojautos, kaip prieiti prie žmonių, bet iš santykio su jais neiešką sau garbės ar naudos.
Akcijos Branduolių sąstatas.Be vadovoparapijos komiteto nario, dar gali būt du ar keturi, žiūrint stovyklos dydžio, esamų reikalų ir žmonių pasirinkimo galimybės. Vaikų branduolys sudaromas is'“pedagogų ir tėvų (motinų); didesnėse stovyklose vaikų branduolys turi dvi sekcijas: darželinio amžiaus vaikams ir mokyklinio amžiaus vaikams. Pirmojoj sekcijoj turi būt asmuo, dirbęs darželyje arba bent suprantąs apie šį darbą. Antrojoj sekcijoj — geras pradžios mokyklos mokytojas. Jaunimo branduolį sudaro patys jaunuoliai; jam vadovauja, bent globoja, vyresnis asmuo —r šios srities reikalų atstovas iš Parapijos Komiteto ir pats stovyklos kapelionas arba, eventualiai, gimnazijos kapelionas. Moterų branduolys sudaromas iš pačių moterų; kurios yra laisvesnės, dirbusios moterų organizacijose, turinčios kitų moterų pasitikėjimą. Vyrų branduolį sudaryti ne iš vienos profesijos asmenų, ypač jei stovyklos vyrų profesinis pasiskirstymas įvairus. Caritas branduoliui, tarp kitų, reikalingas vienas medikas, vienas juristas. -S
Branduolių darbo pradžia.Pirmiausia supažindinti branduolio narius su Katalikiškosios Akcijos statutu ir visa tremties K. A.—jos saranga. Toliau, išstudijuoti' bendrąją katal. akcijos programą — tuos skyrius, kurie liečia atitinkamą branduoliui darbo sritį ir bendruosius uždavinius. Į namus duoti medžiagos paskaityti ir pastudijuoti bendruosius katal. akcijos klausimus.
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Pirmasis darbo posėdis skiriamas išnagrinėti klausimui, kaip savo 
srities darbo programą pritaikyti savajai stovyklai ir jos sąlygoms. 
Šito pasikalbėjimo išvada — sudarymas konkretesnės programos vie
toje, pasiskirstymas atskirais uždaviniais. Kiekvienas branduolio narys 
pasiima po vieną sritį atskirai: krikš mokslo, kulto, Caritas (savo sri
tyje), pramogų — parengimų.

Branduolių posėdžiai.
Posėdžiai daromi reguliariai: norėčiau — kas dvi, tą pačią dieną ir 

tą pačią valandą (keičiama išimtinais atvejais). Posėdžiuose dalyvauja 
visi; negalint, iš anksto pranešama; tris kartus neatvykus ir apie tai 
nepranešus, nelaikomas daugiau branduolio nariu. Posėdžiuose svarstomi 
dalykai neišnešami į viešumą. Posėdžiui vienas pirmininkauja (geriau 
tas pats) ir vienas sekretoriauja. Kad posėdžiai turėtų reikiamą nuotaikos 
pakilimą ir apaštalavimo tikslą prieš akis, juos pradėti ir baigti trumpa 
malda.

Posėdžiavimo metodas.
Dienotvarkė sudaroma pagal principą: stebėk, spręsk ir 

veik! Pagrindinis svarstymų klausimas parenkamas iš konkretaus 
stovyklos gyvenimo. Jis svarstomas taip: 1) kiekvienas pasako, ką yra 
pastebėjęs šiuo klausimu stovyklos gyvenime; kalbama konkrečiai, 
tvirtinimai pagrindžiami faktais (neminint pavardžių). Išdėstytą narių 
-medžiagą pirmininkaujantis apibendrina, susumuoja, suveda į pagrindi
nius punktus. „Tikrovė šiuo atžvilgiu pas mus yra tokia“! . . 2) Ta 
tikrovė bendromis jėgomis vertinama. Kiekvienas pasisako, ką 
mano dėl esamos padėties: Jc a i p. į ją žiūri religiniu, moraliniu, tau
tiniu ar kitais atitinkamais atžvilgiais. Vertinime vadovaujamasi ne nuo
taikomis, asmeninėmis pažiūromis, bet pagal krikščioniškus principus. 
Svarstoma nesikarščiuojant, blaiviai, reikale paprašomas stov. kapelionas 
patiekti tuo klausimu precizišką Bažnyčios mokslo pažiūrą. Pirminin
kaujantis padaro išvadas iš visų vertinimo, konstatuodamas, kas krik
ščioniškiems principams nesipriešina, kas nesuderinama su krikšč. 
dorove, su pačia prigimtim, su tautiniais interesais. 3) Prieinama klau
simo: ką reiktų daryti ir kaip veikti, kad negerovės būtų pašalin
tos, užbėgtą joms už akių; kokių imtis įtikinamųjų, pedagoginių prie
monių: sugestijos, duodant toną, parodant teigiamus pavyzdžius, pasi
kalbant su kaikuriais asmeniškai, surengiant tuo klausimu Viešas dis
kusijas ar paskaitą. „Ką tat daryti, kad tikrovė būtų palenkta krikščio
niškam idealui šioje srityje. Pasisakykit!“ — pirmininkaujančio kvieti
mas. Visi pasisako. 4) Išvadoje — kiekvienas branduolio narys pasiima 
vieną ar kitą iš pasiūlytų konkrečių veikloj uždavinių bei prie
monių ir stengiasi per numatytą laiką tai įvykdyt. Gali būt darbų, 
kurie visų narių bendrai turi būt atlikti.

Kiekvienam posėdžiui parinkti motto — iš Kristaus, apaštalų 
šventųjų ar didžiųjų žmonių? Jis pritaikintinas temai. Šis motto pra-- 
džioj paaiškinamas ir juo pakeldama mintis aukščiau. Mintys pukrei-
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BENDROJI K?A. DARBU PROGRAMA 
PARAPIJOJE

I. Darbai, bendri visiems parapijos nariams
1. Krikščioniškajam mokslui gilinti: a) parapijiečiai 

ruošia krikšč. pasaulėžiūros paskaitas, kursus, asmenų ir įvykių minė
jimus; b) išmoksta sąmoningai ir aktyviai dalyvauti sakramentų apei
gose, pvz. Krikšto, Moterystės, Paskutinio Patepimo; c) skaito ir pla
tina periodinę katalikišką spaudą ir religinę literatūrą lietuvių ir ki- a 
tomis kalbomis; d) uoliai dalyvauja misijose, rekolekcijose, klauso pa- ~ 
mokslų; e) prisideda prie parapijos bibliotekos — skaityklos suorgani- 
zavimo,, , 

piamos į valią To, kurs pašaukė vykdyt apaštališką misiją savoj aplin
koj. Posėdį užbaigiant grįžtama prie to paties motto, surišant jį su 
pasiryžimu — realizuoti, kas pasiimta ir kas rasta, kaip pareiga — 
eiti ir nešti Kristaus valią į gyvenimą; Trumpa, pritaikyta 
malda baigiamas , posėdis

Posėdžiui pasibaigus paskelbiama nauja tema sekančiani kartui. 
Nariai turi rinkti medžiagą, atvirom akim stebėti gyvenimą, fiksuoti 
faktus ir apraiškas, galvoti dėl jų vertės ir būdų, kaip juos reiktų pa
keisti. Jie gali savaitės bėgyje pasikalbėti tais klausimais su pašali
niais žmonėmis, pasiteiraut jų nuomonės, išklausyt jų sprendimų. 
Sekantį kartą iš savo pasiimtų dalykų duoda apyskaitą (trumpai): kaip 
sekėsi, kokios buvo kliūtys, kas naujo patirta. Iš pranešimų susidaro 
įdomi medžiaga priemonių ir metodų atžvilgiu. Taip mokomasi, kaip . 
pažinti žmones ir kaip prie jų prieiti, kaip reikia veikti ir kaip ne
reikia.

Branduolių darbo reikšmė.
• ’ V

Branduoliai savo veikloje derina krikščionišką realybę ir krikščio- 
nišknišką idealą. Jie jungia .teorinį, akademinį darbą — svarstymą su ' 
praktiniu darbu — pačiu veikimu. Veikia visi ir visi svarsto. Svarsty
mas ir darbas jungiamas su malda. Veikimo motyvai nėra vien žmo
giškas reikalas — padėti kitiems, gyvenimą padaryti džiugesnį ir kil
nesnį, bet ir dieviškas — dėlto, kad Dievas to nori, ir kad Jam pade
dant šito idealesnio gyvenimo galima pasiekti.

Iš Branduolių išauga vispusiškos asmenybės, pažįstančios gyvenimą, 
turinčios )aiškų sprendimą visais bėgamais klausimais, galinčios ne tik 
padėtį įvertinti, bet ir veikti, ne tik planuoti, bet ir atlikti. Dirba tokie 
žmonės ne apskaičiuodami, kaip, deja, šiandien visur ryšku, bet iš šir
dies, iš pareigos, kurią jaučia ir dėL kurios nerimsta. Akcijos Branduo- t 
liai pasidaro didžioji gyvenimo ir asmenybių mokykla.
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2. Liturginiam gyvenimui pagilinti: a) parapijiečiai dalyvauja bažnytiniame giedojime; b) organizuoja procesijas, laidotuves, padėdami jas tinkamai paruošti ir pravesti; c) uoliai lanko mums įprastas pamaldas, kaip gegužines, birželines, spalines.3. Krikščioniškiesiems papročiams palaikyt: a) atgaivina bendras maldas prie stalo, kurias kalba tėvas, motina ar kuris kitas šeimos narys; b) papuošia gyvenamąsias ir viešo pobūdžio patalpas religiniais ženklais — kryžiumi, paveikslais; c) šeimos šventes, kaip vardines, krikštynas, vestuves, švenčia krikščioniškoje dvasioje, susilaikydami nuo visoko, kas netinka ištikimam katalikui; d) laiko savo garbės — religinės ir tautinės — pareiga pastatyti kiekvienoje stovy-— kloję ir kiekvienoje vokiečių bažnyčioje, kurioje laikomos lietuviams pamaldos, atminimui lietuvišką kryžių su atitinkamais -užrašais.4. Apaštalavimui vykdyti: a) parapijiečiai palaiko draugiškus santykius su kitų konfesijų nariais ir su žmonėmis, nutolusiais nuo Katalikybės; b) jaučia pareigą pakalbinti kitus dalyvauti šventėse, rekolekcijose, misijose ar šiaip religiniame gyvenime, c) įspėja savo pažįstamus susilaikyti nuo viešų ydų, kaip girtuokliavimas, kortavimas, nepadorūs' ir mūsų garbę žeminą pasilinksminimai, apkalbėjimai, nesutarimai, gandų skleidimas.5. Labdarai organizuoti: a) parapijiečiai šelpia visus savo bendruomenės narius, kurie reikalingi pagalbos darbu ar pašalpa; b) mokytesnieji padeda nemokytiems susirašinėti su savo artimaisiais Vokietijoje ar užsienyje, su konsulatais dėl emigracijos, duodami visais šiais reikalais nurodymų ar patarimų; c) atsiradus reikalui, ruošia loterijas šalpos naudai; d) reikalinguosius pagelbos remia žodžiu (asmeniniu kontaktu, paguoda) darbu ir daiktais.
II. Darbas su parapijos vaikais1. Vaikų mokymuisi pagelbėti: a) sistematingai rengiami katechetinio mokymo filmų seansai, teikiant jų metu atitinkamus paaiškinimus; b) organizuojama šalia tikybos pamokų proginės kateki- zacijos valandėlės, susijusios su liturginiais metais, pagilinant tuo būdų svarbesnių religijos paslapčių supratimą ir jų pergyvenimą; c) šeimoje ir mokykloje vaikai rengiami maldai, liturginiam ir sakramentiniam gyvenimui; ypatingas dėmesys kreipiamas į praktinę pusę.2. Vaikų dalyvavimui liturgijoje suaktyvinti: a) berniukai išmokomi tarnauti mišioms ir paraginami iš eilės tarnauti; b) mergaitės išmokomos barstyti gėles ir atskirais būreliais paskirstomos atskirų švenčių procesijoms; c) kas sekmadienis laikomos vaikams pamaldos, kuriose jie paruošiami giedoti ir bendrai kalbėti maldas; d) _ suorganizuojamas parapijos vaikų choras ne tik religiniam, bet ir tautiniam reikalui, kad jie iš mažens įprastų giedoti ir pamiltų giesmės meną; e) visi vaikai įjungiami į Sv. Sakramento adoracijas, į procesijas, į pirmosios komunijos iškilmes ir apskritai i visas parapijos šventes, kuriose jie visados sudaro neatskiriamą dalyvių dalį; f) bendrose pa-
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maldose vaikai turi atskiras bažnyčioje vietas pirmose prie altoriauseilėse. • Lį '''?3. Darbui labdaroje ruoštis: a)'vaikai renka pašto ženklus, katalikiškosioms misijoms paremti; b) pasidalina su našlaičiais ir su neturtingaisiais- vaikais gautomis dovanomis Velykų, Kalėdų metu, arba bet kuriomis kitomis progomis; c) pratinami pabūti pasiuntiniais prie vyresniųjų, slaugant šiems ligonis, padedant gausioms šeimoms,, atnešant seneliams ar ligoniams maisto ir 11.4. Laisvalaikiui pedagogiškai praleisti; a) vaikai \ -.4turi parapijos vaMįntojų trupelę, kuri ruošia didinimus religinio ar padoraus pasaulinio turinio; b) mokomi tautinių žaidimų; c) kviečiami kartas nuo karto į susirinkimus, kuriuose patys vaikai deklamuoja, \ dainuoja ar paskaito; d) žiemą, sukviečiami į pasakų vakarus, panaudojant jiems vaikų rašytojus arba šiaip pasakoti mokančius žmones; e) sekmadienių gražiomis popietėmis išvedami organizuotai į gamtą, aplankant žymesnes apylinkės vietoves: bažnyčias, pilis, parkus, paminklus ir teikiant paaiškinimų.
III. Parapijos jaunimo darbai1. Krikščioniškajam mokymui pagilinti ir palaikyti: a) parapijos jaunimas uoliai dalyvauja parapijos ruošiamose studijų dienose, paskaitose, kursuose, pasikalbėjimuose ir diskusijose; - b) organizuoja Švento Rašto skaitymo valandėles su paaiškinimais, paklausimais, Šv. Rašto asmenybių apibūdinimais; c) rašo trumpus referatus religiniais klausimais ir juos skaito savuose susiėjimuose.2. Savęs pašventimui' ugdyti: a) parapijos jaunimas — skyrium vyrai ir skyrium mergaitės — pasirenka savus globėjus ir iškilmingai švenčia jų šventes pamaldomis ir minėjimais, įsitaisydami jų garbei vėliavas; b) uoliai dalyvauja parapijos šventėse, nešdami vėliavas, altorėlius, kryžius ir kitus religinius bei tautinius ženklus; c) puošia bažnyčią iškilmių ir didesnių švenčių metu; d) vieną kurį nors mėnesio sekipadienį turi savas specialias pamaldas, švenčiamas iškilmingai, priimant visiems komuniją.3. Apaštalavimui tarp draugų plėsti: a) imasi globoti, jaunesnius draugus, vadovaudami jų žaidimams, teikdami patarimų skaitybai, padėdami abejonių ir vidaus konfliktų metu; b) bičiuliškai, artimo meilės vedami, bendrauja su tais, kurie yra reikalingi moralinės paramos; c) individualiai ir bendrai meldžiasi už Lietuvoje kovojant čius savo draugus ir kitus paragina į maldą.4. Labdaros paslaugoms vykdyti: a) atgabena iš stovyklų sandėlio ar iš virtuvės maistą seneliams, ligoniams, moterims su mažamečiais vaikais; b) surenka ir' atgal grąžina skalbinius ar taisytinus drabužius iš viengungių ’ vyrų, ligonių, senelių; c) mergaitės padeda gausių šeimų moterims namų ruošos darbuose. _ . .&• Pramogoms sukultūrinti: a) parapijos jaunimas savo pasilinksminimus įvairina, išrasdamas naujų būdų žaisti, atsiremiant i mūsų tautines tradicijas; b) bet kuriose pramogose žiūri krikščioniškojo
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padorumo, neperžengia leistino laiko, saugo savas pramogas nuo bet kokių nekultūringų ir nepadorių išsišokimų; c) bent porą kartų į metus surengia keliones į žymesnes religines bei istorines vietoves; d) ugdo ir aktyviai dalyvauja dvasią ir kūną lavinančiuose žaidimuose bei sporto pratybose, kaip šachmatai, stalo tenisas, krepšinis ir tt.
IV. Parapijos vyrų darbai1. Krikščioniškajam mokslui skleisti: a) parapijos / vyrai turi pareigą bent porą kartų per metus suruošti studijų dienaskrikščioniškosios kultūros klausimais; b) imasi ruošti religinius, kaip Kristaus Karaliaus, šv. Kazimiero, Vėlinių, ir tautinius, kaip vasario 16, rugsėjo 8, minėjimus; c) platina parapijoje katalikiškąją spaudą, įsteigdami šiam reikalui parapijos spaudos biurą; d) ruošia diskusinius susiėjimus žiemos vakarais ir nagrinėja praktinio parapijos gyvenimo, ypač religinio, reikalus.2. Viešajam padorumui palaikyti: a) parapijos vyrai saugo, kad parapijoje nęįsigalėtų girtuokliavimas, kortavimas, muštynės, keiksmai, tinginiavimas; b) įspėja kiekvieną, kuris nekultūringu elgesiu nusižengia padorumui ir tautinei mūsų garbei kelionėje, viešose vietose, santykiuose su kitataučiais.3. Labdarai vykdyti: a) parapijos vyrai parūpina parapijos seneliams, ligoniams ir šeimoms, neturinčioms vyrų, kuro ir jį paruošia vartoti; b) našlaičiams ir jaunimui, neturinčiam tremtyje tėvų, parenka globėjus, kurie rūpįptųsi jų auklėjimu bei mokymu ir juos prižiūrėtų kasdieniniame gyvenime; c) turi savo žinioje visus parapijos globos reikalinguosius.4. Medžiaginiam parapijos aprūpinimui: a) parapijos vyrai imasi įrengti ir tvarkyti stovyklos koplyčią, aprūpinant ją reikalingais baldais, šviesa, paveikslais; b) organizuoja ir rengia patalpas parapijos kultūrinėms įstaigoms, kaip mokykloms, vaikų darželiams, salei, ligoninei ir tt.; c) rūpinasi parapijos išlaidomis religiniams bei kultūriniams reikalams.
V. Parapijos moterų darbai1. Krikščioniškajam mokslui plėsti: a) parapijos moterys organizuoja paskaitas ir pasikalbėjimus moterims rūpimais religiniais — kultūriniais klausimais, pačios parinkdamos temas; b) ruošia paskaitas ir studijų dienas krikščioniškosios moterystės, religinio vaikų auklėjimo, religinės moteriškosios kultūros klausimais visai parapijai.2. Liturgijai pagyvinti: a) parapijos moterys imasi pareigos palaikyti stovyklos koplyčios ar bažnyčios švarą, organizuoti' jos papuošimą jaunimo pagalba, skalbti bažnytinius drabužius; b) organizuoja šv. Sakramento adoracijas, įjungdamos į jas parapijos vaikus;c) rekolekcijų metu taip sutvarko stovyklą ir bažnyčią, kad susitelkimo valandos būtų apsuptos jaukia nuotaika ir žądintų dvasios pakilimą;d) religinių ir tautinių švenčių metu papuošia ypatingesniu būdu stovyklos patalpas, praveda minėjimus pagal tautines tradicijas; c) imasi
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LIETUVIU TREMTINIU KATALIKIŠKOSIOS AKCIJOS 
STATUTAS

I. Kat. Akcijos uždaviniai ir priemonės
1. Kat. akcija yra pasauliškių apaštalavimas, bažnytinei hierarchijai 

vadovaujant.
2. Kat. akcijos uždaviniai yra: a) stiprinti krikščioniškąjį 'susipratimą, 

b) kelti liturginę dvasią, c) gaivinti krikščioniškus papročius^ šei
moje, mokykloje ir visame tremtinių gyvenime, d) organizuoji ir 
teikti materialinę bei moralinę pagalbą skurstantiems ir kenčian
tiems, e) kelti ir ugdyti viešąją dorovę.

3. Kat. akcijos priemonės yra: spauda, susirinkimai, konferencijos, stu
dijų dienos, paskaitos, minėjimai, parengimai. ~

n. Kat. Akcijos apimtis *
4. Kat. akcijoje dalyvauja i kiekvienas sąmoningas ir praktikuojąs 

katalikas.

specialiai savo uždaviniu organizuoti ir tinkamai švęsti šias parapijos 
šventes: Motinos dieną visas- Lietuvoje švęstas Marijos šventes, Kū
čias, Kalėdas, Sekmines.

.3. Vaikams globoti: a) parapijos moterys pagelbsti kunigui 
vaikus katechizuojant; b) pirmosios vaikų komunijos iškilmes praveda 
kiek galima iškilmingiau ir jaukiau; c) ruošia vaikams Kalėdų eglutę 
ir apskritai vadovauja visoms vaikų šventėms bei pamaldoms; d) or
ganizuoja vaikų pedagoginius laisvalaikius; e) organizuoja vaikams 
žaislų gaminimą ir juos paskirsto parapijos vaikams.

4. Labdarai vykdyti: a) parapijos moterys lanko ir globoja 
susirgusius parapijiečius namie ar ligoninėje; b) jaunimo pagelbimos 
padeda šeimose, turinčiose daug vaikų; c) prižiūri mažamečius našlai
čius ir globoja be tėvų esančias jaunas mergaites; d) skalbia baltinius 
ir taiso drabužius viengungiams vyrams, organizuoja maisto atgabenimą 
ligoniams, seneliams ir gausių šeimų motinoms; e) dalyvauja aukų rin
kime parapijos religiniams ir kutūriniams reikalams; f) religiniais ir 
tautiniais ženklais tinkamai papuošia parapijos- viešąsias įstaigas, kaip 
mokyklas, salę, ligoninę ir tt.

Pastaba: Čia minėti katalikiškosios Akcijos darbai parapijoje 
yra tiktai pavyzdžiai. Jie yra nurodomi orientacijos dėliai. Tačiau jie 
nėra nei išsamūs, nei turį visuotinės galios. Kiekviena parapija, be 
minėtų bendro pobūdžio darbų, turi ir kitokių, kurie Katalikiškosios 
Akcijos turi būti apimti ir įvykdyti.,

K. A. CENTRO PREZIDIUMAS
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Organizacijos, kurių tikslai ir priemonės sutampa su apaštalavimo 
tikslais ir priemonėmis, gali dalyvauti kat.. akcijoje ir kaip organi
zuoti vienetai. Organizacijų atitikimą kat.' akcijos tikslams sprendžia 
Tautinis Delegatas.
Kat. akcija, kaip neatskiriamai susijusi su pastoracija ir 
krikščioniškų gyvenimu, yra telkiama parapijoje.
Kat. akcija yra šalia ir viršum politikos.

III. Katal. Akcijos vadovybė
8. Vyriausias kat. akcijos vadovas yra popiežiaus Misija — 

Delegatas Lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje. _
9. - Kat. akcijos darbams vadovauti ir vykdyti yra Akcijos 

parapijų komitetai ir akcijos branduoliai.
10. Kat. akcijos problemoms tirti ir studijuoti yra Studijų Centras.
IV. Akcijos Centras
11. Akcijos Centrą sudaro Tautinis Delegatas. ,
12. Akcijos Centras turi pirmininką, vice-pirmininką, sekretorių ir atski

roms veiklos sritims po vadovą.
13. Akcijos Centras vadovauja visai liet, tremtinių kat. akcijai, ruošia 

jai medžiagą, organizuoja studijų dienas, duoda nurodymų parapijų 
komitetams ir sprendžia kitus praktinius kat. akcijos reikalus.

14. Atskiroms kat. akcijos sritims tvarkyti Akcijos Centras gali .turėti 
sekcijas ar komisijas, kurioms vadovauja Akcijos "Centro nariai.

15. Atskiros liet, tremtinių gyvenamos Vokietijos zonos ir atskiri kraštai 
gali turėti savus centrinius komitetus, kurių kandidatus renka tų 
zonų ar kraštų

V. ' Studijų Centras
16.

. 17.

suvažiavimai ir tvirtina Tautinis Delegatas.

sudaro Tautinis Delegatas.
vadovauja jo ištrinktas prezidiumas iš pirmininko,

Studijų Centrą
Studijų Centrui
vice-pirmininko .ir sekretoriaus.
Studijų Centras veikia pagal jo paties priimtą ir Tautinio Delegato’ 
patvirtintą statutą.
Studijų Centras tiria ir studijuoja kat. akcijos klausimus apskritai 
ir susijusius su lietuvių tremtinių gyvenimų pirmoje eilėje.
Studijų Centrui klausimus teikia Tautinis Delegatas, paties* Centro 
nariai, Akcijos Centras, parapijų komitetai ir atskiri kat. akcijos 
veikėjai.
Savo Studijų išvadas Studijų Centras patiekia lietuviams Vysku- ' 
pams, Tautiniam Delegatui ir Akcijos Centrui.

VI. Parapijos Komitetas «
22. Vyriausias kat. akcijos vadovas yra klebonas.
23. Kat. akcijos darbams parapijoje vadovauja ir juos vykdo Parapijos 

Komitetas.
24. Parapijos komitetas sudaromas iš 3—7 narių. .
25. Klebono sukviestas parapijos susirinkimas renka parapijos komiteto 

pirmininką ir sekretorių; kitus komiteto narius specialioms kat.
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klebonu.

komiteto 
kataliku

Akcijos

akcijos darbo sritims kviečia parapijos komiteto pirmininkas, susi
taręs su klebonu.

26. Klebonas, išklausęs parapijos komiteto nuomonės, gali 
narį atleisti, jeigu jo žodžiai ar darbai nesiderina su 
Bažnyčios mokslu ar dorove.

VII. Akcijos Branduoliai J~
27. Kat. akcijos darbus atskiruose parapijiečiuose vykdo 

Branduoliai. ..
28. Akcijos branduolius sudaro parapijos komitetas,-susitaręs su
29. Akcijos branduoliams vadovauja atskiri parapijos komiteto nariai.
30. Akcijos branduolių veikla apima visus parapijiečius: vaikus,, jaunimą, 

moteris ir vyrus.
31. Akcijos branduolių uždavinys yra įtraukti visus parapijiečius į są

moningą katalikiškąjį gyvenimą, pažadinant krikščioniškąją dvasią 
ir uolų kataliko pareigų supratimą ir vykdymą.

VIII. Baigiamieji nuostatai
- I

32. Siam statutui paaiškinimus, jam vykdyti taisykles ir instrukcijas 
leidžia Akcijos Centras.

33. Sis statutas įgyja galios jo patvirtinimo diertą.

Remiantis lietuvių katalikų veikėjų studijiniame suvažia
vime Neuffene 1946. IX. 23—25 priimtais Katalikiškajai 
Akcijai tremtyje pagrindais ir parengiamųjų Katalikiškosios 
Akcijos suvažiavimų — Amerikiečių zonoje Scheinfelde 
1946. X. 23—24, Prancūzų zonoje Tūbingene 1946. X. 29—30 
ir Britų zonoje Seedorfe b) Zeven 1946. XI. 6—7 nutarimais, 
šj Lietuvių Tremtinių Katalikiškosios Akcijos statutą tvirtinu. 
Kirchheim-Teck, 1947 m. liepos mėn. 25 d. Nr. 8596

Feliksas Kapočius 
TAUTINIS DELEGATAS LIETUVIAMS 
VOKIETIJOJE IR AUSTRIJOJE

LT. K,A. STUDIJŲ'CENTRO STATUTAS,
I. Studijų Centro paskirtis '

15 Studijų Centras tiria katalikiškos akcijos problemas apskritai, o ypač 
tas, kurios susiję su lietuvių tremtinių gyvenimu ir veikimu.

2. Studijų Centras padeda Akcijos Centrui išsiaiškinti principinius 
klausimus, kurių gali kilti katalikiškąją akciją taikant tremties 
sąlygoms.
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II. Studijų Centro sudėtis "

3. Studijų Centrą sudaro nariai ir bendradarbiai, praktikuoją katalikai, 
turį reikiamą išsilavinimą spręsti. savo specialybės klausimus, susi- 

~ jusius su katalikiškąja akcija.
"4. Studijų Centro narius skiria ir atleidžia Tautinis Delegatas; jis .taip 

pat nustato Studijų Centro narių skaičių.
5. Bendradarbius pasirenka pats Studijų Centras; jų skaičius-neaprėžtas.
6. Studijų Centro narys ir bendradarbis nustoja eiti pareigas pats atsi

sakęs arba Tautinio Delegato atleistas.
7. Prieš atleisdamas kurj narj Tautinis Delegatas išklauso Studijų

Centro nuomonės ir atleidžiamojo pareiškimą; pasiaiškinimas teikia
mas raštu. ' \

8. Bendradarbius atlaidžia pats Studijų^ Centras.

III. Studijų Centro prezidiumas
9. Studijų Centro pjezidiumą sudaro pirmininkas, vicepirmininkas ir 

generalinis sekretorius; jie renkami Studijų Centro posėdyje slaptu 
baslavimu.

10. Išrinktas prezidiumas ir kitų narių paskirstymas pareigomis prista
toma tvirtinti Tautiniam Delegatui.

11. Prezidiumas paskirsto nariams studijuotinus klausimus ir vykdo 
Studijų Centro nutarimus.

12. Pirmininkas atstovauja Studijų Centrui, šaukia prezidiumo ir Stu
dijų Centro posėdžius, jienjs pirmininkauja, palaiko ryšius su Tau
tiniu Delegatu, Akcijos Centru, parapijų komitetais ir paskirais ka
talikiškos akcijos veikėjais.

13. Vicepirmininkas pavaduoja pirmininką ir kartu vadovauja vienos 
kurios srities tyrinėjimams.

14. Generalinis sekretorius seka svarstomų klausimų eigą, susitaręs su 
pranešėjais paruošia juos galutinai posėdžiams ir vadovauja Studijų 
Centro susirašinėjimui. -

15. Studijų Centro kiti nariai yra atskirų sričių pranešėjai; jie domisi 
savo sritimi, sęka atitinkamą spaudą bei kitų kraštų katalikiškąjį 
veikimą ir telkia apie- save bendradarbius.

16. Studijų Centro raštai pasirašomi pirmininko, vicepirmininko ir gene
ralinio sekretoriaus. »

IV. Studijų Centro posėdžiai
17. Studijų Centro posėdžiai šaukiami reikalui esant, bet ne rečiau karto 

j tris mėnesius.
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18. Posėdžius šaukia "pirmininkas, prezidiumui nutarus, Tautiniam Dele
gatui pasiūlius arba dviems Studijų Centro nariams pageidaujant..

19. Studijų Centro posėdžiuosna kviečiami ir bendradarbiai referuoti 
vienam kuriam klausimui; jie turi patarimąjį balsą.

20. Studijų Centro posėdžiuose svarstomi pilnai paruošti ir prezidiumo 
patiekti klausimai; posėdžio metu iškelti nauji klausimai gali būti 
svarstomi tiktai daugumai narių pritarus.

21. Nutarimai daromi paprasta balsų dauguma; balsams pasidalinus po 
lygiai^ nusveria pirmininko arba jį pavaduojančio balsas.

. 22. Principiniai nuomonių skirtumai, kurių nepavyksta išlyginti, iš
dėstomi Tautiniam Delegatui, kurio sprendimas yra galutinis.

V. Klausimų kėlimas ir svarstymas
23. Studijuotinus klausimus Studijų Centrui teikia Tautinis Delegatas, 

Akcijos Centras, patys Studijų Centro nariai, bendradarbiai, para
pijų komitetai ir paskiri katalikiškosios akcijos veikėjai.

24. Gavęs svarstytiną klausimą, prezidiumas jį apsvarsto su atitinkamos 
srities nariu, numato priemones ir nustato laiką paruošti /sprendi
mui; sprendimas priimamas Studijų Centro posėdyje.

25. Studijų Centro priimti sprendimai raštu pranešami Tautiniam Dele
gatui ir Akcijos Centrui ne vėliau kaip po vienos savaitės.

26. Vienam kuriam klausimui plačiau panagrinėti arba patirti visuo
menės nuomonei gali būti sudaromos ir išsiuntinėjamos anketos.

27. Vienai kuriai idėjai plačiau paskleisti ir žmonėse įsąmonininti, susi
tarus su Akcijos Centru, gali būti ruošiamos studijų dienos.

28. Visi studijuojami klausimai keliami ir atsakymai paruošiami raštu; 
platesnės studijos skelbiamos spaudoje.

29. Apie atliktus darbus ir svarstomus klausimus kas trys mėnesiai 
pranešama Tautiniam Delegatui.

30. Sis statutas įsigalioja Tautiniam Delegatui jį patvirtinus.

— ’ ~v 'Lietuvių Tremtinių Katalikiškosios Akcijos Studijų
Centro Statutą tvirtinu.

i (pas) KAN. F. KAPOČIUS 
TAUTINIS DELEGATAS LIETUVIAMS 

VOKIETIJOJE IR AUSTRIJOJE

(L.S.)
Kirchheim-Teck, 
1947 m. spalių m. 14 d. "*

Nr. 13071.
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ŽENKLAI BE STEBUKLU
DR. PRANAS GAIDAMAVIČIUS

Iš tuštumos atsiveria perspektyva gilyn. Beryjant orą, dūmų ka
muolius, širdis neprisipildo spindėjimo; griŠtmant žemės sienas ir ugnimi 
tirpdant tautas skiriančias linijas, barikados nė kiek nemažėja. Tiesa, 
išsiplečia jėgos mostai padidėjusioj erdvėj; jie nuskamba garsiau, bet 
nuskamba tuštumoj kaip šmaikštus botago kirtis. Taip dvasios tuštu
moj ima užtrokšti tas, kuris ieško gaivaus ir turiningo atsidūsėjimo. Nua
lintoj dabarties tuštumoj kiekvienas norėtų atrasti atmosferą pilną de
guonie, laisvą nuo slegiančios tuštumos. Ilgesys gilyn, pabudęs 
kataklizmo išvakarėse, išaugo šiandien į šauksmą. 
Pakirdęs ieškojimas anksčiau, dar suintensyvėjo ir tapo nervingesnis. 
Galvos žmogus neria gilyn į filosofini raizgyną, manydamas ten 
rasiąs naują atmosferą. Širdies žmogus vis dar neišjuda iš pasyvios 
ir sukrėstos rezignacijos. Valingasis tebesiklauso ir tebesidairo, 
nežinodamas kur mesti savo jėgas. Žengdamas per išgriuvusias seną
sias gaires, atydžiai klausosi pagundos, ar kartais nevertėtų ir vėl pri
kelti jų kai kurias?!

Visų akys išalkusios naujų perspektyvų, perspektyvų, kurios jų 
daugiau nebeapviltų. Ir brangintinas yra kvieslys, kuris ateitų su 
.Ariadnos siūlu ir paduotų jį tiesiai į rankas. Tokių kvieslių lini
joj stovi šiandien ir kunigas. Yra tarpų, kad jis iš tos lini
jos būna išstumiamas kaip piktintojas; yra betgi laikų, kad jis. paieš
komas. Ieškančio mintis sustoja nūnai ties kunigu viltingiau, nei bet 
kada. Kvieslių eilėj kunigo ženklai ypač ryškūs, mįslingi, nors ir be 
stebuklų. leškantysis sustoja, stengiasi iššifruoti tuos ženklus, prisi
mena kadaise juos matęs, tačiau dabar jam tie ženklai atrodo kažkaip 
nauji ir verti iš naujo suprasti.

Taip stovi šian'dien kunigas pirmiausia kaip ne
bylys ženklų nešėjas. Jis ir pats jaučia, kad jo nešami ženklai; 
nesutrupėję nė vienoj audroj, šiandien ryškūs ir svarūs, tačiau didįs 
jo rūpestis, ar pajėgs ieškantieji iššifruoti jo iškeltus ženklus? Tiek 
daug kartų praėjo jie nesupratĘ7*ėjo^ir paklydę nebegrįžo!

Kunigui tenka tad prabilti. Effeta! Negana iškelti ženklus, reikia 
padėt juos išskaityt praeiviams. Reikia juos įvest tų ženklų 
misterijon.-kuria minta ir gyvena pats kunigas. Taip 
ieškantieji turėtų patirti, kad tie ženklai veda ne į filosofini raizgyną, 
ne į bevalę rezignaciją, ne į geismo šėlsmą, bet į patį gy^nimo vidurį, 
į gyvybingas gelmes, kurių syvais gaivindamasis žmogus prasmingai 
gali laikytis paviršiui.
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Čia betgi ir kunigas, ir ieškantysis susiduria su amžių problema: eiti ir vesti. Kaip dažnai ateina misterijon ieškantysis niekieno nevedamas ir kaip dainai nusisuka taip rūpestingai vedamasis. Niekas nepajėgia atidengti irracijonalinių gelmių, tačiau kunigo uždavinys palieka: nešti ženklas, prabilti ir kviesti, o ne varyti. Ten kur nepasiekia nei ženklai, nei žodžiai, teveikia kiti pradai.Kunigo poziciją sunkina kaimynai, stovį ant tos pačios linijos. Ir ■jie kelia savo ženklus, kartais net vikriau ir įspūdingiau. Ties kunigu, užimančiu par excellence pozityvią liniją, atsistoja negatyvinių ženklų nešėjas, tarsi ir jis būtų čia pašauktas. Tada, kai kunigas tvirtina einant žmogaus gyvybę iš Gyvojo Dievo, ateina su savo „gerąja žinia“ ir Zaratustra, užklupdamas ieškančius: „Dievas nebegyvas!“ Tada, kai šventasis atsikėlęs iš kančios, pasninko ir vienumos, paskelbia laisvą kelią ieškančiai dvasiai, atsirita kalnuose tūnojęs tas pats Zaratustra ir šokdamas mirties šokį juokiasi iš einančių Dievbp. Jo išvaizda asketinė, lyg ir šventasis būtų. Jo ženklai, lyg ir gerosios naujienos:* ir kas išvengs suvedžiojimo! Tada, kai kunigas krauna aukurą Dievui, čia pat išdygsta Nietzsch’ė su savo broliais ir tyko viską nugriauti: „Aš viską bandžiau neigti: o, griauti yra lengva, bet pastatyti! Ir net griauti atrodo lengviau, nei iš tikro yra“.Prie minėtos rūšies kaimynų jungiasi visa plejada kitokių su įvairiausiais ženklais, kurių blizgėjimas gresia krauju išrašytus kunigo keliamus ženklus. Išsilaikyti tad kunigui toj grasioj linijoj neužtenka būti vien gaire. Gairė, kad ir vedanti ir kalbanti, yra be šaknų,'ji neturi gyvybinio, dinaminio charakterio, ji gali būti lengvai perversta, nes neturi atsinaujinančios galios. Ieškantysis tikisi už ženklų rasti plazdantį gyvenimą, kurin veda gairė. Jei ženklai nėra gelmių reiškėjai, jie yra suvedžiotojai, Kunigas tad ir turi būti ne tik že nkl ane š isr b e t ir autentinis misterijos žmogus. Tiesa, ieškantysis ne kartą apsivilia įvestas misterijon, nes randa kunigą misterijos pakrašty. Jo atsineštas mąstąs toks didelis, kad pagal jį, kunigas tebėr seklumoj. Negalima paneigti, kad daugeliu atvejų taip yra, tačiau lygiai nutylėti, kad ieškantieji už ženklų tikisi rasti stebuklų. Taip betgi nėra. Paviršiaus elementai atsiplaka net ir gilumpn. Kad ir dvasingiausias žmogus negali atsipalaiduoti nuo „Homo sum . . .“ Antra vertus, dvasingas gyvenimas misterijoj nėra poezija, o realybė transfigūracijos procese, kur plakasi ir šiurkščiausia proza. Si vidinė pastanga transflgūruoti savo dvasinį gyvenimą antgamtine prasme ir yra ta dinaminė jėga, vedanti gilyn. Tol, kol žmoguje vyksta šis vidinis pręcesas, tol jis leidžia šaknis gilyn, vis stipriau įaugdamas integralinėn religijos misterijon. Tuo atveju jis nėra vien gairė, bet ir gyvenimas.Plastingą palyginimą minėtai idėjai davė Gustavas ThibąjjP vienoj konferencijoj medikams. Katalikų moralinis ir ideologinis atsparumas esąs kaip kelrodis. Jis neklaidingai rodo kelią, bet jis sujuda. Kraštutinių svajotojų idėjos esančios panašios į burinį laivelį be vairo: jis
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plakasi paviršiuj iš vėjo malonės. Reikėtų gi, kad religinis gyvenimas 
būtų laivas su ištiestom burėm ir tvirtu vairu.

Tai sintezė siekiama dabarties dvasinio gyvenimo 
gaivintojų. Negali sakyti, kad. jos nebuvo siekiama anksčiau. Vi
sais gaivalingo dvasinio pūstelėjimo laikais būta tokių pasireiškimų, 
tačiau organizuotame religiniame gyvenime yra laikotarpių, kur įsigali 
stagnacija, kur tesaugomi tik ženklai, o tikrasis gyvenimas išblėsta. Ir 
mūsų metas, pergyvenęs kraštutinio materializmo bei nudvasėjimo kon- y 
sekvencijas, ieško to įsisiūbavimo visu platumu. Židiniai, iš kurių eina 
pirmosios kibirkštys, sutinka tą amorfinę masę, kuriai nei ženklai nei 
stebuklai dar nėra atyėrę' akių. Ir tai ne dėlto, kad masės būtų be min
ties ir be troškimų, bet dėl to, kad jos tebėra dezorientacinėj inercijoj 
ir paskutinės įšvirkščio gyvenimo konsekvencijos dar nėra išgyventos.

Pačiame religiniame gyvenime paprastai konkuruoja dvi tendenci
jos: statinė ir dinaminė. Statinė linkmė viską fiksuoja į pasto
vias formas, nekeičiamus terminus, įprastinius simbolius ir visa tai 
rūpestingai perteikia naujoms kartoms. Dinaminė linkmė pilna ngrimo, 
nepasitenkinimo rastom formom, trykšta kūrybingumu bei užsidegimu. 
Pirmoji linkmė yra žymiai ryškesnė bažnytiniame gyvenime, nes ji re
miasi masėmis, respektuoja tikintįjį be pretenzijų. Tuo tarpu antroji 
linkmė, kuri dažnai kertasi su pirmąja, remiasi daugiau paskirais as
menimis, iškylančiais čia vienur, čia kitur. Pasak Berdiajev’ą, sta
tinė linkmė esanti būdinga kunigams, dinaminė —• 
pranašams. Iš tikro, reikia sutikti, kad kunigo vaidmuo buvo dau
giau statinio, konservuojamo pobūdžio, tačiau negalima sutikti su Ber- 
diajevu; kai jis statinį kunigo vaidmenį vadina par excellence sakra
mentine dvasia. Dinaminės dvasios žmogus, ieškąs gilesnio religinio 
gyvenimo, negali jo rasti be sakramentinio gyvenimo. Kaip tik čia 
jis ir randa realų šaltinį gilėjimui ir gilinimui. Iš čia gimsta sakra
linis dinamizmas, skirtingas nuo paviršinės akcijos.

Jei praeity kunigo vaidmuo ir buvo daugiau statinio pobūdžij, tai 
vargu ar tai galima tvirtinti dabar. Laikais, kai religinio atsinaujinimo 
idėja išauga į realią jėgą, ne kas kitas tampa jo nešėju, kaip kunigas. 
Dabarties kunigo dvasioj visuos kraštuos gyvas yra naujai pabudęs 
dinaminio bruožas. Tiesa, kai kur jis dar slopinamas bejėgiškumo gilios 
dechristianizacijos akivaizdoje, tačiau nematyti, kad jis būtų slopina
mas bažnytinių varžtų. Kur nukrikščionėjimas didesnis (kaip Prancūzi
joj), ten ir dinaminio pasireiškimo drąsa stipresnė. Kas kituos tradicinio 
tikėjimo kraštuos būtų nepriimtina, ten visiškai suprantama.. Net aukštieji 
dignitoriai, kurių patyrimas ir atsargumas prilaiko nuo perdėto įsisiūba
vimo, drąsina dabarties kunigą- dinaminei linkmei.

1 Pastaroji linkmė irgi nėra be pavojų. Jei statinė linkmė gręsia 
•sustingimu, tai diriaminė — išsigimimu į bedvasę akciją. Atsipalaida
vusi nufe^kontempliacinio momento, išeina paviršiun, kur ir pasilieka 
nebegrįždama vidun. Leimei, šį pavojų mažina pats veikimas, nes-jis 
sutinka kliūčių, dėl kurių kenčia, o kentėjimas atbloškia žmogų vidun. 
Tas dažnas atbloškimas savin ir palaiko žmogų dva-
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SCRIBA VELOX IN LEGE DOMINI
IV-JAM ŠV. RASTO N. T. LEIDIMUI IŠĖJUS

Pirmas lietuviškas katalikiškas Naujo Testamento vertimas buvo 
paruoštas žemaičių vyskupo kunigaikščio Juozapo Arnulfo Giedraičio 
1816 metais. Sis vertimas neatsirėmė graikiško originalo ir Vulgatos, 
bet daugiau sekė lenkiškuoju Vuikos vertimu; jam trūko ir- reikiamų 
paaiškinimų.

Ne vienas po to bandė imtis dar šio darbo. Ryškesnis bandymas 
buvo padarytas Vyskupo Baranausko, bet ir jam trūko šiam darbui 
pasirengimo.

Kun. Prof. Skvireckas gavo į rankas vysk. Baranausko rankraščius 
ir tikėjosi jais pasinaudoti savo užsimojimui, kurį iš seno puoselėjo ir 
kuriam jį kurstė jo draugai. Tačiau ir šis darbas rastas netobulas. 
Prof. Skvireckas ėmėsi dirbti savarankiškai, naudodamasis graikišku ir 
Vulgatos tekstais, o taip pat turėdamas prieš akis kitomis kalbomis 
naujausius vertimus. Jau A. Jakštas, pasirodžius pirmajam Evangelijų 
ir Ap. Darbų leidmui 1906 metais, pastebėjo, kad „naujame kun. Skvirecko 
vertime yra ir didesnis kalbos grynumas ir didesnė vertimo precizija“.

Žemaičių vyskupijos 500 metų sukakčiai paminėti 1921 metams 
ruoštasi išleisti pilną Naująjį Testamentą lietuvių kalba. Sudaryta ko
misija iš prof. Skvirecko, prof. Paltaroko ir kun. Tumo. Tačiau prak
tiškai šį darbą atliko vienas prof. Skvireckas. Sis leidimas išeina 1922 
metais Berlyne, sutelkus aukotojus iš kunigų ir pasauliškių. Leidėjų 
Komisija reiškė savo džiaugsmą, nugalėjusi visas kliūtis, kurių tiek 
techniškų, tiek materialinių būta. Kun. Tumo plunksna tada prabilo, 
šaukdama: „Daug yra laimėjusios tos tautos, kurios laiku yra supratu- 
sios Rašytojo Dievo Žodžio skaitymo naudingumą . . . Biblija švietė, 
kultūrino ir tebekultūrina visą pasaulį, tuo pačiu žygiu vesdama jį iš
ganymo keliu, tiesai į Mokytojo Rūmus, į laukiamąjį Edeną“.

Lietuvoje — Kaune mes susilaukėme dviejų leidimų, kurie buvo 
to paties vertėjo — jau arkivyskupo Skvirecko patobulinti. Spaudos 
technika buvo tiek gera, kad galėjo lygintis su tobulais kitų kraštų 
leidimais. Tretysis leidimas jau buvo skirtas didesniam skaitytojų skal

sios gilu-moj, neleidžia likti iškeltiem ženklam be 
gyVybės. .

Dinaminės linkmės kelias yra tad per fontes. Tik ties pirmi
niais šaltiniais subrendusi asmenybė gali tvirta koja stotis įvairių ženklų 
linijon, kitaip jis rizikuoja sukompromituoti pačią misteriją, kurios 
ženklus pasišovė nešti. Jei kitų ženklai daugiau žada nei turi, tai 
brandžios dvasios kunigas težada tai, ką iš tikro turi. Jeigu ieškantieji 
atras už jo ženklų brandų turinį, nėsijus apvilti. Radę gyvybę ir patys 
rikiuosis ženklų linijon, pro kurią nuolatos slenka išalkę ieškantieji.
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čiui, prieinamas savo kaina ir tiražu. Ketvirtajam leidimui, kuris turėjo 
išeiti 1945 metais, paties vertėjo 25 metų- vyskupavimo sukakčiai, 
rengėsi ir pats Garbusis Vertėjas ir jo kunigija. Norėta jį išleisti tokiu 
skaičiumi, kad kiekviena lietuviška šeima galėtų jį gauti į rankas. 
Įvykiai tačiau neleido sumanymui realizuotis. Bet, kad ir su dviejų 
metų pavėlavimu, pasirodo pakankamai dideliame kiekyje, kad jo už
teks bent kiekvienai tremtinių lietuvių šeimai. Nežiūrint naujų sunkių 
sąlygų, šis ketvirtas leidimas išėjo pasipuošęs naujais laimėjimais. Ver
tėjas savo kūdikio neleidžia pigiai iš rankų, kiekvieno leidimo proga jo 
nepatobulinęs. Šį kartą jis vėl jį rūpestingai peržiūri ir vėl įneša kai 
ką naujo. Techniškas išleidimas atliktas skoningai. Jei antras ir trečias 
leidimas galėjo būt pavadintas visiškai lietuvišku, nes be lietuvio 
vertėjo, prie jo dirbo lietuviai spaustįįvininkai ir spaudė ant lietuviško 
popieriaus, tai šis leidimas pasidaro visuotino bendradarbiavimo vai
sius. Piniginę pusę parūpina Amerikos katalikų vyskupai, techninę 
pusę atlieka lietuviai ir vokiečiai. '

Ties šiuo J. E. Arkivyskupo Skvirecko vyskupavimo sukakčiai nu
matytu leidimu mes norėtume' sustoti daugiau. Vertėjas pats šią sukaktį 
norėjo tapdinti su Sv. Rašto platesniu paskleidimu mūsų tikinčioje vi
suomenėje. Vertėjo sukaktis, kad. ir kiek praėjusi, gražiai sutampa su 
pirmo jo Evangelijų ir Apaštalų Darbų leidimo 40 -ties mėtų sukaktimi, 
su 25 metų pirmojo Naujo Testamento leidimu, su jo arkivyskupavimo 
20 metų- sukaktimis. Taigi yra net keletą dėkingų 'progų kalbėti apie 
patį Šv. Rašto Vertėją, jo darbą ir asmenį.

Neturėdami po ranka biografinių detalių ir Ekscelencijos darbų 
kronikos, mes vis dėlto drįstame kai ką pasakyti, kas reiktų visu 
plačiu išsitiesimu' kalbėti. Nedaug yra mūsų aukštųjų žmonių galerijoje 
tokių, apie kuriuos taip maža būtų rašoma, kai turėtų būti atvirkščiai. 
Gal kaltas paties Sukaktuvininko didelis santūrumas, vengimas rekla
mos. Gal didelis darbas, kuris jį pririšo 35-iems metams prie savęs, 
šalia svarbių ir didelių uždavinių, privertė jį pasidaryti uždaresniu, negu 
jis iš prigimties yra.

Tokios asmenybės spinduliuoja šykščiai. Jos neatsiskleidžia pigiai 
ir bet kam. Jos per daug gerbia kitus, per daug giliai gyvena didesnėm 
vertybėm, kurias jie kuria, kad savo asmenį stengtųsi iškišti. Jei nori 
praverti jų asmenybės jautriąsias duris, pradėk kalbėti apie darbą, ku
riuo jie gyvena dienas naktis, kuriam pašventė gražiausias gyvenimo 
valandas. Tada jie atsikvepia, grįžta į savo praeitį, vaizdas po vaizdo 
atskleidžia darbo — to didžiojo darbo pradžią, jo sunkumus — irwtik 
kai ką, praeinamai prasitaria ir apie sa ve. Bet matai, kaip Jis Žmo
gus jaučia džiaugsmą kalbėti, kaip jo žvilgsnis pakyla ir . . . kaip kar
tais nejučiom aprasoja akys.

35 metai ir lietuviškasis Šventas Raštas! Tarsi jis būtų mums iš 
dangaus iškritęs, taip nejučiom, mažai tekalbant ir mažai kam rašant! 
Prisimena prel. Česnys, kuris bene pirmas po Jakšto plačiau parašė 
apie šv. Rašto vertimą, paliesdamas ir patį Vertėją. Bet ir jis nedrįso 
kalbėti apie asmenį, jo mums plačiau atskleisti.
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J. E. JUOZAPAS SKVIRECKAS 
Kauno Arkivyskupas ir Metropolitas 

Lietuviško Sv. Rašto Vertėjas
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"’SPOT •'

Ir mes neliečiam Vertėjo. Turi ateiti kitas, jam panašus, kuris su
prastų ir gebėtų įvertinti. Visi kiti liks publicistai, dienos žodžio rinkė
jai, netobulai bandą pagerbti tą, kuris davė tautai Žodį.

Arkivyskupas Svireckas yra tyli, uždara išmintis. Jis kalba pasver
damas kiekvieną žodį, atrodo taip, kaip jis pasvertą jį rado šventuose 
raštuose. Kai jis-kalba apie kitus asmenis, palieka aukštas ir kilnus. 
Daug ką reikia pačiam suprasti, jei nori įvertinti. Klaidų jis niekieno 
nekelia. Į jautrias problemas atsako palyginimu, kad nebūtų tiesioginis 
jo žodis panaudotas piktam.

Sprendimus ji daro išmąstęs, daug kartų persvarstęs. Akademikas,' 
vyskupijos valdytojas, rodos, atitolęs nuo gyvenimiškos kasdienos, jis 
tačiau randa gyvenimišką sprendimą. Tartis atrodo nelinkęs, tačiau ir 
greita mintim nepasitikįs. Jis persveria pats vienas ir sprendžia, va
duodamasis vidurio keliu. Kartais jis pasitiki žmogaus patarimu, tačiau 
niekad aklai neseka kito mintim.

Arkivyskupas vis dėlto yra ne žodžio, bet rašto žmogus. Žodyje 
ji? labai išlaikytas. Tarsi jis diktuotų raštui kiekvieną sakinį. Ir iš 
tikro, gali jo kalbą rašyti tiesiai — ji išeis tobulas raštas. Jo raštas gi~ 
yra dailus, logiškas, stilingas. Nedaug tur būt laiškų rašo Arkivyskupas, 
bet kiekvienas jo parašytasis yra vertas didelio dėmesio. Originalių 
straipsnių' ir knygų taip pat palyginti nedaug išėjo iš po jo plunksnos’ 
— ir labai gailą —, nes pagrindinis darbas — vertimas išsėmė visą jo 
raštui skirtą laiką. Būdamas tačiau gyvenimiškas tiek savo patirtimis, 
tiek sprendimais, jis būtų davęs labai daug vertingų raštų. Tiesa, jis 
redagavo' „Bažnytinę Apžvalgą“, rašė populiarioj lietuviškoj spaudoje, 
bet tai buvo dar anais laikais, kada mūsų gyvenimas neturėjo tiek 
problemų ir nebuvo reikalingas kapitalinių sprendimų.

Vis dėlto Arkivyskupas buvo jaučiams savo pažiūrom ir sprendimais 
ties kiekvienu pagrindiniu mūsų tautos klausimu. Jis turėjo savo nuo
monę, kuri’galėjo kai kam vienu ar kitu laiku nepatikti, bet kuri per
spektyvoje pasirodė toli pramatanti ir giliai išmintinga.

Arkivyskupas, kaip rašto žmogus, ir kaip savyje labiau užsidariusi 
išmintis nėra visuomeninis vyskupas populiaria prasme. Tačiau 
jo vadovybėje geri bendradarbiai — veiklos žmonės galėjo daug jo 
teisingų ir svarbių planų išvesti į gyvenimą. Šituo bandradarbių tru
kumu, kad ir labai atsargiai Arkivyskupas pasiskųsdavo. Antra vertus, 
ne vienas suktas ir savęs ieškąs veiklos žmogus, bandydamas juo pasi
naudoti ir jo autoritetą savo tikslams palenkti, nerado atgarsio."

Nebūdamas visuomenininkas, Arkivyskupas tačiau yra’ veiklos 
žmogus. Jau vienas kapitalinis užsimojimas, pareikalavęs pusė jo am
žiaus, rodo didelę dvasinio intensyvumo galią. Veiklos žmonės yra, va
lingieji, ir mes būtume labai nevykę asmens apibutintojai, jeigu Arki
vyskupą nepriskirtume prie veiklos žmonių, tik dėl to, kad jo veikla 
neišsiliejo plačiom formom, nebuvo žmonių matoma ir spaudos rekla
muojama, o priešingai ji susitelkė prie dviejų uždarų sričių — Šv. Rašto 
ir vyskupijos administravimo. Valingieji nesiduoda išbloškiami iš savo
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vagos jokių aplinkybių ir kliūčių. Nuostabu, ano karo metu 1915/16 
metais, kai daug kas neteko noro dirbti, prof. Skvireckas, tada dirb
damas Vašakėnuos evakuotoj seminarijoj, per naktis iki paryčių dirb
davo prie savo vertimų. Niekas jo nematydavo pasivaikščiojant, pobū- 
viaujant, kad ir atvangai leidžiantis į lengvus pokalbius. Ne dėlto, kad 
jis to nebūtų buvęs reikalingas ar nebūtų to mėgęs. Jis viską paaukojo 
darbui, kuri kartą pradėjo ir kuris turėjo būti baigtas. Ne dėl kitų 
priežasčių jis nevažinėjo po užsienius, nesinaudojo kurortais.

Būdamas Vidinės ir a s m e n y b in ė s, veiklos atstovas, Arkivys
kupas ir savo kunigams, tada išorinio veiklumo ypač pagautiems, ne 
kartą kalbėjo: katalikiškasis veiklumas (akcija) apsireiškia kunigo gy
venimu, jo pamokslais, sakramentų administravimu, interesantų pri
ėmimu, ligonių lankymu; ne narių registracija daro katal. akciją, ne 
formalinis ir išorinis organizacijų vadovavimas, bet patvari, uoli, apašta
liška kunigo dvasia.

Pavargęs nuo vieno darbo, Arkivyskupas griebdavosi kito, panašiai 
kaip Jakštas. Protinį darbą jis keitė fiziniu. Mažai gal kas žino, kad 
Arkivyskupas Juozapas išmoko šv. Juozapo amato ir būtų galėjęs 
konkuruoti su gerais staliais. Dirbęs, dirbęs prie šv. Rašto, jis grieb
davosi piūklo ar obliaus ir tada, viską užmiršęs, kurdavo kitas vertybes. 
Sakoma, Arkivyskupas savo darbo kabinetui pats pasidaręs geriausius 
baldus ir apstatymą. '

Manom, ne be darbo jis bus pasisavinęs ir aštuones svetimas kal
bas, — lotynų, graikų, hebrajų, vokiečių, prancūzų, lenkų, rusų ir anglų. 
Jau naštos palenktas, jis vis dar mokėsi — pastaroji išmokta jo kalba 
kaip tik ir bus anglų.

Nežinomi platesnei visuomenei meniniai Arkiviskupo savumai: 
didelis skonis dailei, meno istorijos pažinimas, meniškos knygos meilė, 
muzikos ir giesmių. Dar viena paslaptis — Arkivyskupas turėjo įvairių 
muzikos instrumentų kolekciją ir pats grojo fleita. Net dramos menas 
jam nėra šventimas. Arkivyskupas nėra enciklopedininkas ir poliglotas 
(nors ir vartoja daug kalbų), tačiau jo Žinija nuostabiai plati ir dau
giašakė. Kuo jis nėra domėjęsis, ko nėra skaitęs! Dėmesingumas faktams 
ir įvykiams leistų jį tikrai vadinti enciklopedininku, jeigu nebūtų tiems 
įvykiams ir .faktams kritiškas tiek juos prilipdamas, tiek juos vertin-’ 
damas. Gal būt yra skirtingos enciklopedininku kategorijos: vienį, kurie 
pasidaro faktų, kaip tokių, vergai, kiti, kuriem faktai tarnauja esamam 
gyvenimui vertinti ir jį apspręsti. Šia antrąja prasme mes sutiktume 
Arkivyskupą laikyti encikolpedininku. Tačiau ir toks būdamas, jis yra 
didelės sintezės ir idėjos žmogus. Faktai jam tarnauja kaip medžiaga, 
o ne kaip tikslas savyje; kaip medžiaga hic et nunc, o ne kaip archyvas, 
ne "kaip mechaniškos plokštelės, kuriomis galima pademonstruoti. Už 
tai kalba jo platus ir gilus kiekvienos problemos suvokimas.

Didelis žinojimas ir knygų pasaulin pasinėrimas ne kartą žmogų 
padaro negyvenimišką ir nepraktišką. Ne vienas gal ir apie Arkivys
kupą yra susidaręs tokią pažiūrą, iš arčiau jo nepažinęs. Ir čia mes
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turim skirti simplicistišką gyvenimiškumo suvokimą, dažnai paviršu
tinišką žvilgsnį, nuo to, kuris, nors būdamas toliau nuo bėgamo gyve
nimo, vis dėl to palieka to gyvenimo centre. Jau esame minėję, kad 
Arkivyskupo sprendimai buvo jaučiami ties kiekvienu svarbesniu mūsų 
tautos ir Bažnyčios reikalu. Arkivyskupo žvilgsnis j gyvenimą ir žmo
nes buvo platus. Jis bendravo su visuomenės atstovais, įvairių politinių 
ir pasaulėžiūrinių pažiūrų, įvairaus rango ir padėties. Jis per daug 
didelis dvasios aristokratas, kad apspręstų savo santykius su žmonėmis 
iš vieno kito nugirsto fakto apie juos. Jis stengiasi prieiti prie žmonių 
iš vidaus, juos suprasdamas ir jų išklausydamas kantriai, iki galo, ieško
damas juose pirmon eilėn gerųjų pusių. Tačiau ne vien žmonės yra tie 
tarpininkai, kurių pagalba jis susidaro teisingus gyvenimo reiškinių 
apsprendimus. Jis seka spaudą, radiją. Net dabar, apie politinį pasau
lio gyvenimą jis žino namažiau, negu tie, kurie specialiai tuo užsiima. 
Žmonių nieškodamas pats, jis visą gyvenimą jų buvo ieškomas. Tačiau 
jis nesistengia nuo jų bėgti ar jų kratytis. Kiekvienas Kauno arkivys
kupijos kunigas žino, kad pas savo Ordinarą gali visuomet, esant rei
kalui, užeiti ir prabūti tiek, kiek reikia. Net esant nemaloniam reikalui, 
Arkivyskupas neatsako priėmimo, ir jo akivaizdoje gali pasakyti visa, 
nesivaržydamas ir nesibijodamas, kad tai bus blogai suprasta. Gali pasi
karščiuoti, savo reikalą gindamas, kartais gal ir įskaudinti, tačiau niekad 
nejauti, kad jis tau viršininkas, kuris turėtų rūstybės ar saugotų savo 
viršininkišką poziciją, prieš kurią tu „niekis“. Ne viršininko, bet tėvo 
santykį jaučia kunigai Arkivyskupo asmenyje. Jei gerai dirbi t- dirbk, 
jis nevaržys, jei klaidų darai, — jis nesiskubins pasmerkt, bet atėjus 
laikui prie pogos pasakys, jeigu pats nebūsi supratęs savo f aut pas. 
Tačiau jis nelaužys tavęs ir nenorės tavęs padaryti visam amžiui per
sona ingrata.

• Jaunystėje ne vienas kunigas norėjo savo Arkivyskupą matyti kitokį 
— visuomeniškesnį, „judresnį“, „ryžtingesnį“. Tačiau pagyvenęs, pasi
mokęs pats gyvenimo mokykloj, ypač atitinkamom progom įsigilinda
ma/ į žmonių santykius, įsitikino, kad Arkivyskupas ne greit apspren
džiamas ir įvertinamas, bet tik laiko ir įvykių sumos perspektyvoj. Gal 
būt ne kiekvienas moka žvelgti šiton perspektyvon, tada ir suprasti 
tylią, ramią išmintį bus vargu' įmanoma.

Santykis su gyvenimu Arkivyskupui nebuvo tik santykis su gyve
nimo problemomis ir žmonėmis. Kad ir būdamas didelis kultūros žmo
gus, jis vis dėlto yra ir retai įdomus gamtos'žmogus. Jis mėgsta 
žemę, vaisius, gėlynus. Botanika — gyvoji botanika yra didelė jo „silp
nybė“. Jis, kaip kultūros žmogus, mėgsta tačiau kultyvuotą gamtą, ,ir 
jis ją pats kultyvavo. Kauno kunigams žinomas jo planas įrengti 
Linkuvėlės ūkyje vynuogyną —"tokį, kurio užtektų aprūpinti bažny
tiniu vynu visą Lietuvos bažnytinę provinciją. Šito jis nespėjo padaryti, 
tačiau jo vynuogynas jau nešė vaisių. Jis išgražino savo Linkuvėlę, ten 
praleisdamas poilsio valandas. Paprasta gamta, po keletos metų pasidarė 
puošni ir žydinti.
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SACERDOSMAGNUS
75-JŲ VYSK. BtJClO SUKAKTUYITJ PROGAŽMOGUS atėjo J pasaulį dvejopo mūsų tautos persilaužimo aušroje — tautinio ir katalikiškojo. Atėjo jis ne stebėtoju, bet veikiančiu dalyviu. Tartum Šv. Dvasia būtų paženklinusi jį tam reikalui dovanomis, apie kurias rašoma šv. Povilo laiškuose. Jis atėjo atgimstančiai tautai pasakyti, koks jos ryšys su Dievu.Augo jis kukliose, tačiau neįprastinėse sąlygose, kad būtų nematomas savo bręstančioje didybėje. Šaukėsi Jo Bažnyčia ir tauta, mokslas ir įvairūs visuomeniniai darbai, o jis ėjo visur ir visur spinduliavo. Mes norėtume klausti — kuo? Savo enciklopedine atmintim, plačiu žinojimu, kalbų dovana (šešiomis svetimomis kalbomis, kuriom kalba ir rašo)? Ne! Visų pirma — savo išmintim!Vyskupo Bučio asmenybei būdingiausi šv. Rašto žodžiai: Sapientia ėst major super omnia. Virš visų jo talentų ir dorybių, išauga jo išmintis, kurią jis gavo iš Dvasios. Išmintis yra paprasta, kukli, nuoširdi ■v ir tiesi. Ji nesididžiuoja tuo, kad keliasdešimt tomų prirašo, kad aukštųjų mokyklų Rectoris Magniflci titulu pasipuošia, kad Dievo pašauktųjų tobulybei aukščiausio Vadovo kėdėse sėdi, kad vyskupo floletu apdovanojama. Išmintis nepraranda pusiausvyros jokiame poaukštyje, neparodo nė krislelio puikybės, nė valandėlei neapsvaigsta savo žemiškame didume ir sėkmėje.Išmintis gyvenimiška, protas — teoretiškas. Išmintis net akademiko kėdėje palieka nesugundoma ir neatitraukiama nuo tikrovės, nuo jos reikalų. Daug turėjome žymių apologetų, tačiau vienas Būčys nepaliko niekam neaiškus. Kaip Kristus, kaip apaštalai kalbėjo palyginimais, taip ii- jis, nes jis norėjo kalbėti ne mokslo Dievui, o gyvenimo. Vakarų teologai tik prieš šį karą suskato šauktis daugiau pragmatizmo, organiškumo ir gyvenimiškumo. Būčys šitai darė nuo pat savo akademinio

Mūsų pretenzijos būtų labai nekuklios bandyti šių puslapių rėmuose, kad ir škicais, duoti pilnesnį Jo Ekscelencijos asmenybės portretą. Mes norėjom bent kiek jį suprasti ir padaryti suprantamą kitiems, kurie mažiau jį pažįsta iš artumos. * ,Arkivyskupas — Dievo Žodžio Vertėjas . bus skaitomas jo darbo ketvirtoje laidoje. Bus skaitomas Dievo Zpdis, perduotas kaip Mozės savajaj tautai nauju pavidalu. Šita proga, kai kiekviena šeima šitą žodį gauna į rankas, praverstų jų dėmesį atkreipti į tą, kurio dėka jį gauna. Praverstų, kad tam, kurs paaukojo 35 metus savo amžiaus, būtų paaukota bent viena pūširdi malda, bent vienas memento mišiose.Excellentissime, accipe nostram reverentiam . . .
S. Y.
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darbo pradžios. Jo dėstoma universitete, apologetika buvo ne katedros, 
o gyvenimo objektas, kai kitų dėstytojų lūpose jis virsta kiečiausiu 
teoriniu kursu.

Kai protas dalykus dėsto, išmintis — jų moko. Išmintis žiūri į 
viską sub specie b o n i, kai protas — sub specie veri. Proto tiesa pasi
daro sausa, kai ji atitraukiama nuo gėrio, ir suskaldoma laboratorinės 
analizės. Išmintis neskaldo dieviškų vertybių, nes jos jam yra "viena, 
kaip ir jų šaltinis — Dievas. Vyskupas Būčys yra pirmon eilėn ne 
dėstytojas, bet mokytojas — moralistas. Dėlto jis vieningas dau
giašakėje savo veikloje ir talentuose. Jis apologetas iš pasirinkimo, 
administratorius (daugelyje atvejų) iš paskyrimo, bet jis visur ir visuo
met moralistas, nes toks yra iš pašaukimo, Įdomu pastebėti, kad 
ir valdymo pareigose — administracijoj, jis yra tas pats savas gėrio 
mokytojas, koks jis buvo žinijos pferteikimo funkcijose. Didelis jis 
mokslo srityje, gal būt nepakeičiamas administracijoj, bet, manding, 
didžiausias kaip religinio gyvenimo vadovas — rekolekcijų, misijų ve
dėjas, konferencininkas.

Išmintis yra plati ir įvairiaspalvė. Ji nesiriboja viena kuria darbo 
sritim, vienu kuriuo pamėgtu ar pasirinktu darbo postu. Ji atvira visam 
gyvenimui, kuris įvairus ir platus. Ko nėra daręs Vyskupas Būčys savo 
gyvenime! Jo kelias — nuo spaudos korespondento, korektoriaus iki 
redaktoriaus; nuo eilinio Slavikų ir Maskvos vikaro, seselių kapeliono, 
Skeboygou klebono, rekolekcijų vedėjo, seminarijos Telšiuose dvasios 
vado iki vyskupo, vienuolijos generolo; nuo jauno Seinų seminarijos 
dėstytojo, Akademijos profesoriaus, Universiteto ordinaro iki akademi
jos ir universiteto Rektoriaus; nuo eilinio visuomenės veikėjo, paskai
tininko, draugijų organizatoriaus, programų kūrėjo iki generalinio Lie
tuvės Katalikiškosios Akcijos sekretoriaus. Jis rašė visur — nesirink
damas laikraščių vardų,' etikečių, net jų kalbos — nuo populiariausių 
liaudies laikraščių iki akademinių žurnalų, nuo lietuviškų iki lenkiškų, 
rusiškų, prancūziškų, angliškų, itališkų. Jis yra atviras kiekvienam kvie
timui, jei mato galima patarnauti gėriui — jis eina kalbėti rusams orto
doksams, netikintiems, nevengia darbininkų ir tarnaičių. Ir kai šv. 
Tėvas skiria jį rytų apeigų vyskupu — jį, išaugusį ir ilgą amžių vei
kusį vakarų apeigose —, neatsisako, paklusta, pasiima.

Išmintis suderina visas vertybes ir apjungia jas vienoje hierarchi
nėje tvarkoje. Nesuskilo Vyskupas Būčys savo svaiginančio įvairumo 
veikloje. Suderino viską, kas daugeliui atrodė nesuderinama: lietuvybę 
ir katalikybę, mokią ir religiją, tradiciją ir pažangą, pacifizmą ir tautos 
saugumą.

Išmintis visada rąmi, vienoda, patvari, vidurio keliu einanti. Ar kur 
Vyskupas Būčys pasikarščiavo, ar kur pasirodė vienpusiškas ar savo 
sprendimus kur pagreitino? Nežinia, ar jis turėjo ir turi savo priešų. 
Taip daug ir plačiai dirbant retai kam išvengiama jų neturėti. Tačiau 
apie šį Žmogų negirdėti kitų nepasitenkinimo, susierzinimo. Iš niekur 
neatsiveja joks nemalonus prisiminimas, net įš jo jaunystės, kada grei
čiau su bet kuo sukliūti.
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Išmintis nebėga nuo žmonių, tačiau ir neieško pasinerti kasdieniš
kuose, smulkiuose žmonių reikaluose. Ji visada stovi aukštesnių dalykų 
sargyboje. Išmintis visada sugeba išlikti aristokratiškoj savo aukštu
moj ir nenustoti savo orumo. Joks darbas neprilenkia jos prie žemės — 
prie materialijų, jokia amžiaus našta neuždaro jo savyje ir savo pato
gume. Ir tokio patriarchalinio amžiaus susilaukęs, Vyskupas Būčys iš
liko judrus, socialus, pasišventęs. Jis apaštalas, visuomenininkas, keliau
tojas iki pat šių dienų. Ne nauda ir ne garbė, bet objektyvus visuomeni
nis gėris ir sielų gerovė apsprendžia jo santykį su žmonėm. Dėlto jis 
jiem tarnauja bę išskaičiavimo ir savęs neieškodamas.

Miela būna skaityti išminties raštą, bet daug mielau klausytis gyvo 
žodžio. Vyskupas Būčys pirmon eilėn yra socialinio žodžio mokytojas. 
Nežiūrint didelio jo raštų sugestyvumo, puikaus stiliaus, gražios lietu
viškos kalbos, didėlio logiškumo, vis dėlto Jis daug sugestyvesnis gy
vame žodyje. Raštas nėra tobulas pilnai perduoti asmeninę išmintį 
ir jos turtingumą. Sitai tik gyvas žodis gali padaryt. Be keliasdešimt 
knygų ir keletos šimtų straipsnių įvairiomis kalbomis, kurių kiekvienas 
yra įdomus savo būčiškumu, mes turėtume priskaityti tūkstančius 
jo kalbų, paskaitų, prakalbų, pasakojimų, pamokslų, konferencijų, ku
rias jis yra pasakęs per savo gyvenimą. Jo raštų neskaito nieks taip, 
kaip klausosi Jo, kalbančio.

Išmintis nepasikelia į puikybę, girdėdama ją liaupsinant ir jai kom
plimentus sakant. Vyskupas Būčys nepriskirs tik sau visų nuopelnų. 
Kalbėdami apie šviesią jo asmenybę, mes norim visų pirma pašlovinti 
Išminties Dvasią, kuri šiame žmoguje sutelkė tokias savo dovanas. 
Tačiau mes nenorim neatkreipti dėmesio į tai, kad, kas liečia patįVys- 
kupą Bučį, šitas Išminties Dvasios du -.ias jis yra taip panaudojęs savo 
laiko, Bažnyčios ir tautos uždaviniams, kaip retas mūsų tautos istorijoje. 
Didžiausia tat pagarba priklauso jo asmeniui ir asmeninei jo valiai.

Išmintis savaime padaro žmones didelius, juos iškeldama ir nesu- 
gniuždydama. Tuo tarpu plikas protas (ratio), kad ir gudrus, iškeltas į 
pačias didybes, nekartą pats lūžta ir gniūžta, ir kitus gniuždo. Šis gra
žus — 75 — jubiliejus pats paliudija, kad Vyskupas Būčys yra išminties, 
o ne tik proto žmogus. Per tokį amžių, ypač kopdamas per tokias aukštas 
pakopas, jis ne kartą būtų turėjęs braškėti, bent apsvaigti ir susvyruoti. 
To mes nematėm ir nejutom. Pro mūsų akis jis praeina kaip S a c e r - 
dos Magnus, kaip Didelis Kunigas . . .

V
Sveikinam, džiaugiamės, meldžiamės ir jo vardą minim tūkstan

čiams mūsų tremties brolių! Y.
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KUNIGAS LI P N I U N A S VILNIUJE
Julius, Kakarieka ' sNuoširdumas — paprastas, nesąmoningas, yra pirmasis herojinio žmogaus bruožas.Thomas CarlyleKun. Alfonsas Lipniūnas buvo neaukšto ūgio ir gležno sudėjimo — neimponuojančios išorės. Tačiau giedra jo veide, nuolat švytinti šypsena ir ramus atviras žvilgsnis bylojo apie jo dvasią. Jis buvo laimingai savyje sujungęs aukštą vakarietišką inteligenciją su paprastu aukštaitišku nuoširdumu. Savo pasirodymu sakykloje ir visuomenėje jis iš pat pradžių atkreipė į save lietuviškojo Vilniaus dėmesį. Jis — „tas simpatingas kunigėlis“ — greit pasidarė visiems savas ir mielas. Tačiau jo talentas pilnai atsiskleidė ir sužibo tik tada, kai atėjo baisių bandymų dienos, kai kraštą užgulė tamsa, nešanti nerimą ir baimę. ĮJis atvyko (1939 m. rudenį) į senąją sostinę — į tautos šventovę — tartum Senojo Testamento pranašas, Dievo siųstas su didžia misija: suspaudimo ir nevilties valandoje skelbti tautai dvasinį suraminimai į'skelbti žodžiu ir gyvenimu ...

Sv. Jono bažnyčiaAteities istorikai, kurie rašys apie Šv. Jono bažnyčios barokinį stilių, puikius paveikslus ir labai žydrius vitražus, turės būtinai įterpti, ' kad ši paties Jogailos funduota bažnyčia suvaidino šio karo audroje be galo svarbų tautinį vaidmenį.Kai atslinko į Lietuvą baisus rytų košmaras ir daugelis blaškėsi, » pametę galvas, šv. Jono skliautuos galingai nuskambėjo kun. Lipniūno pamokslų žodžiai. Tai buvo drąsūs, ryžtingi žodžiai, kelią viltį ir entuziazmą, skatiną dirbti ir aukotis. Nusiminimo* apimtoms sieloms tai ,buvo tartum balzamas. Ir todėl į šv. Joną ėmė rinktis minios žmonių. Tūkstantinės minios, kurios tirštai užpildė bažnyčią nuo vieno ligi kito galo. Ir taip jos rinkosi per visą bolševikmetį ir trejus vokiečių okupacijos metus — net ir tada, kai pats pamokslininkas jau buvo išvežtas.Didelė kun. Lipniūno pamokslų jėga glūdėjo ne tiek jo reto- rinėj .figūroj, — jis prabildavo labai paprastu stilium — kiek jo nuoširdume. Kai jis kalbėdavo iš sakyklos, būdavo jaučiama, kad jis kalba iš širdies gelmių. O toji širdis daug jautė ir pergyveno. . . SKun. Lipniūnas nebuvo iš tų dvasios vadų, kurie gyvena kontempliacijoj, atitrūkę nuo savo aplinkos ir jos medžiaginių bei dvasinių interesų. Jis buvo akcijos žmogus. Todėl jis turėjo gyvą ir nuolatinį kontaktą su žmonėmis. Jis gerai pažinojo jų reikalus ir puikiai jautė jų gyvenimo pulsą. Išėjęs sakyklon, pradėdavo nuo paprasčiausių ■ kasdienių reiškinių. Ir tik sudaręs jų kompleksą, jis padarydavo išvadas, logiškas ir įtikinančias. Labai dažnai jis atsinešdavo su savim
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laikraštį, bolševikinį arba nacinį, drauge su Evangelija. Atsinešdavo 
liūdną ir linksmą naujieną. Koks skaudus būdavo kontrastas! Kon
trastas tarp šiurkščioskasdienybės ir šventumo, tarp neapykantos ir 
meilės, tarp ateizmo ir krikščionybės. Kun. Lipniūnas niekad neieško
davo įmantrių apokaliptinių vaizdų, kad sudrebintų klausytojų širdis. 
Jis juos sujaudindavo, atskleisdamas liūdną gyvenimo 
realybę. Bet jis nesustodavo pusiaukelėj ir nepalikdavo klausytojo 
sielvarte ir desperacijoj. Jis jį vesdavo toliau, per kliūtis ir užtvaras, 
sunkumus ir pavojus, rodydamas vis šviesesnius horizontus, — kol pa
siekdavo aukštąjį kalną, nuo kurio Kristus sakė minioms pamokslą: 
„Palaimintieji! . . Klausytoją jo žodžiai traukė su tokia didele-išvidine 
jėga, kad jis negalėjo nė per žingsnį atsilikti. Jis žengė drauge su pa
mokslininku ir drauge žavėjosi aukštumom. 1

Kun. Lipniūnas savo pamoksluos labai daug vietos skyrė bendram 
tautos reikalui. Su didele drąsa ir pasiaukojimu jis stojo ginti 
tautos gyvybės, kurią nepaliaujamai naikino rėkianti propaganda ir 

j žiaurus, teroras. Jis, tartum pasakos nykštukas, ryžosi priešintis baisiam 
milžinui, kurio vien pasirodymas kėlė siaubą ir paniką. Tai sunki ir 
nelygi kova. Bet jis mokėjo ją virtuoziškai vesti. Ji$ mokėjo iš savo 
tribūnos ne tik tautos vargais pasiskųsti, bet ir kovos dvasią ugdyti:

Kun. Lipniūnas nebijojo rizikos. Jis kalbėjo — daug ir 
drąsiai. Tačiau jo negalima lyginti su bravūrą mėgstančiais jaunuo
liais, kurie, patriotiškai padeklamavę-kokiam nors susirinkime, tuč tuo
jau turėdavo dingti. Dažnai ir pabėgti nesuspėdavo. Tokia taktika yra 
labai desperatiška. Kun. ĮJpniūnas kalbėjo iš šv. Jono sakyklos ištisus 
tiejis jnetus. Taip ilgai jis galėjo žavėti minias tik dėl to, kad savo- 
mintims sugebėdavo rasti tokią formą, prie kurios saugumo organai 
sunkiai tegalėdavo prikibti. Jis. pavyzdžiui, daug sielodavosi dėl oku- 
panto daromų skriaudų, jis pasakydavo visa, ką kiekvienas savo širdy 
jautė, bet pareikšti bijojo, tačiau jis išvengdavo paminėti, kas yra 
tikrieji tų skriaudų kaltininkai. Jis jų nevadindavo tikruoju vardu. Jis 
išliedavo didį savo širdies skausmą, niekur jų tiesiog nepaliesdamas.

Bet dar meistriškiau jis mokėdavo nuvyti juodą pesimizmą, kuris 
tyko kiekvieną, ištikus didelei nelaimei. Tas pesimizmas būna kartais 
pavojingesnis už didžiausį priešą. Jis paraližuoja jėgas ir kovos nuo
taiką. Jis veda į apatiją ir fatalizmą. Kun Lipniūnas buvo iš prigimties 
optimistas. Optimizmas tryško iš jo gyvo temperamento, ir jį ge
riausiai liudijo jo ramus žvilgsnis ir niekad nenykstanti veido šypsena. 
Tas optimizmas lengvai persiliedavo ir į kitus, užkrėsdamas kažkokiu 
skaidriu lengvumu. Jau pats kun. Lipniūno pasirodymas sakykloje bū
davo lydimas šviesių emocijų. Todėl jam lengviau, negu kitiems, sek
davosi sukelti minijoj giedrią, pakilią nuotaiką. Žadindamas prarastos 
laisvės ilgesį, jis lengvai, beveik nejučiom, sužadindavo ir viltį. Ir 

’ drauge — tvirtą pasiryžimą: nenuleisti rankų, bet kovoti. Ir įkvėpdavo 
tikėjimą, kad kova bus laimėta . . . Įkvėpimo įkaršty jam pakakdavo 
vykusiai parinktos šv. Rašto citatos, sentimentalaus eilėraščio arba net
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liaudies dainos posmo, kad sukeltų vaizduotėje galingą laisvės viziją, 
kuri tiesiog hipnotizuojančiai veikė minią, kuri egzaltavo jos jausmus, 
žadino savim pasitikėjimą ir entuziazmą.

Tai būdavo malonios, tiesiog svaiginančios akimirkos. Bet tik aki
mirkos, nes pamokslininkas netrukus užsirūstindavo ir imdavo mėtyti 
žaibus — kaip tikras Jupiteris. Jis paleisdavo į savąją visuomenę visą 
kanonadą replikų ir karčių priekaištų. Jis ją negailestingai užpuldavo 
dėl moralinio palaidumo, divorsų, girtavimo, tautinio ištižimo ir oportu
nizmo. Tartum botagu jis čaižė nusikalstančius, ryškiais pavyzdžiais 
lodydamas jų visuomenei daromą žalą ir griežtai reikalaudamas tuoj 
pat taisytis. Neklausantiems jis grąsindavo skelbsiąs viešai iš sakyklos 
jų pavardes.

Ar ši priemonė tiesioginiu būdu ką nors paveikė, sunku pasakyti. 
Gal būt, ji atbaidė vieną kitą nuo viešųjų nusižengimų tautiniam soli
darumui. Bet jos netiesioginė įtaka buvo itin didelė, nes tai buvo labai 
sugestyvus veiksnys, formuojąs Viešąją opiniją. Tiesa,' per savo buvimo 
Vilniuję laiką, kun. Lipniūnas nėra paskelbęs iš sakyklos nė vienos pa
vardės, tik paminėjęs kelių įspėjimo nebojančių tautiečių visuomenėje 
einį^bjgs pareigas. Bet to, atrodo, tuo momentu pilnai pakako.

Su - patriotine tematika kun. Lipniūno pamoksluos buvo neatski
riamai susipynusi ir socialinė. Jo jantri širdis gyvai reaguodavo ne 
tik į dvasinį, bet ir į medžiaginį skurdą, kuris karo pasėkoje vis labiau 
didėjo. Pirmoj eilėj jis buvo atkreipęs dėmesį į likimui paliktas depor
tuotųjų šeimas — moteris ir vaikus — ir į sužeistus karius, vokiečių 
prievarta paimtus į frontą. Be to, jam nemažai rūpėjo studentų reikalai. 
Savo pamokslais jis padarydavo labai stiprių sugestijų, dažnai nuteik
damas ne tik gausiai paremti organizuotą šalpos akciją, bet ir imtis 
privačios iniciatyvos, kuri tokiais atvejais būna labai reikalinga. Inicia
toriams ir aktyviems pagelbininkams jis negailėdavo pareikšti šiltų pa
dėkos žodžių. Kiekviena proga stengdavosi sujungti religinį ir tautinį 
karitatyvinės akcijos charakterį.

Pozityvi nuotaika, rodanti darbo, kovoš ir pasiaukojimo prasmę, 
sutraukė į šv. Joną beveik visą Vilniaus lietuvišką inteligentiją. Atei
davo ten net daugelis indiferentų ir ateistų. Ir ne vienas jų ryžosi 
vėliau prieiti išpažinties. Toji nuotaika sklido iš Vilniaus į periferijas, 
net į tolimus kaimus, sugestionuodama kovoti ir tikėti laimėjimu. 
Senoji sostinė buvo pavyzdys!

Bolševikinė valdžia buvo labai susidomėjusi šv. Jono bažnyčia. 
NKVD net du kartus tardė jos pamokslininką, bet abu kartus paleido. 
Pradžioje bolševikai į dar šiek tiek skaitėsi su viešąja opinija. (Kun. 
Lipniūno suėmimas būtų sukėlęs Vilniaus gyventojų tarpe daug bruzdė
jimo.) 1941 metų pavasarį, kai jie jau į jokius skrupulus nebekreipė 
dėmesio ir brutaliai vykdė žmonių deportacijas, kun. Lipniūnas buvo 
laimingu būdu patekęs į antruosius sąrašus, todėl jo išvežimą sutrukdė 
prasidėjęs karas. Jis dar galėjo iš savo sakyklos beveik dvejius metus 
vadovauti rezistencinei kovai.'Jo eilė atėjo tik 1943 m. kovo 17 d.
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Į vokiečių okupacijas galą šv. Jono bažnyčios vaidmuo ėmė vis 
mažėti. Bet tai įvyko ne vien dėl to, kad ji neteko geriausios savo sie
los, bet ir dėl kitų priežasčių. Nuo 1943 metų pradžios jau įsisiūbuoja 
lietuviškojo pogrindžio veikla ir plačiai krašte paplinta nelegalūs lei
diniai — proklamacijos, laikraštėliai, kurie jau tiesioginiu būdų galėjo 
tautoje ugdyti atsparumą ir kovos dvasią. Tuo metu, kada kun. Lip- 
niūnas kalbėjo į minias,-rezistenciniai sąjūdžiai dar tik formavosi.

Laisvės Fondas ,
Vokiečiams okupavus Lietuvą, nepaprastai pasunkėjo maitinimo 

problema. Okupanto įvesta maisto norma buvo žymiai mažesnė, negu 
Reicho teritorijoj. Tai buvo tikra bado norma. Blogiausia, kad ir tas 
maisto kiekis būdavo sunkiai gaunamas. Neišvengiamai išaugusi juodoji 
rinka nebūtų pašalinusi krizės, jei lietuviškas kaimas nebūtų parėmęs 
savo siuntom mieste vargstančių gimimų bei pažįstamų. Tačiau visą 
laiką buvo ir tokių, kurie neturėjo ryšio su kaimu. Didelei jų daliai ir 
juodoji rinka buvo neprieinama, nes reikėjo daug pinigo.

Vilniuje šių vargšų globa pirmiausiai ir, tur būt, efektingiausiai 
susirūpino kun. Alf. Lipniūno sūorganizuotas Laisvės Fondasrlljis 
įsisteigė jau 1941 metų vasarą, netrukus po vokiečių atėjimo. Kad ir 

* be okupacinės valdžios leidimo, jis veikė labai plačiai ir intensyviai. 
Ir jis siekė ne vien paprastų karitatyvinių, bet ir plataus masto tautinių 
tikslų. Pasunkėjus gyvenimo sąlygotus, Vilniaus visuomenėje buvo atsi
radusi panika, ir visai realus atrodė pavojus, kad traukiantis lietuviška
jam elementui, Vilniuje gali lengvai įsivyrauti lenkai.

Pirmasis šaltinis, iš kurio L. Fondas sėmėsi lėšų, buvo šv. Jono 
bažnyčia, kurioje kas sekmadienis būdavo daromos rinkliavos. Bažny- 

( čios lankytojai nepagailėdavo aukų. Beveik kiekvieną sekmadienį bū
davo surenkama per 1.000 RM. Nemažos sumos plaukdavo ir tiesiog 
į kun. Lipniūno butą. Tai būdavo stambesnės sumos (100—1.000 RM). 
Kai kurių įmonių bei įstaigų vedėjai asmenine iniciatyva surinkdavo 
savo tarnautojų tarpe pinigų ir juos perduodavo L. Fondui. Porą kartų 
metuos L. Fondas darydavo platesnio masto rinkliavas, panaudodamas 

. tam reikalui Vilniaus studentiją, daugiausia ateitininkus. Jos rinkliavos 
būdavo pravedamos ne tik pačiam mieste, bet ir provincijoj.

L. Fondas rūpinosi gauti šalpos akcijai ne vien pinigų, bet ir kito- 
~ kių gėrybių, pirmoj eilėj maisto produktų (kad nereikėtų jų brangiom 

kainom pirktis juodoj rinkoj). Tam reikalui daug patarnavo asmeniniai 
kun. Lipniūno ryšiai su parapijų klebonais ir daugeliu maisto pramo
nės įmonių. Iš jų gaunami produktai pagalbos teikimą labai pagyvino.

Aišku, surenkamos pinigų sumos ir maisto kiekiai nebuvo tokie 
dideli, kad būtų pašalinę iš Vilniaus visuomenės bet kokį skurdą. Pa
galbos reikalingų buvo daugiau,- negu duosnių aukotojų. Tačiau Laisvės 
Fondo parama pasiekė visus tuos, kurie labiausia buvo jos reikalingi, — 
išvežtųjų šeimas, sužeistus karius, chroniškus ligonius ir studentiją. 
Karitatyvinėj srity L. Fondas būtų pasiekęs dar didesnių rezultatų, jeigu
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nebūtų tekę skirti stambių sumų kultūriniams bei politiniams reikalams. 
Ypač jis domėjosi pogrindžio veikla ir ją, kiek galėdamas, rėmė. Kaip 
Laisvės Fondui, jam rūpėjo visa, kas tiesioginiu ar netiesioginiu būdu 
stiprino tautos atsparumą ir norą kovoti dėl krašto laisvės.

L. Fondo moralinis vaidmuo buvo, gal būt, didesnis, negu materia
linis. Praktinėj plotmėj jis bandė realizuoti tai, kas buvo skelbiama iš 
šv. Jono sakyklos, — ugdyti lietuviškąjį solidarumą ir krikščioniškąją 
meilę. Žiūrint iš perspektyvos, atrodo, kad bandymas buvo efektingas.

Išvežus kun. Lipniūną, L. Fondas dar sėkmingai veikė ligi 1944 m. 
didžiosios suirutės (antrojo bolševikų atėjimo). Laimingu būdu sutapo, 
kad kun. Lipniūno išartą dirvoną paveldėjo gabūs ir darbštus įpėdiniai. 
Jie taip pat rūpestingai ir nenuilstamai bėrė grūdą, sulaukdami šim
teriopo vaisiaus . . . Toji Lietuva, kuri kėlėsi pasiaukojimo kupinose 
širdyse, buvo didelė ir galinga, nes jos pirmasis įstatymas buvo meilė.

Ateitininkai
Vilniaus ateitininkams studentams susiorganizuoti labai daug padėjo 

kun. Alf. Lipniūno, kaip tuometinio universiteto kapeliono pareigos. 
Siame visuomeninio darbo sektoriuje kun. Lipniūnas reiškėsi lygiai taip 
pat veikliai, kaip ir kituose, gal būt, dar veikliau, nes dirbti su jaunimu 
buvo jo tikrasis pašaukimas. Jau prieš atvykstant į Vilnių, jam teko 
visą eilę, metų eiti Panevėžio vyskupijos jaunimo direktoriaus parei
gas. Ten jis jau buvo spėjęs pasižymėti kaip sumanus ir energingas 
at-kų moksleivių organizatorius. Vilniuje jis padėjo daug pastangų, kad 
atsikurtų at-kai Vytauto D. Gimnazijoj, kur jų veikimas jau nuo 1930 
metų buvo sustojęs.

Jo nerami siela negalėjo apsiprasti su bolševikmetyje susidariusia 
padėtimi, ypatingai su At-kų Stud. S-gos neaktyvumu. Jis buvo senas 
ir nenuilstamas kovotojas. Matydamas studentų tarpe nemažai re
zervuotumo, tiesa,'tuo metu labai pagrįsto, jis bandė Vilniaus S-gos 
veiklą atstatyti visai nauju, ligi šiol neįprastu būdu. Jisai sudarė iš 
penkių studentų branduolį, kuris turėję labai atydžiai sekti Uni
versiteto gyvenimą, ypač studentijos nuotaikas ir elgesį ir palaikyti 
su labiau patikimu ir išbandytu elementu glaudų asmeninį kontaktą, 
kurį, reikalui esant, būtų galima panaudoti tam tikroms sugestijoms 
bei idėjoms paskleisti. Jisai pats turėjo labai artimus, beveik kolegiš
kus, ryšius su dideliu studentų skaičium. Jo butas (Aušros Vartų 
g. 27—17) buvo žinomas, turbūt, visiems at-kamas studentams. Labai 
gera priedanga artimesniam ryšiui palaikyti buvo skolinimas knygų. 
Kun. Lipniūnas turėjo neblogą nuosavą biblioteką, kurioje buvo litera
tūros įvairiais visuomeniniais klausimais. Tų klausimų studijavimas bol- 
ševikmety pasidarė itin aktualus. Jis turėjo taip pat geros beletristikos — 
savos, verstinės ir svetimom kalbom — ir puikius „Židinio“, „Ateities“, 
„Ateities Spindulių“, „Naujos Vaidilutės“, „Naujosios Romuvos“ ir kt. 
komplektus. Skolinant ar ^tąžinant knygas, susidarydavo gražių progų
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padiskutuoti įvairiom problemom. Kun. Lipniūnas buvo plačiai apsis
kaitęs, inteligentiškas ir įdomus žmogus. Kalboje stf juo 
būdavo gedima paliesti labai įvairius klausimus: etinius, estetinius, visuo
meninius ir net politinius. Ir jis būdavo nuostabiai atviras — dar 
daugiau, negu šv. Jono bažnyčios sakykloje. Nuoširdumas buvo jo di
dysis ginklas, kuriuo jis užkariaudavo jaunų žmonių simpatijas. Gal 
būt, anuo metu tai buvo per daug pavojingas ginklas, susijęs su ne
maža rizika pataikyti ant saugumo agento. Iš “didesnio žmonių skai
čiaus toksai galėjo atsirasti. Tačiau kun. Lipniūnas turėjo pakankamai 
sveikos nuovokos ir intuicij os, kad mokėtų surasti tąją ribą, 
ligi kurios galima pasitikėti žmonių garbės žodžiu ar gera valia. Nors 
tai, ką jis sau leisdavo, buvo, be abejo, maksimumas, reikia betgi pri
pažinti, kad jam nė kartą nepasitaikė jo peržengti ir dėl to turėti ne
malonių pasėkų. Tiesa, jis nebuvo iš tų pirmaeilių psichologų, kurie 
atspėja žmogų iš- pirmo žvilgsnio: vien iš jo veido bruožų ar judesių 
išraiškos. Jam reikėdavo daugiau duomenų. Jis pažindavo žmogų tik 
su juo ilgiau pasikalbėjęs. Bet jis greit ir lengvai įtraukdavo partnerį 
į kalbą ir turėdavo nuostabiai daug kantrybės klausytis jo pasako
jimų. Tokia kantrybe ne kiekvienas gali pasigirti, nors ji labai dažnai 
būna reikalinga. Tačiau jis mokėdavo, reikalui esant, kalbos eigą pui
kiai vairuoti ir labai mandagiai ir švelniai nuslysti nuo tų temų, kurios 
galėdavo atrodyti netinkamos. Jo ramus atviras žvilgsnis atidžiai sek
davo visus kalbos niuansus, per juos skverbdavosi į partnerio sielos 
vidų ir ten, tartum rentgeno pagelba, nustatydavo tamsias dėmes, kurių 
reikėtų privengti. Bet lygiai taip pat atydžiai jis ieškodavo žmogaus 
viduje paslėptos Dievo kibirkšties, galima sakyt, su dostojevskišku at
laidumu. Nepasitaikydavo, kad jis būtų ko nors neįvertinęs, kad jis 
būtų nepastebėjęs žmogaus gerų norų arba talento. Jam labiau gręs- 
davo pavojus pervertinti, pasiduoti žavesiui, nes jis iš prigimties buvo 
linkęs į optimizmą.

Kun. Lipniūno pastangos asmeninio kontakto pagelba palaikyti stu
dentijoje at-kiškas tradicijas turėjo labai didelės reikšmės atkuriant 
1941 metų rudenį Vilniaus Sąjungą. Jos veikimas galėjo būti lengvai 
įstatytas į naujas vėžes tik dėl to, kad tam jau buvo parengtos visos 
sąlygos. Kun. Lipniūno prieš tai sudarytas aktyvusis branduolys auto
matiškai virto Sąjungos Valdyba, kuri savo ruožtu galėjo suformuoti 
naujus branduolius, panaudojusi bolševikmety turėtus asmeninius ryšius, 
tiek jos pačios, tiek kun. Lipniūno. Bolševikmetis buvo tartum bandymų 
metas. Jei kas garbingai išsilaikė, niekur nenuklydęs ir nepasidavęs 
jokiam oportunizmui, dabar galėjo būti laikomas pilnai išbandytu ir 
patikimu. Vilniaus S-gos garbei tenka pasakyti, kad iš jos ankstyvesnių 
narių nė vienas nebuvo susitepęs. Tačiau iš didelio kolektyvo, visai ‘ 
natūralu, buvo atsiradęs tam tikras procentas plepių ar pasiduodančių 
panikai. Konspiratyviam darbui tokie netiko, nors jie kitais atžvilgiais 
galėjo būti visiškai puikūs žmonės. Konspiracijos klausimas vokiško
joje okupacijoje buvo ne mažiau aktualus, -kaip ir anksčiau, nes SD 
metodai beveik niekug nesiskyrė nuo NKVD.
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Pagrindinis veikimas vyko mažuos būreliuos (5—10 žmonių). Jie 
buvo daugiausia, studijinio pobūdžio. Būrelių nariai referatų ir dis
kusijų pagelba turėja gilinti savo ideologinę sąmonę, kelti bendrų krašto 
reikalų suprantimą ir sekti visas aktualiąsias dienos problemas, kurias 
kėlė nepaliaujama kova su okupantu. Ypatingai gerai buvo darbą iš
vystę tie būreliai, kurie turėjo nuolatinius globėjus iš at-kų profesorių 
tarpo. 15 Vilniaus Un-to profesorių ir jaunesniųjų .mokslinio personalo 
narių buvo įsitraukę į aktyvų darbą su studentų būreliais (dažniausiai 
te paties fakulteto ribose, nes ir būreliai buvo organizuojami profesiniu 
pagrindu). Verta pažymėti,, kad angažuojant profesūrą, nemažos įtakos 
turėjo kun. Lipniūno iniciatyva. Sąjungos Valdyba be jo pagelbos ne
būtų galėjusi visų užangažuoti. Iš viso Vilniaus S-ga, prieš uždarant 
1943 m. aukštąsias mokyklas, turėjo 27 būrelius (įskaitant ir Pedagoginį1 
Institutą).

Kai kurie būreliai buvo sudaryti iš rinktinių žmonių ir turėjo vyk
dyti tam tikrus specifinius uždavinius, išeinančius iš S-gos akcijos ribų. 
Vienas tokių būrelių buvo vad. socialinė sekcija. Jos paskirtis 
buuo lankyti ligonis, sužeistus karius, skurstančias- šeimas ir apskritai 
visus, reikalingus socialinių patarnavimų. Ši sekcija turėjo nuolatinį 
kontaktą su L. Fondu ir labai sėkmingai talkininkaudavo jo darbui. 
Šios sekcijos narės tvarkydavo L. Fondo sandėlį, paruošdavo maisto 
pakiėtėlius, juos išdalindavo arba pačios išnešiodavo. Uždaviniai ne 
visada būdavo lengvi. Jie reikalaudavo daug laiko ir energijos. Tačiau 
jos atlikdavo tuos uždavinius labai sąžiningai, su dideliu atsidėjimu ir 
meile; jos buvo kun. Lipniūno mokyklos auklėtinės. Didesnių švenčių 
proga (per Kalėdas, Velykas ir Vasario 16-ja) kun. Lipniūnas per šią 
sekciją organizuodavo labai plačią šalpos ir .lankymo akciją, kuriai bū
davo panaudojami visi Vilniaus at-kai studentai. Taip pat visą Vil
niaus S-gą kun. Lipniūnas angažuodavo ir didesnio masto L. Fondo 
rinkliavoms, kurios būdavo daromas porą kartų į metus Vilniuje ir - 
provincijoje. L. Fopdas buvo Vilniaus at-kams tikra socialinė mokykla. 
Gaila tik}" kad ši mokykla labai greit neteko savo didžiojo mokytojo.

Arčiausiai kun. Lipniūno stuvėjo S-gos Valdyba. Ji daugiausia pasi
naudojo jo paskaitom bei patarimais. Kun. Lipniūnas buvo Sąjungos 
Dvasios Vadas. Todėl jis dalyvaudavo visuos v-bos posėdžiuos, jis jai 
buvo labai naudingas ne tik kaip žavi ir impulsyvi asmenybė, 
bet ir kaip prityręs visuomenininkas-organizatorius. Jis buvo Pran
cūzijoj ir Belgijoj studijavęs 'sociologiją ir ten iš arčiau Susipažinęs su 
naujaisiais kat. jaunimo sąjūdžiais ir jų veikimo metodais. Nustatant 
v-bai darbo programą bei linkmę ar sprendžiant šiaip įvairius praktinės ' 
veiklos klausimus, jo pastabos ir pasiūlymai būdavo be galo vertingi. 
Jie ne kartą praplėšdavo siaurą lietuviškojo studento akiratį ligi vaka
rietiškųjų platybių.

Tačiau kun. Lipniūnas nesitenkindavo vien tik v-bos rėmimu. Jis 
su savo paskaitom aplankydavo karts nuo karto ir periferinius būre
lius. Studentai džiaugdavosi, sulaukę tokio mielo svečio. Kur tik pasi- 
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rodęs, jis visur mokėdavo palikti malonų, skaidrų įspūdį.
Kun. Lipniūnas buvo mokytojas par excellences, nes jis ■ mokė ne 

' tik žodžiu, bet ir gyvu pavyzdžiu. Jis mokė pasišventimo persunktu 
< gyvenimu. Pasišventimą liudijo ne tik jo didelė drąsa, bet ir nepapras

tas patvarumas. Kun. Lipniūnas ėjo tokias visuomenines pareigas, 
kurios buvo susijusios su nuolatiniais pavojais. Kiekvieną momentą 
jis galėjo tikėtis tardymo, kalėjimo ar ištrėmimo. Tačiau jis niekad 
neprarasdavo vidinės pusiausvyros, niekad nepasiduodavo baimei arba 
susijaudinimui. Pikti gandai ar grąsinimai, kurių nestigo per abi oku
pacijas, nesukeldavo jo veide nė šešėlio panikos. Be pastoracijos ir vi
suomeninių pareigų, jį nemažai pririšdavo Pedagoginis Institutas ir Ku
nigų Seminarija. (Nuo 1942 metų jis skaitė Vilniaus Kunigų Seminari
joje pastoralinę teologiją ir sociologiją.) Nuolatinis įtemptas darbas 
nukamuodavo jį ir psichiškai, ir fiziškai. Tačiau niekas iš draugų nėra 
jo matęs pavargusio ar nusiminusio. Niekas nėra girdėjęs iš jo lūpų 

' paprasčiausio nusiskundimo. Jis būdavo visad žvalus ir linksmas, 
net pavojuje ir sunkiam darbe. Jis būdavo kaip karys, kuris su dailia 
žygiuoja į mūšį, nė kiek nebodamas prie pat kojų sprogstančių sviedi
nių ir nepalinkdamas po sunkia našta.

Tokia asmenybė, kaip jis, galėjo daryti jaunimui labai sugestyvios 
įtakos. Jį tiesiog hipnotizuodavo. Bet tai buvo gera hipnozė: ji skatino 
kovoti ir neišsigąsti, dirbti, ir aukotis. Jis krito drąsiam žygyje. Tačiau 
jis kovą laimėjo. Laimėjo savo mirtimi, nes herojinė mirtis kovą dar 
labiau įprasmino.

Nyku ir liūdna pasidarė Vilniuje, netekus kun. Lipniūno. Visuo
menė su dideliu skausmu pergyveno šį smūgį. Ji ilgai negalėjo pamiršti 
savojo kapeliono. Ji nuolat jo ilgėjosi, laukė grįžtant. Nors jo vietą 
užėmė energingas ir puikus įpėdinis — kun. L. Tulaba, kuris labai sėk
mingai tęsė visas pradėtas tradicijas: ir šv. Jono bažnyčioje, ir Laisvėj 
Fonde, ir ateitininkuose, — tačiau jo, didžiojo pirmtako, pasiilgimas 
nė kiek nesumažėjo. Deja, jis nebegrįžo. Mirė po dviejų baisios kan
čios metų, nebeišvydęs daugiau Vilniaus ir aukštųjų šv. Jono bažny
čios skliautų ir nebesulaukęs laisvės, kurią jis pranašavo ateisiant . . . 
Nors jo jau nebėra šioje žemėje, bet jo šviesus atminimas liko gyvas 
kovojančių draugų sąmonėje. Tie žodžiai, kuriuos literatūros kritikas 
J. Ambrazevičius taikė Maironio poezijai, nuostabiai tinka ir kun. Lip
niūno visuomeninei akcijai: „Nors čia pat žaibas užgęs ir atrodys dar 
tamsiau, bet žaibo šviesoje pamatyta perspektyva jau lieka atmintyje ir 
gaivina darbams“.
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CUSTOS, QUID DE NOCTE?
Kun. J. Gu-kas

Prieš keletą savaičių perskaičiau įdomią knygą. Gal ne tiek įdomią, 
kiek vertingą. Kai kuriuos skyrius skaitau trečią kartą. Ta knyga — 
„Leben der Heiligen Theresia von Jesus, von ihr selbst geschrieben“ 
(ubersetzt von Ida Grafin Hahn-Hahn, Mainz 1867). Tai didžiosios Teresės 
ispanės, karmelitų ordino reformatorės, didelės dvasinio gyvenimo ži
novės, veikalas1) Jis nėra gryna autobiografija (kaip nėra šv. Augustino 
„Confessiones“ arba šv. Vaikelio Jėzaus Teresės „Sielos Istorija“), nei i 
sausas asketikos-mistikos traktatas.

Klausiau kelis semestrus asketikos paskaitų, perskaičiau daug as
ketinio turinio knygų, bet tik šventosios žodis atidarė akis — parodė 
nuostabias maldos ir dvasinio gyvenimo gelmes. Pasirodo, esama di
delio skirtumo tarp katedros ir gyvojo žodžio, kaip jo esama tarp kal
bėti ir daryti, mokyti ir daryti, mokyti ir vykdyti, rašyti apie šventumą 
ir pačiam būti šventam.

Čia ir noriu viena kita mintimi pasidalyti, kurios kilo beskaitant 
šventosios raštus.

Juo tamsesnė naktis, juo šviesesnio reikia švyturio, kad nepaklys- 
tum. Juo didesnė audra, juo daugiau reikia jėgų pirmyn eiti. Didelė 
tamsa supa tremties kelius, didelė pikto audra nesiliauja siautus aplin
kui mus. Nenuostabu, kad dalis tremtinių ima pavargti, rankas nuleisti, 
viltį prarasti. Stovyklose vis labiau įsigali nervinga, defetistinė nuo
taika. „Taip prailgo naktis, nematyti aušros“, kartojame Maironio 
žodžius, šitoj nakty be aušros tenka dirbti, kartu su visais vargti ir 
Viešpaties reikalų sargybiniui-kunigui.

Custos, quid de nocte? Dievo žmogau, kaip gi yra su ta naktim? 
Kodėl ji nesibaigia, kodėl sunkiausia dalia mums teko? Tokių ir pana
šių klausimų mums stato kasdien. Nesame pranašai ir negalime tiksliai 
atsakyti. Tačiau ir nebūdami pranašais, turime vykdyti vieną jų funk
ciją- guosti žmonės ir liudyti Viešpaties teisingumą. Akivaizdoje šios 
dvigubos pareigos ne kiti, bet mes patys turime savęs paklausti: Sargy
bini, kaipgi yra su tavim pačiu? Ar neprigęso tavo rankoje švyturys,

*) Visus šventosios raštus 6 tomuose prieš 10 metų išleido Kosel- 
Pustet leidykla Mūnchene: Das Leben der Heiligen Theresia von Jesus, 
von ihr selbst geschrieben (1 t.); Das Buch der Klosterstiftungen der 
Heiligen Theresia von Jesus (2 t.); Briefe der Heiligen Theresia, 1. Teil 
(3 t.); Briefe der Heiligen Theresia, 2. Teil (4 t.); Seelenburg-Gedanken 
ūber die Liebe Gottes — Rufe der Seele zu Gott ir t. t. (5 t.); Wege zur 
Vpllkommenheit — Anweisungen fur die Visitation der Kloster ir 1.1.
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ar nepavargo tavo kojos nykioj tremties kelionėje, ar nemanai pasiduoti 
pranašo Jonos gundymui? Nelengva yra guosti, kai pačio širdį slegia 
liūdesys, ir liudyti Dievą Jį pamiršusiam pasauliui. Kam keliauti į 
Ninivę (kam nešti kasdienį stovyklos gyvenimo kryžių), jei galima pa
siskubinti j pienu ir midum plūstančią Ameriką. Vilioja mus Taboro 
kalno rimtis, palikus žemės kovas paskęsti dangiškųjų dalykų kontem
pliacijoje (kad taip priglaudus pavargusią galvą kur nors ramiame vie
nuolyne). „Gera čia mums būti“, tartume su apaštalu tik ar tą patį 
kalbėtų nežinomam likimui palikti mūsų seneliai, ligoniai, gausios šei
mos? Nepamirškime, kad Taboro regėjimas tetruko keletą minučių, o 
šiaip Kristaus ir apaštalų gyvenimas buvo pilnas bandymų, kovų ir 
kentėjimų. Kriįiškame"tnomente palikti sargybą, reiškia nusikalsti. Nuo 
pareigos, kaip ir nuo sąžinės, negalima pabėgti. Ar negeriau semtis 
stiprybės iš tų šaltinių, kurie ir tremties gyvenime pasiekiami?

Žymus prancūzų rašytojas Romain Rolland savo knygoje apie daili
ninką Mykolą Angelą sako, kad didžios sielos yra baltagalvės kalnų 
viršukalnės, kurios, didingai spindėdamos, traukia mūsų akis ir širdis. 
Ten nurimęs kasdieninių menkysčių triukšmas, ten taip lengva alsuoti, 
dvasia pailsėti, jėgų pasisemti. Kaip būtų tamsi naktis, jei nešviestų nė 
vienas dangaus žiburėlis, kaip būtų nuobodūs žemės kloniai, jei iš jų 
neiškiltų židragalvės kalnų viršūnės. Ačiū Dievui, daug galingų arų 
iškilo j nepaprastas dvasios aukštumas, daug dieviškos malonės spin
duliais nunertų kalnų amžių horizontuos. Pažinkime juos, dažnai pakil
kime dvasia — padarykime ekskursijų tose aukštumose. Kuriam tiks
lui? Kad neužtrokštume pilkos kasdienybės ore, kad visa krūtine 
atsikvėptume, jėgų įgautume ir susimąstytume. Kam susimąstyti? Kiek
vienas šventasis yra didžioji mįslė, kuri prašyte prašosi įminti, jos 
prasmę įspėti. Tai balsas iš anapus, amžinai skambąs sursum corda, 
didžioji memoria — priminimas ir kartu rūstus — memento — įspė
jimas. .

Pirmas šio meto reikalavimas — geriau pažinkime tikruosius dva
sios didvyrius — šventuosius. Yra vertingų veikalų, kuriuos apie juos 
parašė kiti, bet dar geriau skaityti juos pačius, eiti tiesiog prie šaltinių — 
ad fontes, pažinti šventųjų gyvenimą ir mokslą iš jų pačių raštų. 
Beveik kiekviename vienuolyne ir kiekvienoje klebonijoje rastume labai 
skaitytinų knygų, bet ar ieškome ir skaitome?

Mirabilis Deus in sanctis suis. Kiekvienas šventasis visiškai savi
tas, nepakartojamas Dievo malonės stebuklas. O tačiau visų gyvenime 
matosi vienas bendras bruožas — aukos ir kryžiaus kelias. Ir 
šituo karališkuoju kenktėjimų keliu jie ėjo drąsiai, net su džiaugsmu, 
įsižiūrėję į Nukryžiuotąjį Vadą, kartodami šv. Teresės žodžius: pati aut 
mori — kentėti arba mirti. Jie tetroško būti didžiosios Kristaus aukos 
dalyviais, papildyti Jo kentėjimus savais kentėjimais. Ordinaris, „lai
mingas“ (mūsų taip trokštamas!) gyvenimas jiems atrodė sunkus ir 
mažiau prasmingas. Eilinis žmogus .nuo kryžiaus bėga, bet nepabėga; 
neša kryžių, bet dejuodamas ir vaitodamas; šventasis jį priima su meile,
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nes žino kentėjimų prasmę. Kaip kryžių paversti gyvenimo palaima, 
geriausiai žino šventasis. Tik jis vienas ir mus gali pamokyti, kaip per 
crucem eiti ad lucem. Ir ne tik žodžiu, bet ir pavyzdžiu. Graudžiai 
menki mūsų kentėjimai palyginus su jų kentėjimais ir didelis mūsų 
nepaslankumas sugretinus su jų pasiaukojimu. „Nusidėjėlį pribaigs 
nusidėjėliai“, skundžiasi senelis Arso klebonas ir keliasi kasdien beveik 
vidurnaktį, temiegojęs vos vieną kitą valandą. Šimtai jo laukia prie 
klausyklos, kurioje išsėdi po kelioliką valandų. Dirba iki apalpimo, 
meldžiasi iki ekstazės, pasnikauja iki nusilpimo ir vis dėl to sako: „La 
plus grande croix, c’est de ne pas avoir de croix — pats didžiausias 
kryžius — neturėti jokio kryžiaus“. Ir jį gundė atsiskyrėlio laimė, ypač 
senatvėje (norėčiau ramiam kampely apverkti savo nelaimingą gyve
nimą“), bet iš sargybos vietos nepasitraukia iki mirties. Jis ir dangų 
ryžtasi palikti dėl vieno nusidėjėlio: „Jei viena koja būdamas danguje 
išgirsčiau, kad reikia grįžti į žemę atvesti vieną nusidėjėlį j tiesos kelią, 
mielai sugrįžčiau. Ir jei tektų dėl to čia pasilikti iki pasaulio pabaigos, 
keltis vidurnaktį, kentėti taip, kaip dabar kenčiu, aš tai padaryčiau iš 
visos mano širdies.“ *)

Dviem sparnais kyla šventieji į dvasinio gyvenimo aukštumas — 
auka ir malda. Bandymų metas visados yra ir atrankos laikas. Vie
nus kančia nuskaidrins, kitus palauš. Vienus iškels į herojišką šven
tumą, kitus nublokš į egoizmo prarajas. Kas melsis, kaip meldžiasi 
šventieji, eis šventųjų keliais, kas vienas bandys nešti kryžių, paluš. 
Mes, kurie kasdien kartojame „Orate fratres“, kaipgi yra su mūsų 
malda, confratres? Ar joje matyti pažanga? Sakome, kad malda yra 
dvasinio gyvenimo rodyklė. Kokia malda, toks vidinis gyvenimas. Pa
žanga maldoje yra pažanga šventume.

Fiziškai ir dvasiškai žmogus bręsta 4 tarpsniais. Taip pat 4 laiptais 
jis kyla maldos gyvenime. Pirmasis tarpsnis — kūdikystė. Ją atitinka 
visiems žinoma lūpų malda. Abi jos stovi dvasinės raidos pradžioje. 
Kaip kūdikio kalba augant nenyksta, bet tobulėja, taip turi būti su 
lūpų malda. Po kūdikystės seka vaikystė. Nedidelis tarpas jas skiria, 
kaip nedidelis skirtumas tėra tarp lūpų maldos ir paprasto mąstymo. 
Tai tik pradžia mąstomosios maldos — daugiau protinis tikėjimo tiesų 
svarstymas, kuris neuždega širdies, nepatraukia valios, nesukrečia viso 
„aš“, trukdomas išsiblaškymų, vaizduotės. Vargingi ir sunkūs pirmieji 
žingsniai! Trečiasis brendimo laipsnis — paauglystė. Paauglys nebėra 
vaikas, bet nėra ir jaunuolis. Tai tarsi lieptas tarp dviejų pasaulių — 
vaiko ir jaunuolio. Taip efektyvinė malda yra tarpsnis tarp paprasto 
mąstymo ir kontempliacijos (die Beschauung). Efektyvinė malda yra 
tas pats mąstymas, tik jau aukštesnio laipsnio. Tai ne vien mąstymas, 
bet ir išgyvenimas, viso „aš“ dalyvavimas, širdies ir valios. pagavimas.

*) Chan. Fr. Troėhu, Le Curė D’Ars, Paris 1935, 406. Nepaprastai 
gražus veikalas.
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Svarstomoji tiesa — tai tarsi laiptai, kuriais siela kyla į Dievą, Jį gar
bindama, Jam dėkodama, Jį atsiprašydama. Kaip netoli paauglystė nuo 
jaunystės, taip tik vienas žingsnis nuo efektyvinės maldos ligi kontem
pliacijos, nors ne visi šitą žingsnį žengia, kaip ne visi paaugliai tampa 
jaunuoliais (dalis miršta). Kaip jaunystė yra dvasios ir kūno jėgų 
suklestėjimas, taip kontempliacija maldos išsiskleidimas. Tai sužavėtas, 
pilnas meilės žvilgsnis į Dievą, trankąs'tačiau ne akimirksnį, bet ilgesnį 
laiką. Kaip motina žiūri su meile į miegančio kūdikio veidą, žiūri ir 
šypsos, tarsi, pagauta kūdikio ir gyvendama kūdikyje, taip sielą skęsta 
Dievuje. Kaip tarp motinos ir vaiko tada išnyksta visas pasaulis, jį 
temato ta, kuri taip myli, taip ir kontempliacijoje tarp Dievo ir Sielos 
išnyksta visos užtvaros ir ji valandėlę ilsis ir džiaugiasi savo Viešpatyje. 
Ar kontempliacija vien šventųjų, atsiskyrėlių ir vienuolių dovana? Ne, 
ją gali turėti ir pasaulio žmogus, juo labiaū kunigas. Ir ne tik gali, bet 
ir turi melsti, kad Dievas pakeltų jo sielą į šitą maldos laipsnį.

Brendimas baigiasi visišku subrendimu, jaunystė,— vyro ir moters 
amžiumi, prasideda nauja amžiaus fazė. Čia žmogus nebebręsta fiziš
kai, bet gali plėtotis dvasiškai, vis plačiau reikštis kūrybiškai. Kaipgi 
su maldos gyvenimu? Ar kontempliacija yra paskutinis raidos laipsnis? 
Ne. Joje šv. Teresė skiria ramybės ir susijungimo Dievuje maldų rūšis. 
Vadinasi, ir pačioje kontempliačijoje galima pažanga,' kaip galima 
aukštesnė tobulybė. Paskutinis maldos laipsnis, kurį šventoji mini, yra 
ekstazės malda. Su ja dažnai eina vizijos ir apreiškimai. Daug 
gražių dalykų galima skaityti ir apie šitas dvasinio gyvenimo aukštu
mas, bet į jas patenka tik rinktinės sielos, vedamos Dieviškojo Pedagogo.

O, Dievo turtų, išminties ir žinojimo gilybe, kaip nesuprantami jo 
teismai ir nesusekami jo keliai! . . . Nes iš jo, per jį ir jame yra visa; 
jam garbė per amžius!“ (Rom. 11, ’33; 36).
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PASAULIO SPAUDOJE

PARAPIJA IR KATALIKIŠKOJI AKCIJA

Parapijinė bendruomenė ir laiko dvasia. — Šiuo klau
simu neseniai atskiru straipsniu pasisakė Bordeaux arkivyskupas 
M. F e 111 n. Progą šiam pasisakymui sudarė pereitais \ metais įvykęs 
prancūzų katalikų kongresas, kuriame, besvarstant šį klausimą, diskusi
jose buvo iškilę nuomonių, jog šiuo laiku parapija nebegalinti būti 
katalikiškosios akcijos vieta, nes kitos moderninio gyvenimo bendruo
menėj (darboviečių, profesinės ir kitos) nebesupuolančios su parapijine 
bendruomene. Žemiau paduodame pagrindines šio straipsnio vietas, nes 
iškeltoji problema gyvai aktuali yra ir mums:

1. Parapijinė bendruomenė, kaip Bažnyčios: celė. — 
Nors šiandien kartais ir sutinkama nuomonė, kad parapija nebeatitin
kanti laiko dvasios, tačiau lieka neabejotina, jog parapija yra tasai 
centras, iš kurio antgamtinis gyvenimas sravi į žmones. Jeigu tik pa
rapija nesustingsta į paprastą organizaciją, susietą vien beprasmišku 
formalizmu, vadinasi, jeigu tik ji yra tikra šeima, kurioje kunigas tar
pininkauja antgamtiniam gyvenimui, jį palaiko ir stiprina sakramentais 
ir savo nurodymais, tai parapijinė bendruomenė iš tikrųjų lieka žmo
giškojo asmens tarnybai pašvęsta institucija, viso bažnytinio organizmo 
celė. Ir jos vertė yra akivaizdi. ___ '

Bet dar labiau paplitusi klaida pervertinti parapijinę bendruomenę, 
laikant ją sau pačiai pakankama. Savyje gyva vienybė yra vyskupija, 
ne parapija. O parapija yra gyva celė tik sąryšyje su vyskupijos kūnu. 
Taip yra kanoniniu požiūriu. Lygiai, parapijinė bendruomenė nėra pati 
sau pakankama ir .katalikškosios akcijos atžvilgiu. Šiandien santykia
vimas ir bendradarbiavimas tarp visų visuomeninių sluogsnių ir visose 
srityse yra toks gyvas, kad niekas negali tikėti galėsiąs uždarai tūnoti 
savo kampelyje. Yra reikalinga iš kitų gauti ir kitiems duoti. Sis dės
nis galioja, kaip bet kuriai kitai veiklos formai, taip ir parapijinės 
bendruomenės apaštalavimui. Daug yra šiandien apaštalavimo organi
zacijų. Yra jų visoms tikinčių rūšims, kad atitiktų skirtingus sielų rei
kalus. Visų pirma šios organizacijos priklauso vyskupijai, tačiau drauge 
apima visą taūtą, o kartais (pvz. misijinės organizacijos) kreipiasi į 
visą katalikiškąjį pasaulį. Todėl griežtai apsiriboti tik parapijos ribo
mis ir atsisakyti bendradarbiavimo su tomis organizacijomis, kurios 
siekia — vyskupiją, tautą ir visą pasaulį, būtų lygu pastatyti save už 
gyvenimo. Todėl mintis, kad parapijai pačios savo pakanka, taip pat 
yra klaidinga.
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Parapija gyva, atvira, tradiciškai susieta 
bendruomenė. — Jei būtų norima tikinčiųjų religinį gyvenimą 
apriboti vien parapijinėmis perspektyvomis, jei būtų jie išjungiami iš 
bendradarbiavimo vyskupijos ir viso tikinčiųjų pasaulio veikloje, jei 
būtų tikintieji nesupažindinami su katalikiškojo gyvenimo plėtojimusi, 
jo pasiryžimais, darbais bei sunkenybėmis, tai parapijinė bendruomenė 
galėtų netrukus sukalkėti. Tokiu atveju parapija pasidaro suma mie
guistų klausytojų, pasyvių žmonių, kurie ima ne tam, kad toliau per
duotų, o kad savyje sustingdytų. Ir kunigas tokiu atveju nebėra pakan
kamas tėvas, o tik viršininkas, kuris parapijinę bendruomenę laiko 
ne tikinčiųjų, o tik savo dalyku, atitolindamas tikinčiuosius nuo bet 
kokios atsakomybės, nuo bet kokio vadovavimo ir, apskritai, nuo 
apaštalavimo. Nors tikintiesiems ir sakoma, kad jie turėtų būti kata
likiškosios akcijos nariais, bet iš_tiesų tik nenoriai jiems leidžiama šiek 
tiek joje dalyvauti.

Bet taip pat išvirkščiai elgiasi ir tikintieji, priešindamiesi savo 
kunigo ryžtingesnei ir išmintingesnei iniciatyvai, kai tik šis nori ką 
nors truputį pakeisti. Jie kritikuoja laiko reikalaujamas naujoves, many
dami, kad religija keičiasi, kai ji tik gyvėja. Ir todėl jie nėra, kaip 
patys mano, tradicijos gynėjai, o tik nelankstūs pasenusios rutinos 
ramsčiai.

Jei svarbu iš anksto neatmesti naujų apaštalavimo formų, grynai 
neliečiančių parapijos, tai- betgi lygiai svarbu apsaugoti parapijinę 
bendruomenę nuo trijų pavojų. Pirma, negalima laiko reikalavimams 
prisiderinimo priedanga sugriauti, kas ligšiol formavo parapinį gyve
nimą. Yra bendruomenės įpročių, kurios būtina išlaikyti ir tik reikia 
juos gyvinti. v Ne totalinis seno sugriovimas, o nuoseklus plėtojimasis, 
nuolatinis tobulinimas. Privalo todėl ir parapijinė bendruomenė išlai
kyti pagarbą perteiktai tradicijai. Antra, privalu išlaikyti pagarbą hier
archijai. Pirnrta, negu ryžtamasi parapijoje kokiai naujovei, dera, bent 
diskrečiai, atsiklausti vyskupo, ar ši naujovė atitinka jo mintims. Tre
čia, svarbu išlaikyti pagarbą kiekvienos parapijos savotiškam charak
teriui. Kiekviena parapija kuo nors skiriasi nuo kaimyninių — susi
formavusiomis tradicijomis, savo tikinčiųjų ir jų kunigo dvasio. Todėl 
yra klaidinga aklai pamėgdžioti, kas kitur sėkmingai vyko. Kiekviena 
parapijinė veikla turi atitikti laiko, vietos ir žmonių reikalams. Reikia 
žinoti: nėra jokių receptų, kurie patys savaime būtų vertingi ir galėtų 
būti naudojami kaip maginės formulės. Visi receptai vertę įgyja tik iš 
jos gaivinančios dvasios ir realioms sąligoms atitikimo.

3. Parapija — maldos bendruomenė. — Krikščionio gyve
nimas nėra visų pirma tik oficialus kultas. Korektiškai elgtis sekmadie
ninėse pamaldose, dalyvauti jose iš įpročio ar principo, dar nepakanka 
būti geru kataliku. Krikščioniškumo esmė yra būti malonėje, vadinasi, 
gyventi iš paties Kristaus Kūno, mintimi ir gyvenimu sutikti su Vieš
paties įsakymais. Kadangi tačiau krikščioniui natūralu garbinti Dievą 
ir kadangi žmogus yra socialinės prigimties, tai krikščioniškasai gyve-
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nimas privalo ir kulto. Daug bandyta, kaip pagilinti liturginių maldų supratimą. Tačiau dar Blieka daug padaryti, kad krikščionio įpareigojimas sekmadieninėms mišioms tikrai taptų nuaudingu jo dvasinian. gyvenimui formuoti; kad formalizmas neužvaldytų viso kulto; kad kunigas, aukodamas šventąją Auką, nedarytų tai izoluotai už save, be ryšio su tais, kurie už jo lieka; kad muzika neatitrauktų dėmesio nuo , ' ■ ' Dievo ir nesuteiktų jo vien ties įžymiu balsu, kad visų maldą, pilnoje harmonijoje su celebruojančiojo malda, būtų tikras Viešpaties šlovinimas drauge su visa Bažnyčia.Nesame nusistatę prieš jokį tikrą patobulinimą, kurių pasiūloma laikraščiuose. Tačiau nelaikome tiksliu dalyku nuolat kaitelioti ankstesnius nurodymus pagal kiekvieną atsitiktinį pasiūlymą. Ir todėl, koj, naujo nusistatymo neprieisiu, norėčiau grįžti prie to paties, ko reikalavau prieš keturis metus, būtent:- bendruomeninės mišios, kuriose mi- nistranto atsakymai ir iškilmingose mišiose giedamos maldos, kaip Gloria, Credo, Sanctus, Agnus Dėi, būtų garsiai rečituojamos. Tam sąlyga, kad tikintieji turėtų rankose mišių tekstą ir kad būtų pasirūpinta, jog būtų ramiai, aiškiai ir visų drauge atsakinėjanja. Taip pat pageidauju, kad liturginis giedojimas užimtų savo pilną vietą bendruomeninėse pamaldose, kad visi tikintieji drauge giedotų, kad, kiek galima, būtų palengvintas mišių maldų supratimas. -Vienu žodžiu: nepakanka tikintiesiems sakyti: „Lankykite mišias“ ir džiaugtis, kad nemaža to paklauso. Yra būtina gerą jų valią pamokančiai apšviesti ir vis labiau įtraukti į aktyvų dalyvavimą liturginėse maldose.4. Parapija — brolių bendruomenė. — Kiekvienoje parapijoje yra gerų katalikų, abejingų ir priešiškai nusistačiusių. Ir vienas pačių pirmųjų kunigo uždavinių yra sukurti brolišką bendruomenę, kad apie šituos geruosius bendruomenės narius būtų galima pasakyti, kaip apie pirmuosius mokinius: „Žiūrėkit, kaip jie mylisi“. Tačiau .labai dažnai ir uolieji katalikai nesudaro parapijinės šeimos: drauge vieni šalia kitų bažnyčioje klūpodami, dalyvaudami toje pačioje malonės srovėje, valgydami tą pačią eucharistinę duoną, to paties Tėvo vaikai jie dar gi dažnai nepažįsta vieni kitų. Socialiniai klasių bei politiniai partijų skirtumai ir tarp praktikuojančių katalikų sukuria neperžengiamas užtvaras, kai betgi greičiau reikėtų jaustis broliais ir draugais.Yra organizacijų, kurios sutelkia dalį tikinčiųjų specialiems tikslams. Bet ar nelieka šios grupės labai dažnai sava valia autonomiškos? Ar dažnai nesudaro jos uždarų koplyčių, kurios neatsidaro pakankamai bažnyčiai ir parapijiniame gyvenime nedalyvauja, kaip būtų privalu? Ar nesilaiko jų šalininkai per toli nuo parapijino gyvenimo ir nuo kitu s grupių, kurioms jie nepriklauso?5. Parapija, kaip katikiškosios akcijos bendruo- menė. — Gana dažna,klaida parapiją laikyti tik dvasinio aprūpinimo įstaiga praktikuojantiemsiems. Kai, būtent, norima parapiją įvertinti, tai žiūrima, kiek tikinčiųjų lanko bažnyčią ir eina sakramentų. Jei tokių palyginti yra daug, tai, nieko daugiau nežiūrint, sprendžiama, kad pa-81

88



rapija yra gera. Pamirštama betgi, kad joje taip pat yra abejingųjų ir 
priešingųjų, kuriuos taip pat teisingas sprendimas turi neišleisti iš akių.

Kariuomenę sudaro ne tik tiekimo, bet taip pat ir atakiniai kovos 
daliniai. Nors paprastai kunigą pilnai užima praktikuojantieji, tačiau 
negali jis užmiršti ir paklydusiųjų sielų, už kurias jis visada neša ant
gamtinę atsakomybę. Parapija neturi būti tik maža broliška ir besi
meldžianti bendruomenę, ji turi būti ir savo pasiuntinyste įsisąmoninusi 
ir plačiai atvira bendruomenė, neatsiribojanti tik vienais tikinčiaisiais^ 

\ Bet kunigas ir negali, ir neprivalo visa pats atlikti. Jo žodis negali 
betarpiškai pasiekti visų įtakos sričių, kurios reiškiasi jo pastoraliniam 
rūpesčiui pavestoje parapinėje teritorijoje. Fabrikų, įstaigų, mokyklų, 
kavinių ir tt. durys lieka jam uždarytos. Ir tačiau iš šių vietų sklinda 
į jo parapijiečius krikščioniškam mąstymui svetima ar dargi priešinga 
įtaka. Todėl kunigai ir yra reikalingi pasauliškių, kurie, kaip Kristaus 
pasiuntiniai, įeitų" į šias sritis. Pasaųliškiai sudaro tą atakinį dalinį, 
kuris vienas yra pajėgus Jėzaus Kristaus Karalystei ginti ir nešti į 
visas visuomenines sritis ir tuo pačiu padėti parapijai išplėtoti visą 
galimą gyvybingumą.

Dažnai buvo reiškiama nuomonė, kad katalikiškoji akcija ir parapi- 
' jinė bendruomenė viena antrai' prieštarauja. Tokio prieštaravimo nėra: 

tik reikia atsiminti, kad parapijinė bendruomenė privalo turėti pasiun
tinystę, ir būtent, pasiuntinystę nešti Evangeliją į kiekvieną namą. Gi 
kunigo vaidmuo šios pasiuntinystės uždavinyje yra dvejopas:

Pirma, dvasios vado vaidmuo. Kunigas yra bendruomenės 
galva, visų ją sudarančiųjų tėvas. Bet jis neužmiršta, kad ir pasaulie
čiai turi atlikti savo misiją, ir todėl jais pasitiki. Kiek gali, jis visą 
laiką teikia jiems dvasinio peno. Patardamas, padrąsindamas ir su
laikydamas ypačiai padeda tiems, kurie atsideda katalikiškajai akcijai. 
Jis leidžia savarankiškai veikti ir nevaržo jų atsakomybės, nors ir 
seka jų veiklą, kad ji sutiktų su visai vyskupijai ir visai tautai galio
jančiais nurodymais. Jis nevaidina nei pirmininko, nei vado.

Antra, ryšininko vaidmuo. Katalikiškoje akcijoje yra įvairių 
sąjūdžių, kurie kreipiasi į skirtingas socialines aplinkas. Bet tai ne
kenkia parapijinio gyvenimo vieningumui: pakanka, kad visų sąjūdžių 
vadovaujantieji asmens būtų kas mėnesį sušaukiami bendram pasitari
mui, ir ryšis tarp visų apaštalavimo dvasios persunktu žmonių gali 
būti lengvai palaikomas. Vienas klebonas, pas kurį katalikiškosios akci
jos organizacijos atlieka parapijoje sėkmingą apaštalavimą, nesenai 
pasakojo: „Kai kurie konfratrai skundžiasi vienišumu. Aš galiu juos 
užtikrinti neturįs tuo skųstis. Aš visą laiką esu kontakte su įvairių 
organizacijų vadovais ir aktyvu. Jie mane informuoja apie savo veiklą. 
Aš leidžiu jięjns veikti. Aš nieko kito nedarau, kaip patariu ir padrą
sinu. Per juos aš žinau visa, kas mano parapijoje sakoma, daroma ar 
planuojama. Jie patys gražiausiai' sugyvena. Nėgyvenu aš atsiskyręs, 
ir visose srityse darbas vyksta.
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Parapijos reikšmė krikščioniškaiame gyvenime. — 
Žymus prancūzų pamokslininkas Msgr. C h e v r o t vienoje kalboje j 
šį klausimą taip atsakė: „Kai kurie katalikai kalbėdami apie parapiją 
k»ip apie kokią Bažnyčiai antrareikšmę organizaciją, įrodo, jog jie pa
rapijos esmės nėra supratę. Vieni jai prikiša, kad ji nesanti pakankamai 
religiška, antri — kad ji nesanti tinkama apaštalavimo priemonė iš 
dalies nukrikščionėjusioje visuomenėje ...

Nėra nepagrįstesnio kaltinimo. Tie kritikai, kurie taip skelbia, yra 
lygūs tiems žemažiūriams tėvams, kurie dėl savo tinginių vaikų ne
sėkmės kaltina vien mokyklą ir mokytojus. Norėčiau juos paklausti: 
„Kuo norite jūs parapiją pakeisti?“ Šiandien mada keisti institucijas. 
Bet ar pasiektieji rezultatai labai padrąsina?..

Kad kartais norite pakeisti jos stilių, naujai padėčiai nebeatitin
kančius papročius, tai yra visiškai kitas dalykas. Visi jūsų kunigai to 
siekia — sukurti savo bažnyčiose susitelkimo atmosferą, aktyviau 
įtraukti tikinčiuosius į pamaldas, gryniau tikruosius bažnytinius reika
lus atskirti nuo neišvengiamų administracinių.

Bet kaip gali jie tai pasiekti, jei tikintieji, kurie reiškiasi tokiu 
-griežtu pamaldumu ir tokiu pretenzingu uolumu ir kurie todėl turėtų 

pirmieji pagalbon ateiti, pradeda diskutuoti apie savo parapiją? Jų 
grynai negatyvi kritika mažiausiai lieka bergždžia, nes parapija nesi
leidžia niekuo pakeičiama . . . Kad vienur ar kitur kai kurios parapijos 
daro uždarą ir susnūdusį įspūdį, tai liečia ne parapijos esmę, o tik tuos, 
kurie užmiršo jos paskirtį ar neįvertino jos pagalbinių šaltinių ... ,

Iš kur turi kilti nukrikščionintajai aplinkai apaštalalai, jei ne iš 
parapijų? Niekas, tiesa, nemano, kad mūsų parapijinės organizacijos 
būtų katalikų su netikinčiaisiais kontakto vieta. Šiam tikslui jos netinka, 
nes jos skirtos krikščionims. Bet jų prieglobstyje išauga geriausieji kata
likiškosios akcijos veikėjai, čia jie apsiginkluoja ir pasiruošia kovai.

KATALIKIŠKOS AKCIOS ORGANIZACIA

Kiekvienas kraštas turi specifiškas gyvenimo sąlygas. Dėlto kata
likiškoji akcija, į jas atsižvelgdama, susiranda vis kitas organizacines 
formas. Laikas taip pat įneša savo reikalavimų, prie kurių gyva dvasia 
prisitaiko ir stengiasi juos panaudoti. Šito prisitaikymo reikalą yra pa
brėžęs ir popiežius Pijus XI savo laiške kard. Betramui. Jis rašė: „Kata
likiškoji akcija, kiek tai liečia praktinį jos reiškimąsi, yra skirtinga 
pagal amžių ir lytį, pagal vietos ir laiko sąlygas“.

Naujas Italų katalikiškosios Akcijos statutas. — 
Pasikeitus politinei situacijai Italijoje, katalikiškoje krašto akcijoje puvo 
įnešta kai kurių pakeitimų. Kaip žinoma, fašistinis rėžimas, nežiūrint 
Laterano susitarimo, stinriai varžė Italijos katališkosios akcijos pasi
reiškimą. Teko apsiryboti paprastais K. Ą. organizacijos rėmais. Praė-
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jusiąis metais, po ilgesnio svarstymo, buvo atlikti katal. akcijos re
organizacijos darbai. Popiežius Pijus XII savo apaštališkuoju laišku, 
rašytu 1946 m. spalių mėn. 11 d. kardinolui Piazza, patvirtino naująjį 
Italijos katalikiškosios akcijos statutą. Sv. Tėvas savo laiške pareišk*, 
esąs laimingas kad dabar esančios apvainikuotos pasisekimu ilgos ir 
intensyvios katalikų pastangos, buvusios slopinamos Italijos valdovų, 
kurie katalikiškoje akcijoje visada matę savo didžiausi konkurentą. 
Apsiginklavę meilės Kristui ir Bažnyčiai ginklu, tikintieji pasišvenčia 
katalikiškosios akcijos darbui, kuris galingai ir ištikimai ginar. Bažny
čią, ir plečia jos mokslą. Sv. Tėvas reiškia vilties, kad pagal Italijos 
Konkordato nuostatus naujasis Katalikiškosios Akcijos statutas atvers 
kelius vaisingam apaštalavimui. Savo laišką baigia linkėjimų, kad ti
kintieji Katalikiškoje Akcijoje nesitenkintų vien idealistų grupe. 
Jie turėtų apimti visus tikinčiuosios ir prisidėti prie Motinos Bažnyčios 
uždavinių, kad tuo atneštų tikrajai civilizacijai vertingą (našą.

Naujasis K. A. statutas pabrėžia, kad be aukščiausios vadovybės, 
kurią sudaro vyskupai ir jų priekyj šv. Tėvas, pasauliškai patys yra 
atsakingi už praktišką katalikiškbsios akcijos darbą apskritai ir atski
rose veiklos srityse. Dvasiniuose ir moraliniuose reikaluose pasauliš- 
kiams asistuoja kunigai. Visi-'kiti organizaciniai katalikų vienetai pri
pažįstanti kaip savarankiški, tačiau pageidaujamas ir pabrėžiamas bro
liškas tarpusavio bendradarbiavimas, įsijungus | katalikišką akciją.

Profesinis prancūzų katalikiškosios akcijos cha
rakteris. — Prancūzijos Katalikiškoji Akcizą veikia principu: savo 
apaštalavimą bazuoti aplinka; Si aplinka yra tačiau skirtinga. Darb
daviai, kurie neseniai susiorganizavo, pasiskirstė profesinėmis sritimis, 
nes kiekviena iš jų turi savo specialias problemas. Pvz., Paryžiuje 
susiorganizavo' kelios specialios darbdavių grupės, kurios stengiasi aiš
kintis savos aplinkos klausimus katalikų tikėjimo šviesoje. Yra vals
tybės geležinkelių grupė, kuri apima vadovaujančius inžinierius; staty
bos promonės ir viešųjų darbų grupė, aviacijos, draudimo, odų pra
monės ir kitos grupės. Yra ir mišrių profesijų grupė, sudaryta iš tokių 
mažų būrelių, kurie paskirai nepajėgia veikti. Provincijoj ir mažuose 
miesteliuose pastarosios grupės dominuoja. Be šių paskirų grupių yra 
vadovaujančioji ir viena studijų grupė; jos nustato bendrąjį darbo 
planą. x

- Ką veikią šios grupės? Jų pobūviai yra tartum kokia „dvasinė 
maudyklė“. Jie prasideda svarstymais. Vienas iš narių laiko trumpą 
paskaitą apie kurį nors aktualų dienos klausimą, arba metų pradžioje 
nustatyta tema. Praktikoj tačiau aktualių dienos klausimų atsiranda 
tiek daug ir skubių, kad beveik niekada neprieinama prie metų plane 
nustatytų temų. Šie referatai sudaro diskusijų bazę, Diskusijos pa
prastai plačiai išsiškoja ir paliečia net tokius klausimus: darbininkų 
atstovybės, įmonių komitetai, darbo našumas, dalyvavimas pelne. Iš 
keliami taip pat ir klausimai, kurie rišasi su darbininko gerbūviu ir 
kuriuos krikščionys darbdaviai bando spręsti krikščioniškoj dvasioj.
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o
Tačiau įdomiausi pobūviai būna mišrių profesinių grupių, kuriose 

atskirų profesijų atstovai iškelia skirtingus klausimus ir juos bendrai 
gvildena, susipažindami su kitų reikalais bei interesais. Čia daugeliui ■ 
darbdavių paaiškėja, kad jų siūlymai ir reikalavimai dažnai yra 'vien
pusiški ir dėl to derintini su kitų profesijų interesais bei reikalavimais. 
Interesai būna skirtingi dar ir dėlto, -kad kai kurios pramonės šakos, 
(pvz., elektros), yra išimtinai didelės įmonės, o kai kurios, (pvz., staty
bos), visai mažos, dėl to ir šių grupiu sunkumai būna labai įvairus.

Tokiuose paskirų grupių bendravimuose ir diskusijose patys daly
viai pirmiausia atgyja krikščioniškoj dvasioj, su ja geriau ir giliau 
susipažįsta ir toje dvasioje gali toliau veikti, dažnai labai įtakingose 
vietose. -

Įvairios Prancūzų Katalikų Akcijos grupės kiekvieną rudenį susi
daro savo veikimo planus ištisiems metams. Taip, pvz., Katalikų Akci
jos žemės ūkio grupė 1946—7 metų plane numatė materialiniu gyvenimo 
sąlygų klausimus, tuo tarpu prieš metus pagrindinė tema buvo šeimos 
židinio klausimas. Materialinės sąlygos ypatingai kaimo jaunuomenei 
šiuo metu sudaro pačius didžiausius sunkumus. Kita tema yra ekono
minė ū; techniškoji pažanga, kuri iš kaimo jaunuomenės reikalauja' 
materialinio ir moralinio prisitaikymo. Taip pat moters gyvenimo sąly
gos sudaro šių metų plano temą. Kaimo jaunuomenė (I.A.C.-Jeunesse 
agriculteure chrėtienne) pagrindine tema pasirinko „darbas ir ateitis“. 
Si tema yra bendra kaimo darbdavių ir darbininkų jaunuomenei.

Tuo tarpu kaimo mergaičių grupės (I.A.C.F. — Jeunesse agriculture 
chrėtienne feminine) pagrindinė tema yra „kaimo moters vaidmuo“. 
A? kaimo moteris turi būti tik šeimininkė ir vyro tarnaitė? Ar ji turi 
būti laisva bendradarbė gėrybių gamyboj? Be šių klausimų, kurie iš
plaukia iš žemės ūkio darbo mechanizavimo, visą laiką stovi klausimas 
moters — motinos ir vaikų auklėjimas. “

Bendrai Katalikų Akcijos grupėse, kurios rūpinasi kaimo jaunimu, 
stengiamasi darbą suprasti kaip tarnybą Dievui, kaip tarnybą artimui 
ir kaž ką tai, kas žmogų daro kilniu.

Prancūzijos Katalikų Akcijos moterų Susivienijimas turėjo perei
tais metais 8 iki 11 spalių konferenciją, kuri svarstė parapijos problemą. 
Buvo išnagrinėti 4 įvairūs parapijų tipai: didmiesčių, vidutinio miesto, 
kaimo krikščioniškoj srity ir kaimo parapija nukrikščionintoj srity.

Didmiesčio parapija stovi prieš didelius sunkumus: anonimišką ,■ 
masę, kraštutinį individualizmą bendrą krikščioničkosios bendruomenės ' 
nepažinimą. Dėl to katalikių moterų susivienyjimo narėms atsiranda 
plati apaštalavimo dirva. Jos sudaro atskiras „celes", kurios solidariai 
veikia parapijos liturginiame judėjime. Ypač plati moterų katalikių vei- > 
kimo dirva yra tose kaimo parapijose, kurios randasi nukrikščionintose 
srityse. Kartu ir sunkiausias yra veikimas tokiose parapijose.

Moterų. konferencija priėjo išvados, kad parapija yra jų tikrasis 
<jarbo laukas. Su jų „apaštališkomis darbo bendruomenėmis“ mieste, jų
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„apaštališkais sekretoriais“ kaime, su jų „pagelbos tarnyba“, jų biblio
tekomis, jų „šeimų auklėjimo tarnyba“ moterys yra pasiryžusios misijo- 
nieriauti ir krikščioniška dvasia pripildyti prancūzų parapiją.

JAV Katalikiškosios Akcijos Organizacija. — JAV- 
ių katalikiškoji akcija yra visai kito tipo, negu Prancūzijoje. Prancūzi
jos K. A. yra specializuota pagal profesines ir socialines grupes. 
Amerikoje socialinių klasių europejinėj prasmėj visai nėra, 'ir profesi
nis katalikiškosios akcijos tipas neturėtų čia pagrindo. Amerikos kataL 
Ūkiškoji akcija yra centralizuota: apima tris pagrindinius susi- 
vienyjimus — vyrų, moterų ir jaunimo, kurie subordinuoti vyskupų

- sukurtai centrinei katalikų organizacijai „National Catholic Welfare 
Conference“. Katalikų vyrų ir moterų organizacija veikia iš seniau; o 
tautinė katalikiško jaunimo organizacija įkurta 1937 m. Nuo 1940 m. 
Amerikos vyskupai sudarė specialų jaunimo departamentą, kuriam šiuo 
metu vadovauja Buffalo vyskupas John A. Duffy. Pastarosios, kaip ir 
visų kitų katalikiškų organizacijų būstynės, yra Vašingtone.

Katalikų Jaunimo organizacija turi, dvi sekcijas: diocezinid jaunimo 
susivienyjimai ir susivienyjimai aukštesniųjų mokyklų bei universitetų 
jaunimo. Diocezinė jaunimo, organizacija turi savo padalinius hierarchi
nės organizacijos rėmuose: parapijose, dekanatuose, vyskupijose. Aukš-

—_tesniųjų mokyklų jaunimas skirstosi pagal mokyklas ir universitetinis 
 jaunimas sudaro vadinamus Newmano klubus.

Katalikiškosios Akcijos Institutas. — Vašingtono ka
talikų universitete yra atidarytas K. A. Institutas. Programa numato 
nuodugnų dogmatinį ir dvasinį išsilavinimą ir drauge paruošimą pasau- 
liškių apaštalavimo praktiniams metodams.

NAUJIEJI KATALIKIŠKOS AKCIJOS SĄJŪDŽIAI
Kristoforinis sąjūdis JAV-bėse — nauja apaštala

vimo forma. — Moderniško gyvenimo aplinkybės JAV-se pagimdė 
savotišką apaštalavimo sąjūdį pasivadinusį Kristoforais. Amerikiečių 

. žurnalas „Catholic Digest“ šių metų liepos mėnesio numeryje su šiuo 
sąjūdžiu supažindina sekančiu straipsniu: '
• Skrybėlių magazine jaunai ir gražiai Marilyn puikiai sekėsi. Drau
giškas šypsnis ir paslaugumas darė ją neįkainuojamą pardavėją. Bet 
vieną dieną jai atėjo mintis, kad tai, kas tarnauja galvai pridengti, yra 
daug mažiau reikšminga, negu tai, kas tarnauja pačiai galvai gaivinti. 
Ir ji skrybėlių magaziną pakeitė knygynu, kur ji galėjo lankytojams 
ne tik geras knygas rekomenduoti, bet ir nuo blogų perspėti.

Panašiai Joe. Atleistas iš kariuomenės, jis gavo įavydėtiną pasiū
lymą viename New Yorko banke. Jis paprašė savo draugą patarimo. 
„Tai puikus pasiūlymas, atsakė šis, bet kodėl tu neieškai tokios profesi
jos, kur tu galėtumei savo nepaprastai gerą krikščionišką išsauklėjimą
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labiau panaudoti tavo minties skleidimui?“ Joe pagalvojo ir nuėjo į filmų pramonę. Čia jis gavo daug mažesnį atlyginimą, negu bankas buvo pasiūlęs, bet jis tikisi savo gabumais ir darbštumu prasimušti į vadovaujantį postą, kad galėtų savo padėtį panaudoti vertingų filmų gamybai.Tiedu pavyzdžiai ir pasako, kas tie „Kristaus nešėjai“, nes tasai draugas, kurio Joe klausė patarimo, ir buvo Tėvas James Keller, kristo- forų sąjūdžio, iniciatorius. Šis aukšto ūgio tamsiaplaukis 47 m. vyras, senas Maryknoll misijų organizacijos vadovas, prieš kokią dešimtį metų pradėjo rūpintis, kad Amerika gal būt labiau reikalinga misijų pagalbos, negu tolimosios šalys. Su skausmu jis konstatavo, kad iš 140 milijonų amerikiečių tik apie 40 milijonų palaiko gyvus ryšius su savo bažnyčiomis. Gi likusieji 100 milijonų, susirūpino tėvas Keller, lengvai gali tapti antireliginės propagandos auka, nes nutraukę saitus su bažnyčiomis ir nepažindami krikščioniškųjų principų, jie pradeda pamiršti, kad Amerika buvo sukurta religinių idėjų pagrindu, kad amerikiečių konstitucijoje aukščiausios Būtybės vardą pamini ne vieną, o keturis kartus, kad Amerikos kūrėjai ir pirmieji vadai buvo giliai religingi ■žmonės, kad tik iš tikėjimo išaugo amerikietiškoji demokratija. Tai užmiršdami, jie praranda ne tik religinį paveldėjimą, bet ir atsiduria į pavojų būti suvedžioti užsieninės totalitarinės propagandos, nes vienintelė saugi priemonė prieš totalitarinius tyronus yra. žinojimas, kad žmogus turi teisių ir laisvių, duotų paties jo Kūrėjo.Tėvas Keller nusprendė prieš tai ko nors imtjs ir pradėjo savąjį vieno žmogaus žygį. Jis pradėjo visur ir visiems skelbti: „Kai gerasis tik savimi pačiu rūpinasi, tai blogieji — visais kitais. Kai gerieji visų pirma užimti savo pragyvenimo ir savo sielos išganymo rūpesčiais, tai destruktyvieji ir krikščionybei priešingieji elementai vis labiau įsiskverbia į visas įtakingas vietas, užvaldo raktines pozicijas administracijoje, mokyklose, įmonių vadovybėse, leidyklose, radio ir kino srityse. Kai griaunančiosios jėgos savo įtakingas pozicijas naudoja religiniam ■ir politiniam Amerikos tikėjimui griauti, tai dauguma krikščionių užsidaro savo mažuosiuose pasauliuose, o didžiojo pasaulio vadovavimą palieka tiems, kurie Kristaus nekenčia ar nepažįsta“.Tačiau, tėvp Keller nuomone, priemonė prieš tai reaguoti turi būti ne skundimasis, kritikavimas ar iš šalies. šaukimas. „Pozityvus, kūri- binis darbas yra būtinas, — kartojo jis savo klausytojams. Neškite krikščioniškuosius principus į jūsų įmones, fabrikus, magazinus, įstaigas ir mokyklas. Jei būtina, pakeiskite net jūsų vietas "tokiomis, kurios jus labiau įgalintų skleisti gerą įtaką. Parodykite bent tiek pat užsidegimo krikščioniškiesiems ir amerikietiškiesiems idealams ginti, kaip destruktyvinės jėgos parodo jiems griauti.Ir beveik per naktį tėvas Keller pasidarė visą šalį pagavusio Kristoforų sąjūdžio įkūrėjas. Šitas paprastas asmeninis pagrindinių amerikietiškųjų religinių idealų gynimo metodas uždegė tūkstančius įvairių konfesijų tikinčiųjų ar bažnyčioms nepriklausančių žmonių. Jie apipylė tėvą87
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Keller prašymais pasiųsti kristoforinės literatūros ir atvykti kristofori- 
nėms paskaitoms. Ir kristoforinės brošiūros paplito šimtais tūkstančių, 
o pats tėvas Keller bent penkis kartus apvažinėjo visą kraštą, skelb
damas: „Milijonas Kristoforų, kurie neštų Kristų j visas gyvenimo sri
tis, daug padėtų žemės veidui atnaujinti“.

Kristoforams tėvas Keller skelbia keturių punktų programą: visus 
žmones mylėti, už visus melstis, į visus eiti, visiems liudyti krikščio
niškuosius principus. Tokia paprasta ši programa. Nėra ir jokios ypa
tingos organizacijos, jokių ypatingų susirinkimų, jokių nario mokeščių 
ir tt. Sąjūdis laikosi tik laisvomis aukomis. Visa pagrįsta dvasia — 
meilės dvasia.

„Daugelis iš mūsų, sako tėvas Keller, myli tik kai kuriuos žmones 
ir tik kai kurį laiką, ir tik nedaugelis myli visus žmones ir visą laiką. 
Pavojingas bruožas išsivysto pas kai kuriuos krikščionis. Jie pradeda 
neapkęsti. Už napykantą atsilginti. Bet šis metodas niekada nebuvo 
sėkmingas. Tik meilė sukūrė krikš. civilizacijos pagrindus, kurie mus 
saugo nuo blogio, kylančia iš neapykantos. Turime atsiminti, kad Kristus 
mirė už visus žmones, net ir už tuos, kurie jį nukryžiavo. Šiuo principu 
remiasi visa kristoforų dvasia.“

Visų meilė savyje slepia ir maldą už visus, pastebi tėvas Keller, 
nurodydamas į tą ponią, kuri kasdien Sv. Patriko katedroje New Yorke 
ištisą valandą meldžiasi už užsienių reikalų minister}, kad jis savo po
zicijoje atstovautų krikščioniškuosius principus. Per užsienių reikalų 
ministerių konferenciją Maskvoje, kristoforai Amerikos užsienių reikalų 
ministerį Marhallį buvo apipylę kabelgramomis, sveikindami jo drąsų 

_ krikščioniškųjų principų gynimą ir žadėdami už jį mestis. O viena di
džiausių tikėjimo demonstracijų įvyko pereito gegužio mėn. 1 d. kai 
virš milijono žmonių JAV-ėse ir Kanadoje po darbo dienos bažnyčiose, 

" parkuose, aikštėse ir kitose susirinkimų vietose susitelkę meldėsi už 
Rusijos tautas ir rytinius kraštus. Iš kristoforų buvo kilusi ši idėja.

Darbai, ne kalbos, optimizmas ir vilties džiaugsmas, užuot pesimiz
mo, pozityvus pavyzdys, užuot kritikos — kristoforų metodas. Nėra ko 
laukti, kad ateitų tie, kurie Kristaus nepažįsta ar Jį atmeta. Reikia pa
tiems Į juos eiti. Tam realizuoti tėvas Keller siūlo paprastus artimo 
meilės darbus, pvz. rasti ieškantiems butą ar kambarį, padėti dėl pra
gyvenimo sunkiai besimušančiam jaunam tėvui susieškoti geresnę vietą, 
pasirūpinti vaikais, kad tėvai galėtų pailsėti' ir panašiai.

„Nekrikščionys apie Kristų ir krikščionybę spręs iš jūsų, kurie vadi
natės krikščionimis — perspėja jis kristoforus. Jei jūs būsite kilnūs, 
linksmi ir paslaugūs, jie gerbs jūsų tikėjimą ir greičiau palinks klausyti 
tiesų, kurioms paskelbti Kristus į žemę atėjo“.

Ir visų konfesijų kristoforams tėvas Keller rekomenduoja garsiąją 
šv. Pranciškaus Asižiečio maldą: „Padaryk,’ Viešpatie, mane Tavo tai
kos įrankiu. Kur neapykanta, leisk man sėti meilę; kur neteisybė — 
atleidimą, kur abejonė — tikėjimą, kur nusiminimas — viltį, kur tam- 
sybės-šviesą ir kur liudesys-džlaugsmą“.
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Žosistų sąjūdžio kova už darbo ir darbininkų pa

saulio grąžinimą Kristui. — Prieš pirmąjį pasaulini karą 
pradėtas Belgijoje ir pp karo išsiplėtęs į tarptautinį katalikiškosios 
akcijos sąjūdį Žosismas (Krikščionių Darbininkų Jaunimas), stebina vi
sus savo herojiniais veiklos pavyzdžiais. Prancūzų rašytojas Maxence 
van der Meersch savo romanui „Žmonių Žvejys“, išėjusiam šio karo 
metu,, pasirinko temą kaip tik iš šio sąjūdžio pavyzdžių. Nesant gali
mybės su šiuo veikalu, teisingiau tariant, su jame veizduojamąja 
prancūzų katalikų darbininkų istorija supažindinti, patiekiame bent 
vieną epizodą:

„Streiko metu prie manęs pribėga viena moteriškė, šaukdama: 
„Mardyck, Mardyck!“ — „Na, kas yra?“ — „Nuplėšė jie kryžių! Ten — 
aname skyriuje.“ „Ar buvo ten kryžius?“ — „Taip, ant durų. Šiandien 
anksti jie jį nukabino, Kai mes nešėme mūsų vyrams maistą, jau jis 
gulėjo ant grindų. Ateik ir pažiūrėk.“

Nuėjome vįsi tenai. Kražius gulėjo ant grindų, sulaužytas į tris 
šipulius: Pagavo mane baisus skausmas. Vėl žmonės kankino Išgany
toją bent — simboliškai! Jei vaizdas ir gyvas būtų buvęs, vargiai bū
čiau daugiau kentęs, kaip dabar, matydamas šitą išniekinimą

Ant durų buvo aiškai matyti krucifikso žymės mūro pilkumoje. 
Šviesesnė vieta liudijo, kad čia kryžiaus kabota. . •

„Kas tai padarė?“ klausiu aplink susirinkusių moterų išsigandu
siais veidais. Niekas nežino. „Šunsnukis dar- paliko ir plakatą“, atsako 
viena moterų. Atneša jos man popieriaus skutą, kurį fado keturiomis 
vinutėmis prie sienos prismeigtą. Pieštuku ant jo užrašyta /.Kristus su 
mumis! Salin ilgaskvernius!“

„Ir tai jie vadina .Kristus su mumis“, sakau aš, „reikia protes
tuoti. Tai jau pernelyg niekšiška! Ir tą mes leidžiame daryti. Arba?“ — 
„Jokiu būdu“ — atsako aplink mano žmonės. Mano pasipiktinimas pa
gavo ir juos.

„Šiandien po pietų bus mitingas. Aš iškelsiu protesto balsą. Reikia 
moteris sušaukti antrai valandai. Papasakokite joms įvykį ir parodykite 
kryžių. Tas padarys įspūdžio, ir mes turėsime reikalingą atramą.

Aš visą rytą pats save drąsinau. Prieš pietus, vaikščiodamas po 
fabriką, pamačiau iškeltą raudoną vėliavą. Nukabinau ją ir įsikišau į 
kišenę. Kažkas turėjo mane pastebėti, nes tuoj keturi ar penki eks
tremistai prišoko prie manęs ir pradėjo triukšmauti. Aš kartojau: 
„Arba ir manoji vėliava šalia jūsiškės arba iš viso jokios vėliavos“! 
Pakankamai prisiginčyję, nusprendėme bylą perduoti atstovams, ir bū
tent, popietiniame mitinge.

Apie antrą valandą darbininkai pradėjo rinktis. Ir daugelis moterų. 
Susirinkimas buvp svarbus. Beck norėjo gauti žodį. Klausimas vėl ėjo 
apie strėiko baigamą. Pradedančią pavargti masę buvo norima vėl 
sužadinti.

Man širdis stipriai mušė. Ir turiu prisipažinti, kad šiuo momentu 
aš tiek pat turėjau baimės, kaip ir kiti mano žmonės. Nusiminęs tyliai
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kartojau pats sau senu metodu: „Aš nebijau jų! Aš nebijau! Aš pasa
kysiu jiems savo nuomonę! Aš kalbėsiu!“

Beck su savo štabu ir delegatu iš C. G. T. (Bendroji profesinė są
junga, esanti stiprioje komunistų įtakoje) atėjo apie trečią valandą. 
Ponas delegatas buvo specialiai mūsų reikalais atsiskubinęs iš Paryžiaus.

Beck kalbėjo apie streiką ir, kaip visada, apie Rusiją, Ispaniją ir 
apie diktatorius. Po jo kalbėjo metalo darbininkų profesinės sąjungos 
atstovas. Šitas ponulis, girtas užlipęs ant tribūnos, plepėjo gerą valan-' 
dos ketvirtadalį. Po jo sekė specialusai delegatas iš Paryžiaus.

Per jo kalbą, nutraukiamą ovacijomis^ aš meldžiausi. Sutelkiau vi
sas mano jėgas ir prašiau Pievą pagalbos. Retai kada aš buvau taip 
meldęsis, kaip šitą valandą, kada kaip tik jaučiau visą mano silpnumą.

Per sekančią pauzą pakėliau ranką ir sušukau: „Reikalauju žodžio.“ 
Tuojau keturi ar penki tipai atsiliepė: „Ko vėl nori?“ Jie jautė, ką aš 
noriu pasakyti. Tikriausiai jau jie buvo ką- nors girdėję apie kryžiaus 
istoriją. Suspaudę kumščius, jie šaukė: „Vargas tau, j e? vėl pradėsi su 
tavo Kristumi. Žodis apie tai, — ir nebesurinksi savo dantų!“

„Gerai, atsakiau, aš apie tai nekalbėsiu. Aš kalbėsiu apie profesinę 
vienybę ir mano profesinės sąjungos nusistatymą“. — „Tai gali kalbėti. 
Mes esame už laisvę“ — atsakė šaukusieji ant manęs.

Aš ėjau į tribūną, bet pirma dar vėl užšoko ant jos Paryžiaus dele
gatas ir pašaipiai mane pristatė: „Dabar kalbės laisvųjų (vadinasi, 
bendrajai profesinei sąjungai nepriklausančiųjų) profesinių sąjungų 
atstovas. Salė papliupo juoku.

Savo mėlynu darbo kostiumu ir per savaitę išvargintu veidu aš ne
galėjau būti gerą įspūdį sudaręs. Bet šis manęs traktavimas taip mane 
įsiutino, lyg būčiau antausį gavęs. Man atėjo į galvą triukai, kuriuos 
kun. Lootens man buvo pasakojęs, kaip reikia kalbėti į minią: Visada 
kalbėti-tik už ir niekada prieš; pasirūpinti gauti paskutinį žodį: links
mai nuteikti klausytojus. Tai maži, paprasti triukai, kurių aš niekada 
neužmiršiu. T&d ir pradėjau, pasveikindamas metalo darbininkų girtą
jį atstovą su jo retoriniais gabumais. Visi juokėsi. Pradėjau kalbėti apie 
mano suvargusį veidą ir atsiprašiau, kad aš tik paprastas darbininkas, 
o joks profesinių sąjungų veikėjas. Šį kartą susilaukiau jau garsaus 
pritarimo. Darbininkai, būtent, nelabai mėgsta tuos ponus, kurie sėdi 
saugiose kėdėse.

Paryžiaus kalbėtojas pajuto smūgį ir bandė jį išlyginti, sušuk
damas: „Draugai, šita rūšis moka geriau kalbėti, kaip bet kuris iš 

• • mūsų, nes juos apmoka fabrikų savininkai, kad galėtų tam išsilavinti“. 
Bet tas man nepakenkė. Visiems buvo žinoma, kad aš greičiau fabrike 
buvau mažiau palankiai traktuojamas, kaip visi kiti. Ir niekada aš taip 
nedėkojau Dangui,' kaip šią minutę, kad mano darbdaviai man nebuvo 
parodę nė mažiausios simpatijos.

Tęsiau savo kalbą toliau. Jie buvo mane truputį iš vėžių išbloškę, 
nes iš tiesų pradžioje buvau norėjęs apie kryžių kalbėti. Turėjau betgi 
pradėti nuo profesinių reikalų, nes kitaip būčiau buvęs nušvilptas. Ir
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kadangi atėjo galvon, pradėjau kalbėti apie nuolatinę krikščioniškųjų 
profesijų pastangą kovoti už šeimą, namus ir vaikus. Jaučiau, kaip 
mano klausytojai palinko į mane. Klausytojų tarpe buvo daug ir moterų. 
Gi moterys visada daugiau prisirišusios prie namų, kaip vyrai. Mano 
„draugai“ tai irgi pajuto. ‘ •'

„Gana“ — sušuko 'vienas jų. Bet aš ramiai tęsiau toliau ir pradėjau 
kalbėti apie .vėliavų istoriją. Aš priminiau tai, ką aš visada kartojau: 
mes atmetame kiekvieną diktatūrą, iš kurio šono ji kiltų. Arba jokios 
vėliavos arba visų vėliavos! Lygiai trispalvė, kaip raudonoji vėliava.

Pagaliau nuo vėliavų drąsiai perėjau prie kryžiaus: „Kadangi dabar 
kalbama apie laisvę, tai reikalauju iš jūsų visų ir krikščioniškosios 
laisvės — laisvės tiems, kurie nori stovėti su Kristumi, kurį jūs išnie
kinote. Mūsų vėliava yra kryžius. Vienas niekšas jį išniekino, nusvies
damas ant grindų.“ Tardamas šituos žodžius, mečiau žvilgsnį į mano 
priešus. Jų siuntą ir iškreipti veidai sukėlė man baimės. Laimei tarp 
moterų pasigirdo murmesys: „Teisingai ... Jis turi pagrindą . . . 
Šitas kryžius mums nestovėjo skersai kelio . . . Ir buvo jis taip ilgai 
iškabojęs“. Šitas pritarimas mane vėl sutvirtino.

„Aš reikalauju,“ sakau, „kad Kristus vėl būtų grąžintas į savo seną 
vietą. Jis dirbo rankų darbą, kaip ir mes. Jo paveikslas virš darbi
ninkų kybojo nuo pat fabriko įsteigimo dienos. Daugeliui gal būt jis 
suteikų naujos energijos gyventi, nekartą jūsų darbininkes motinas pa
guodė ir sustiprino. Vien dėl to jis turėjo būti nusipelnęs pagarbą, kad 
jis matė tiek daug skausmo ir vargo . . .“ ^

Jaučiau, kaip minia buvo pagauta. Šioms moterims, kurios pačios 
tiek daug turi iškęsti, neveltui kalbėti apie motinų vargus. Po mano 
kojomis minioje pasirodė nosinių . . . Pastebėjau, kad kovą jau esu 
laimėjęs. Nenorėdamas savo pasisekimą lengvai iš rankų išleisti, greit 
savo kalbą baigiau pakartotinu sąžinės laisvės visiems reikalavimu.

Beck buvo partiestas. Jis nej,. nebandė viešąją opiniją pakeisti. Tik 
norėdamas mano pasisekimą nublankinti, dalyko nebelietė. Toliau buvo 
kalbama vien apie vėliavas. Buvo pareikšta, kad ateityje nesusiprati- 
mamas išvengti ir visų laisvei respektuoti fabriko pataptose nebebus 
keliama nei raudonoji, nei trispalvė vėliava.

Gi kryžiaus istorija savaime paskui susitvarkė. Pačios darbininkės 
tuo pasirūpino. Jos suorganizavo rinkliavą ir nupirko naują krucifiksą. 
Jis buvo pakabintas į savo senąją vietą. O aš buvau pašauktas pa
reikšti savo įvertinimo. Kryžius buvo puikus. Dabar jį buvo galima 
matyti net iš visos dirbtuvės. —

„Mes norime Dievo fabrikuose,
y

Mes norime motinos namuose“ — dainuoja jocistai.
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pasAuliškiu vaidmuo bažnyčios gyvenime

Pasauliškių pašaukimas Bažnyčioje. — Linzo vysku
pas Fliesser, savo diecezijos katalikiškosios akcijos konferencijos 
proga taip pasisakė dėl pasauliškių pašaukimo bendradarbiauti Bažny
čioje:

Mums reikia pakankamai kunigų atlikti pastoraciniams uždaviniams 
Dievo namuose ir už jų. Tačiau daugiau kunigų, negu reikia, nepagei
daučiau. Jie nebūtų jokia laimė. Jie negalėtų pakeisti pasauliškių. Jei 
permaža kunigų, negali jų pakeisti pasauliškiai. Bet ir kunigų per
teklius negalėtų pakeisti pasauliškių. Ir jei aš turėčiau pakankamai 
kunigų, tai aš apgailėčiau, jei dėl to pasitrauktų pasauliškiai.

Kada Povilas išskaičiuoja įvairius hierarchinius laipsnius Kristaus 
Kūno nariuose, tai jis išvardina ne tik pašvęstuosius kunigus, bet ir 
daugelį kitų, kurie prisideda Jam gaivinti. Kad krikščioniškasis gyve
nimas bet. kurioje vyskupijoje galėtų būti sveikai organizuojamas, rei
kalingi abu elementai: kunigai ir pasauliškiai. Kol mes stokosime ku
nigų, tol sakramentinis gyvenimas kentės. Bet nors aš ir tamsiai žiū
riu, tačiau nesu be paguodos, kai matau tiek daugelį katalikų pasau
liškių jaučiančių savo pašaukimą. Nors šisai pašaukimas ir neįspau- 
džia jiems tokios neišdildomos žymės, kaip kunigystės šventimai, tačiau 
jis duoda jiems vidinį, iš Šv. Dvasios kylantį paskatinimą, kuris juos 
įsąmonina, kad jie savo gyvenimą yrą gavę iš Kristaus Kūno ir turi 
vėl jį Jam atiduoti. Tesupranta todėl pasauliškai šį vidinį paskatinimą 
kaip savo pašaukimą. Pasauliškiai Bažnyčioje yra konstitutyvinis ele
mentas, vadinasi, ne vadovaujamieji, o drauge su kunigais va
dovaujantieji. Tepersisunkia jie giliai, bet drauge nuolankiai šiuo 
savo pašaukimu.

Prancūcijos Episkopato patarėjai. — Daug kam 
buvo didelė naujiena Prancūzijos kardinolų ir vyskupų nutarimas 
įsteigti Tautinį Prancūzijos Episkopato Sekretorijatą, kaip patariamąjį 
organą. Prancūzijos episkopatas šito organo sudarymą pagrindžia tuo, 
kad šiuo metu tiesioginis ir gyvas ryšys tarp vyskupų ir tikinčiųjų yra 
būtinai reikalingas. Daug klausimų teisinės ekonominės ir socialinės 
srities gali būti tik specialistų išaiškinti. Dėl to šiam Sekretoriatui pri
klauso vyrai ir moterys įvairiausių profesijų ir visuomenės sluoksnių. 
Į jį įeina 21 pasauliškis, tarp kitų rašytojas Mauriac, kultūros filosofas 
GŪson, vyr. redaktorius Merklen (katalikų dienraščio „La Croix“), vie
nas gydytojas, vienas valstybės valdininkas, krikščionių profesinių są

jungų generalinis sekretorius ir kiti.
Vatikano Valstybės Sekretorijatas per kardinolą Tardinį karščiau

siai sveikina šį faktą ir nurodo, kad panašūs organai jau kituose kraš
tuose veikia ir teikia didelės naudosi Pirmoj eilėj nurodoma į Natio
nal Catholic Welfare Conference J. k. Valstybėse. Laiškas baigiamas 
žodžiais: „Mes tikime, kad jis atneš Prancūzijai didelės naudos, Pran- 
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cūzijai, kuri šiandien savo istorijoje pasiekė punktą, kada ypatingai 
reikalinga sujungti visas jėgas kovos organizavimui, kad būtų galima 
garantuoti Kristaus triumfą.“

Pasauliškis — naujas mūsų laikų palaimintasis. — 
Šio amžiaus pradžioje miręs romėnų teisės istorikas Contardo Fet
rini, šj pavasari paskelbtas palaimintuoju. Ta proga suteiktoje audi- 
jencijoje, kurioje dalyvavo ir tuo metu Romoje posėdžiavę „Pax Ro
maną“ atstovai, Šventasis Tėvas pasakė kalbą paliesdamas šventumo 
modeminiame pasaulyje klausimą. Popiežius kalbėjo: Buvo mokslininkų, 
kurie gal būt Fetrini pralenkė genialumu ar kurie savo tyrinėjimuose 
turėjo daugiau laimės. Tačiau kilnumu ir taurumu, kaip gimęs moks
lininko ir tyrėjo tipas, jis be abejo turi būti priskirtas prie pačių 
geriausiųjų. Visa jame buvo skaidrus aiškumas, tikra ramybė, šviesus 
dvasinis džiaugsmas, nuoširdus atsidavimas ir nepavargstanti trieilė tie
sai. Kiek jis iš paviršiaus atrodė šaltas ir santūrus, tiek iš visų jo darbų 
tryško gili vidinė ugnis vyro, kuris visą savo gyvenimą skyrė tiesos 
ieškojimui ir kuris už kiekvieno pasaulietinio mokslo ieškojo amžino
sios Dievo tiesos.

Fetrini buvo — tai ir yra jo dvasios esminė žymė — šventasis. 
Šventasis — ne kaip pasaulis dažnai jį įsivaizduoja — gyvenimui sveti
mą, nepajėgų, neprityrus}, nedrąsų ir suvaržytą. Ne, Ferrini buvo savo 
laiko šventasis — šventasis amžiaus, kuriame žmogus ranka ir dvasia 
siekia mokslu ir technika užvaldyti visą pasaulį. ...

Mūsų laikas, kuris save mielai vadina faktų šimtmečiu, mano, kad 
jis dėl to turi atsisakyti pamaldumo ir religinio gilumo, nes tai turį 
būti pašalinta — kaip nereali, nepagrįsta ir nereikalinga gyvenimo 
puošmena. Kai kurie negali suprasti, kaip šiandieniniame pasaulyje 
galima gyventi bei veikliai reikštis ir drauge būti šventais. Kiti mano, 
kad vidinis gyvenimas ir malda, kaip „mistiniai faktai“, esą nesuderi
nami su kieta gyvenimo kova ir visa apglemžiančiu darbu: moderninis 
žmogus negalįs prileisti nei paslapčių, nei tikėjimo, nei baimės prieš 
busimąjį gyvenimą. Ar gali šaltam mokslininko ir techniko protui, ku
ris nugali ir apvaldo gamtos dėsnius, galioti antgamtinis pasaulis ir 
Apreiškimo paslaptys? Šiuos klausimus sau statosi ne vienas.

Ir čia prieš mus išeina mūsų Palaimintasis ir aiškiai bei tvirtai 
-atsako — taip. Tas jo „taip“ — tai jo nepajudinamas išpažinimas tikė
jimo antgamtiniu gyvenimu, Apreiškimu, šventąja Bažnyčia. Bet, antra 
vertus, jis pasitiki ir mokslo rungimusi už nuolatinę pažangą tiesos pa
žinime. Jis yra šiandieninės tikrovės vyras ir drauge šiandieninės va
landos šventasis. Jis — su Dievu susijungimo mistikas ir drauge, taip 
sakant, faktų ir veiklos mistikas. Tačiau darbo pastangos jis nepa
verčia sau pačiai tikslu ar savo rūšies pakaitaline religija: greičiau darbo 
pastanga jam gauna paskatą ir jėgą, vertingumą ir tikrumą iš Kūrėjo 
ir visos tiesos Viešpačio. Aukščiausias jos tikslas — Dievo garbė ir 
tikroji žmonijos garovė.
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KUNIGAS NAUJU VEIKLOS UŽDAVINIŲ AKIVAIZDOJE

Kunigas darbininko drabužiuose. — Prancūzų domi
ninkonų leidžiamas „La Vie Spirituelle“ š. m. vasario mėn. numeryje 
rašo apie kunigą darbininko drabužiuose. Šiame straipsnyje vienas jau
nas kunigas aprašo savo įspūdžiu^ kuriuos jis patyrė Vokietijoje, dirb
damas įvairiose vietose.. Savo laiku, sekdamas Paryžiaus Kardinolo 
Suhard paraginimu, slapta įsirašė kaip paprastas darbininkas į Vo
kietijon prievarta vežamųjų sąrašą. Jo išgyvenimai ir patyrimai be abe
jonės buvo gilūs ir įdomus. Jis prisijungia prie Prancūzijos epsikopato 
pažiūros, kurk buvo pareikšta 1946 m. kovo mėn. Autorius bando savo 
misiją surišti su panašiu apaštalavimu krikščionybės pradžioje.

Prisimena jis šv. Pavilą, kuris savo apaštalavimą pridengė, užsiim
damas amatu. „Tačiau, — rašo jis, — nuo to laiko, kai Kristus pra
dėjo skelbti savo mokslą, metė fizinį darbą. Pradėjęs savo apaštala
vimą, Jis paliko savo dirbtuvę ir įrankius Nazarete. Jis pasirinko apašta
lus ir juos atitraukė nuo žvejybos.“ Po Kristaus dangun įžengimo 
apaštalai pasišventė tik Evangelijai skelbti. Šv. Povilas sako, kad jie 
turį teisę būti altoriaus išmaitinami ir kad jis tik išimtiniu atveju dir
bąs kitą darbą. Tai darąs jis ne visą apaštalavimo laiką, bet tik at
vykęs į Korintą, kur gyventojai ''esą neturingi ir jis negalįs priimti 
jokių išmaldų. Kai Šv. Povilas kalba apie darbą ir darbininkus visuo
met turi galvoje dvasinį darbą. Apaštalų Darbuose rašoma „Netinka, 
kad mes paliktume Dievo žodį ir tamautumėm prie stalų (Ap. Darb. 6, 2). 
Tai reiškia, netinka, kad mes Dievo Žodį atidėtume tam, kad galė
tume pavalgyti. Nuo to laiko visuomet taip buvo Bažnyčios gyvenime. 
Šv. Augustinas, kuris savo vienuolius ragina imtis rankų darbo, taip pat 
pastebi, kad jis pats savo rankomis negalįs dirbti, nes jo Ganytojo pa
dėtis to neleidžianti.

Toliau šis kunigas rašo: „Iš tikrųjų ir net ypatingais atvejais nėra 
reikalinga mūsų pašaukimą sujungti su darbininko gyvenimu, ypač 
ilgesnį laiką. Bet mes norime klausimą trumpai taip pastatyti: 1. mūsų 
pašaukimui įvykdyti reikia laiko, 2. kunigas turi turėti laiko į savo 
pašaukimą įsigyventi, 3. kunigas turi tam tikru būdu atsiriboti nuo pa
saulio ir atsiremti į Dievą, nes mes esame Dievo vyrai ir liudijame 
Dievo transcendentiškumą.“

,Kaip prievartos darbininkas Vokietijoje, — rašo jis toliau, — 
ypatingai jaučiau šitą atsiribojimo reikalą ir norą atlikti savo tiesiogi
nes pareigas: laikyti mišias, išpažinčių klausyti, pamokslus sakyti. Su
prantama, aš turėjau didelės naudos, susidraugaudamas su'darbininkais, 
kurie iš labai arti pažino kunigą, jo gyvenimą ir dar labiau pradėjo 
jį gerbtį. Bet bendrai, mes neprivalome tikėti, kad nuo šitokio gyve
nimo tarp darbininkų labai daug kas priklauso. Kitaip mes stokotume 
pasitikėjimo Dievu ir per daug pasitikėtumėm savais metodais.“
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Kunigo darbas su nukrikščionėjusia mase. — Kuni
gas Godin pradėjo Prancūzijoj naują barą, kuris šiandie reiškiasi 
dviem paraleliais apaštalavimo sąjūdžiais.

Pirmiausia apie patj kun. Godin. Jis gimė 1906 m. mažame \ 
prancūzų kaimelyje. Anksti pajutęs kunigystės pašaukimą, lankė vadi
namąją mažąją seminariją, bet dėl susilpnėjusios sveikatos nutraukė 
mokslą ir _pragyvenimą pelnėsi juodu darbu. Kaip kilmė jam suteikė 
vargo patirti, taip šitie metai — darbinįnko gyvenimo patirtį. Jis vėl 
galėjo pradėti mokslą ir tapo kunigu. Tačiau jam teko skaudžiai pa
justi, kaip darbininko vaikas, išeidamas i kunigus, išsiskyria iš savo 
ankstyvesniųjų draugų. Mąstydamas apie juos, jis pastebėjo nejučiomis 
vadinąs juos nebe „mes“, kaip pirma, o „jie“. Lygiai ir ankstyvesnieji 
draugai jam sakė: „Tu nebesi mums lygus, tu nebepriklausai mums.“ 
Bet kun. Godin nendrėje sutikti su tokiu išsiskyrimu iš tos klasės, iš 
kurios jis kilo. Jis nenorėjo pasidaryti suburžuazėjusiū ganytoju, nes 
jis norėjo būti tiktai kunigas, ir būtent: tarnauti tiems darbininkų 
sluoksniams, kuriuos jis pažino ir drauge su jais kentė neturtą, kurį 
jis mylėjo. Todėl, 1933 m., įšvęstas į kunigus, jis pats paprašė savo 
bažnytinės vyriausybės, kad jį paskirtų į neturingą parapiją: „Kadangi 
esu kilęs iš neturtingos šeimos ir iš neturtingos apylinkės, tai iš pačios 
jaunystės įgijau pagarbą paprastam gyvenimui, ir todėl prašausi paski
riamas į pačią neturtingiausią parapiją.“

Jo paties pageidavimu paskirtas į Sv. Vinęento Pauliečio parapiją 
Clishy mieste, jis tuojau įsijungė į jocistų (krikščionių darbininkų) są
jūdį. Tačiau, norėdamas dar geriau pasirengti apaštalavimui darbininkų 
tarpe, jis išvyksta į Lille darbininkų misijonierių kursus. Visą šitą laiką 
jį kankina rūpestis, kaip būtų galima padaryti, kad jau patsai kunigu 
rengimasis neišskirtų darbininko vaiko iš darbo liaudies tarpo. Kaip 
galima pakeisti, kad bedugnė neskirtų kunigo nuo darbininkijos. Atrodo, 
kad darbininkas mokslindamasis savaime palieka savo, klase. Ar tad 
negali darbininkija apskritai jokio „elito“ išsiugdyti? Ar kiekvienas, 
kuris išeiną į „elitą“, tuo pačiu turi su savo sluogsniu nutraukti sai
tus? Ar negalima visą darbininkiją pakelti į aukštesnį „elitinį“ laipsnį? , 
šitie klausimai jam rūpėjo, nes juose slypėjo visa apaštalavimo darbi
ninkijoj problema.

Visus šiuos jį dieną ir naktį kankinusius klausimus kun. Godin 
iškelia savo veikale „ar Prancūzija yra misijų šalis“ ir būtent, iškelia 
taip supurtančiai, kad priverčia visus susimąstyti. To paties rūpesčio 
pagautus jaunuosius kunigus jis sutelkia į „Paryžiaus misiją“ (Mission 
de Paris), kurios uždavinys išlaikyti gyvus saitus tarp kunigijos ir 
darbininkijos.

Nors kun. CJodin, vos darbą pradėjęs staiga miršta, bet jo įkurtoji 
„Paryžiaus misija“ ir toliau darbą tęsia'. Pats kun. Godin savo pa
grindinę mintį šiaip formulavo: atsivertimas į krikščionybę „nėra tik 
individualus reikalas. Problema yra visiškai kita. Reikia Kristų pada
ryti gyvą masėje. Iš to išaugs mistika, kuri" visus ir visumoje atvers.“ 
„Paryžiaus misijos“ tikslas ir yra: ne atskirus žmones laimėti, bet
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sukrikščioninti pačią natūralią žmonių darbo aplinką. Bet tokiu būdu- 
skelbdama" Evangeliją beturčiams, „Paryžiaus misija“ ypač saugosi, kad 
tie, kuriuos ji laimi, nebūtų išplėšiami iš savo aplinkos.

Kaip kiti, taip ir kai kurie „Paryžiaus misijos“ kunigai yra ėję į 
fabrikus paprastais darbininkais. Bet tai nėra pats būdingasai jų meto
das, o tik kelias, kurį jie naudoja pagal reikalą. Esminga jų darbui 
kolektyviškumas, grupinis darbas, dažni susitikimai maldai ar pasida
linimas savo patirtimi. Esmingas yra ir aktyvus įvairių rūšių pasauliš-' 
kių, vedusių ir nevedusių bendradarbiavimas. Jie visi nori liudyti 
krikščioniškąjį gyvenimą pačioje darbininkų klasės aplinkoje. '

Nebūdama ypatinga organizacija, „Paryžiaus misija“ laiko save tik 
bandymų stadijoje. .Ji nori rasti sėkmingesnio apaštalavimo metodą 
konkrečiose Paryžiaus priemiesčio sąlygose.

Šalia „Paryžiaus Misijos“, veikia kitas sąjūdis „Prancūzijos Misija“. 
Šių abiejų sąjūdžių, susikūrusių ir veikiančių katalikiškosios akcijos 
dvasioje, tikslas yra atkrikščioninti Prancūzijos mases provincijoje ir 
Paryžiuje. „Prancūzijos Misija“, kuri pasivedusi Šv. Teresėlės globai, 
šiandie turi 160 seminaristų-klierikų, kurie auklėjami specialioje Li- 
sieux seminarijoje. Misija turi 20 nedidelių bendruomenių 15 vysku
pijų, kurios vykdo apaštalavimo darbą masėse. Kun. Godin kūrinį „Pa
ryžiaus Misiją“ dabar vadovauja kun. Hollande. Šie abu sąjūdžiai ypa-- 
tingai remiami Prancūzijos Episkopato ir laiminami šv. Tėvo.

Kunigas — „S ūki lėl ių R e s p u b 1 ikos“ v a d a s. — Karo pasė
koje iškilusiai benamių vaikų problemai krikščionišką sprendimą Italijoje 
rado kun. Zeno Santini. Turime mintyje jo netoli Modenos viename 
kaimelyje įkurtą vaikų koloniją, pavadintą „sukilėlių respublika“. Rem
damasis mintimi, kad tik šeima yra auklėjimo pagrindas ir kad 
todėl pagrindinis vaidmuo tenka motinai, jis kreinėsi į’ karita- 
tyviškai nusiteikusias moteris ir ypač karių našles, kad šios pa
keistų benamiams vaikams motinas. Kiekvienam dvylikui berniukų ar 
mergaičių viena šių moterų buvo paskirta motina, ir tokia „apaštališka 
šeima" apgyvendinta atskirame name. Nors vaikų skaičius ir tūkstan
čiais augo, bet vis atsirado ir šiam uždaviniui save pavedančių moterų. 
Ir šiandien „sukilėlių respublika“ jau klesti: steigiamos savos dirbtu
vės bei įmonės, gaminamas! jose baldai bei apranga, statomi nauji 
namai patalpinti naujiems kandidatams. Nėra ir nelygybės problemų 
šioje „respublikoje“: nėra nei turtingų, nei vargšų, nes nėra pinigų. Už 
darbą atlyginimas vaikąms mokamas ne pinigais, o savotiškais kuponais, 
kurių vienas atitinka duonos kilogramo vertę. Šita vertė ir yra pagrin
das visiems kitiems reikmenims apskaičiuoti. Uždirbti kuponai atiduo
dami šeimos motinai, kuri jau ir rūpinasi visu, kas šeimai reikalinga. 
„Užsieniui“ niekas neparduodama,. išskyrus pačių leidžiamas knygas ir 
laikraščius. — Gražiai pasisekusi, mintis, bet kiek reikėjo ryžties — pir- 

. muosius savo planui finansuoti reikalingus pinigus Kun. Santini elge- 
• tavo su katerinka. vaikščiodamas po kaimus.

Dante ir Papini prieš kunigus politikus ir ekono
mistus. — Zinomasai ,Kristaus Istorijos“ autorius Giovanni Papini
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daugiau kaip prieš dešimtį metų paskelbė -įdomią studiją apie Dante 
(Dante vivo). Kadangi šio veikalo vertimo į mūsų kalbą dar ir šian
dien neturime, tai pateikiame savo skaitytojams bent vieną jo ištrauką 
iš vokiško vertimo „Dante — Ein ewiges Leben (Wien. 1936, 39—41):

„Visu pirma pasisakytina prieš politinio momento bažnytiniame 
gyvenime įsiviešpatavimą ir prieš bet kokį ūkinių-interesų susipynimą 
su kunigine pasiuntinyste. Modernieji katalikai, lygiai kaip Dante, yra « 
prieš kunigą politikierių ir biznierių. Jie yra įsitinkinę, kad Bažnyčia 
yra sielų bendruomenė, siekianti antgamtinių tikslų. Ir todėl, kiek lei
džia visuomeniniai varžtai bei istorinės perkaltos, ji turi vengti kiek
vieno betarpiško ar tarpiško kišimosi j politinį vadovavimą. Tai reiškia: 
kunigai negali priklausyti jokiai partijai, juoba siekti valstybėje vado
vavimo ak dalyvauti grupių bei klasių kovose, — nebent kaip derinto- 

. jai ir taikintojai. Bažnyčios pasiuntinystė yra tik dorinė bei dvasinė: ji 
yra pašaukta ne valstybėms vadovauti, o tikintiesiems į dvasinį skai
drumą ir amžinąjį išganymą vesti.

„Kunigas turi save skirti tik Dievo tarnybai. Gi politika iš visų 
žemiškųjų (pasaulinių) dalykų yra pats žemiškiausias (pasaulietišklau- 
sias), labiausiai tolimas evangeliniam idealui. Dvasininkai neturi pasi
daryti nei valdovais, nei valdovų tarnais ir jokiu būdu neturi daly- - 
vauti civiliniame valstybės vadovavime. Hic cezaris, hic Petrus. Kata
likų Bažnyčioje tėra vienas Karalius — Jėzus Kristus. Visi imperato
riai, karaliai prezidentai ir ministerial, kaip krikščionys, yra palenkti 
moralinei Bažnyčios jėgai, kuri, reikalui esant, gali juos papeikti ar ir 
pasmerkti, bet niekada neturi teisės ir neprivalo su jais susidėti žmo
nėms viešpatauti. Bažnyčia yra pašaukta žmones (todėl ir politikus) mo
kyti, kaip jie tobulumu gali pelnyti taiką žemėje ir amžinąją palaimą 
danguje. Šį uždavinį paskyrė jai Dieviškasis jos Įsteigėjas. Jei kai ku
riais jos - istorijos laikmečiais buvo abatų, kurie buvo feodaliniais po
nais; popiežių, kurie norėjo lemti tos ar kitos valstybės politiką; bažny

čios kunigaikščių, kurie buvo valdovų ministeriniais, patarėjais, tai 
istorija mums liudija, kad- tai Bažnyčiai daugiau pakenkė, negu buvo 
naudinga. Nei reformacija, nei apšvieta nebūtų pasisekusios, jei visi 
Bažnyčios nariai visada būtų likę ištikimi savo grynai dvasiniams už
daviniams. Žinoma, ir Bažnyčia turi savo politiką. Tačiau ši politika 
nėra politika įprastine to žodžio prasme, bet ieškojimas geriausių gali
mybių veikti tarp valstybių ir valstybėse. Si politika ne linkmę duoda, 
o tik negatyviai saugo.

„Sunku pasiekti, kad Bažnyčia, kaip organizacija, pilnai galėtų lai
kytis evangelinio neturto principo (ir apaštalai turėjo iždininką), bet - 
labai tikėjimo autoritetui kenkia, jei aukštieji Bažnyčios ganytojai, ku
nigai ir vienuoliai sugobšėja žemiškbsjoms gėrybėms. Kanoninė teisė 
įsakmiai kunigams draudžia verstis prekyba ir spekuliacija. Šiuo atžvil
giu nuo Dantės laikų padaryta milžiniška pažangą Bet tam reikėjo 
elgetinių ordenų, reformacijos puolimų ir kietosios mūsų patirties 
mokyklos.“ , ' •
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IŠ TAUTINIO D E LEGATO VEI K LOS
• Tautinių Delegatų posėdis Hoechstėje

Susidarius Vatikano emigracinei komisijai, liepos 10 dieną Hoeęhsteje 
buvo sušauktas visų Tautinių Delegatų posėdis. Jame dalyvavo pats 
Popiežiaus Misijos šefas — vysk. Aloyzas Muench, iš Romos atvykęs 
Tėvas Killion ir NCWC Vokietijoje esančių atstovybių pareigūnai. Tau
tinius Delegatus lydėjo jų patarėjai. Posėdyje buvo supažindinta su 
Vatikano pastangomis padėti išvietintiems asmenims emigruoti. Iš savo 
pusės Tautiniai Delegatai patiekė Vatikano atstovui reikiamus duome
nis ir pageidavimus.

Tremtinių Bendruomenės suvažiavimas Feilbache
Liepos 18 dieną Feilbache įvyko Lietuvių Benruomenės atstovų 

suvažiavimas. Kun. Jonas Aviža Delegato vardu pasveikino suvažia
vimą ir padarė pranešimą apie Vatikano pastangas emigracijos rei
kalu.

Kun. Dr. Kuzak prašo lietuvių gydytojų ir seserų
Liepos 28 dieną Dęlegatūroje lankėsi lenkų kunigas Dr. Kuzak, 

vienas iš Bietigheimo (prie Stuttgarto) sanatorijos vedėjų, prašydamas 
nurodyti jam lietuvius gydytojus ir seseris, tinkamus NCWC išlaiko
mos sanatorijos tarnybai. Jis buvo nukreipas j Schwaebisch Gmuend 
pas gydytoją Z. Danilevičių ir šio pagalba susirado keletą seserų, porą 
gydytojų ir kun. Dakinevičių administraciniams reikalams.

Antrasis Tautinių Delegatų posėdis
Muenchene, Passinge, liepos 31 dieną įvyko ukrainiečių Apašta

liškojo vizitatoriaus Dr. Wojakowski sukviestas antrasis Tautinių Dele
gatų suvažiavimas emigracijos reikalais. Tėvo Killion įgaliotinis 
McDevitt, Vatikano emigracinės komisijos Vokietijoje reikalų vedėjas 
padarė pranešimą apie minėtos komisijos darbo planą, daugiau susto
damas ties kartotekos pravedimo reikalu. Tautiniai Delegatai 
padarė kai kurių pageidavimų. Po bendro posėdžio Tautiniai Delegatai 
dar posėdžiavo juos ir dabartinę padėtį liečiančiais klausimais.

Kazys Baltramaitis ir Tėvas Braun
Rugpiūčio 8 dieną Delegatūroje lankėsi Amerikos lietuvis Kazys 

Baltramaitis ir amerikietis Tėvas Andrew Braun, naujai iš Amerikos 
atuykę NCWC atstovai. Tautinis Delegatas juodu palydėjo į Schwae
bisch Gmuend, kur svečiai susipažino su stovykla ir dalyvavo ateiti
ninkų tarybos posėdyje.
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Evangelikų Superintendentas pas Tautinį Delegatą
Rugpiūčio 11 dieną Delegatūroje lankėsi lietuvių evangelikų super

intendentas prof. Jonas Pauperas ir su Tautiniu Delegatu tarėsi, kaip 
reiktų bendromis jėgomis rūpintis globa senelių, ligonių ir vaikų, kurie 
eventualiai gali pasilikti neemigravę.

Vizitacija Kemptene
Rugpjūčio 14 dieną Tautinis Delegatas vizitato Kempteno lietuvių 

stovyklą ir suteikė 84 asmenims Sutvirtinimo sakramentą. Ta proga 
susipažino su stovyklos gyvenimu ir dalyvavo specialiai surengtoje aka
demijoje ir koncerte.

Seeshaupto studijų dienos
Rugpiūčio 16 — 22 dienomis Seeshaupte vyko studentų ateitininkų 

studijų dienos. Darbas pradėtas iškilmingomis pamaldomis, kurias atlaikė 
tautinis Delegatas, ir iškilmingų aktu. Tautinis Delegatas savo sveiki
nimo žodyje priminė katalikiškosios studentijos uždavinius dabarties 
metu, tarp kito pabrėždamas, kad reikia susirūpinti katalikiškosios ak
cijos minties sugyvinimu tremtyje.

Weideno Stovykloje
Vykdamas į kacetinlnkų suvažiavimą, Tautinis Delegatas rugpiūčio 

21 dieną aplankė Weideno stovyklą, pasimatydamas su stovyklos gy
ventojais koplyčioje ir jiems pratardamas keletą sustiprinimo žodžių.

Kacetinlnkų suvašiavime Flossenbuerge L—.,
Rugpiūčio 22 dieną Flossenbuerge lietuvių politinių kalinių su

važiavimo dalyviams Tautinis Delegatas atlaikė pamaldas, kartu su 
jais pasimelsdamas. už šiame kacete žuvusius tautiečius. Po pamaldų 
pašventino paminklą žuvusiems lietuviams ir pasakė suvažiavimo daly
viams lietuvių ir vietiniams gyventojams lenkų kalba žodį.

Trečioji Tautinių Delegatų konferencija
Ukrainiečių kunigų seminarijos patalpose, Hirschbergo pilyje prie 

Weilheim (Bavarijoje),' buvo sušauktas tretysis Tautinių Delegatų ir 
Vatikano emigracinės komisijos atstovų posėdis emigracijos reikalais. 
Lietuvių Tautinio Delegato palydovai, kun. A. Šidlauskas ir Dr. P. Ma
čiulis, padarė pranešimus, liečiančius lietuvių nusistatymą ir pageida
vimus emigracijos reikale. Lietuvių Tautinis Delegatas tuo reikalu 
įteikė trumpą pro-memoria NCWC vadovybei Vokietijoje, kurios glo
boje minėta Vatikano emigracinė komisija veikia.

Pas latvių Tautinį Delegatą
Rugpiūčio 27 dieną lietuvių Tautinis Delegatas lankėsi pas latvių 

Delegatą Mons. Dr. Laurinovičs, kuris buvo tik ką grįžęs iš Romos, 
be kita ko matęsis ir su Vysk. Bučiu.
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Tėvo Walsh vizitas
Katalikų universiteto Fordham New Yorke profesorius Tėvas 

Walsh SJ rugpiūčio 30 dieną lankėsi pas Tautinį Delegatą, tikslu 
painformuoti apie Amerikos katalikų universitetų planą surasti DP 
tarpe atitinkamų specialistų profesūrai. Iš jo pasikalbėjimų, kuriuos 
jis buvo turėjęs Muenchene ir Stuttgarte su įvairiais asmenimis, paaiš
kėjo, kad tokių kandidatų daugiausia gali būti iš lietuvių tarpo. Jo 
kelionės tikslas kol kas tėra surinkti žinias, bet nedaryti galutinių 
sprendimų.
Lietuvių maldininkų kelionė Altoettinge

Marijos gimimo dieną, rugsėjo 8, Bavarijos šventovėje Altoettinge 
suvažiavus iš įvairių Vokietijos vietų lietuviams maldininkams, įvyko 
iškilmingos pamaldos, procesija ir pasiaukojimas Nekalčiausiai Marijos* 
Širdžiai. Dalyvavo apie 3.000 žmonių, kelios dešimtys lietuvių kunigų; 
iš lietuvių aukštosios dvasiškijos buvo J. E. Vysk. Padolskis ir Tau
tinis Delegatas, iš latvių — Vysk. Rancens ir latvių Delegatas prel. 
Laurinovičs. Ta proga parengta peticija Šventajam Tėvui, kad lietuvių 
tremtinių vartojama įnvokacija „Tremtinių Motina, melski už mus“, 
būtų įtraukta į lauretaniškąją Marijos litaniją.

Tautinis Delegatas padarė vizitą Altoettinge pravažiuojant susto
jusiam latvių vyskupi Urbšiui.
L. R. K. Suvažiavimas Hochfelde

Metiniame L. R. K. suvažiavime, įvykusiame rugsėjo 11’dieną Augs- 
burg-Hochfeld, Tautinis Delegatas atlaikė pamaldas ir dalyvavo su
važiavimo posėdžiuose. ,
Vyskupas V. Brizgys Delegatūroje

Po apsilankymo ir vizitacijos Schwaebisch Gmuend stovykloje 
J. E. Vysk. Dr. V. Brizgys užsuko į Kirchheim-Teck ir aplankė Dele- 
gatūrą. Su Ekscelencija buvo aptarti religinės spaudos ir kiti reikalai. 
Grįždamas iš vizitacijos Freiburge i. Br. spalio 7 dieną ir iš vizitacijos 
Stuttgart-Fellbach spalio 13 dieną vėl. buvo aplankęs Delegatūrą ir su 
Tautiniu Delegatu aptarę bėgamuosius reikalus.
Posėdis K. A. ir Caritas reikalais

Rugsėjo 21 dieną, dalyvaujant K. A. pirmininkui doc.’ A. Vasi- 
.liauskui ir gen. sekretoriui Kun. V.. Paulauskui, Delegatūroje įvyko 
posėdis bėgamaisiais Katalikiškosios Akcijos ir Caritas reikalais.
Min. P. Zadeikis ir Ponia Devenienė

Lietuvos Ministeris Amerikoje Zadeikis, prieš lankydamas lietuvių 
stovyklas, užsuko rugpiūčio 22 d. Delegatūroje, lydimas p. Sidzikausko 
ir dr. Karvelio.

Ponia Devenienė rugsėjo 17 d. lankėsi Delegatūroje;- įteikdama iš 
Švedijos parvežtus religinius paveikslus ir papasakodama iš savo ke
lionės uždavinių. ■
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100 šeimų t Argentinią
Rugsėjo 14 dieną Delėgatūroje lankėsi Stuttgarto NCWC biuro ve

dėjas Mr. Toomey ir Rev. Mons. O. Grady. Sis pastarasis atvykęs iš 
Amerikos į Europą katalikų emigracijos reikalais ir iš čia per Romą 
vykstąs j Argentiną, pasiūlė sudaryti iki spalių mėn. 27 d. 100 lietuvių 
katalikų šeimų sąrašą, kur} jis bandysiąs Argentinoje pravesti. Tuo 
reikalu Tautinis Delegatas rugsėjo 27 dieną kreipėsi į atitinkamus as
menis, pavesdamas tokį šeimų sąrašą sudaryti.

Kunigų rekolekcijos
Rugsėjo 30 ir spalių 1, 2 dienomis Seeshaupte įvyko lietuvių kunigų 

rekolekcijos. Vysk. Bučiui negalėjus iš Romos atvykti, rekolekcijoms 
vadovavo Tėvas Gutauskas SJ, padedamas kun.' Dr. Vaišnoros MIC, 
kun. Dr. J. Gutausko, Tėvo Bružiko. Rekolekcijose dalyvavo 134 iš visų 
zonų kunigai. Paskutinę rekolekcijų dienos popietę buvo pasitarimas 
pastoraciniais tremties klausimais. Į susirinkusius kalbėjo ir latvių dele
gatas mons. P. Laurinovičs.

Vyriausias skautų kapelionas
Kun. Dr. Vaišnora, grįžęs iš tarptautinio skautų jambore Paryžiuje, 

Tautiniam Delegatui padarė pranešimą apie vykusią tarptautinę -skautų 
stovyklą ir bėgamuosius dvasinius skautijos reikalus Vokietijoje.

Vizituoja Gimnazijas
Kun. Dr. Gutauskas, delegatūros patarėjas mokyklų ir jaunuomenės 

reikalams, ' aplankė Schwaebisch Gmuend, Muencheno, Augsburgo, 
Scheinfeldo, Kasselio, Hanau, Memmingen, Kempten ir kitas gimnazijas, 
susipažindamas su religiniu mokymu ir auklėjimu ir pravesdamas 
vyresniųjų mokinių tarpe tuo reikalu anketą.

Moksleivių ateitininkų Dvasios Vadas
Moksleivių ateitininkų Dvasios Vadas kun. P. Patlaba, šią vasarą 

aplankęs visas anglų ir amerikiečių zonų M. A. kuopas, spalių 14 lan
kėsi Delegatūroje ir padarė pranešimą apie moksleivių ateitininkų dva
sinį stovį.

Tėvas Jonas Kipas rašo Tautiniam Delegatui:
„Senau jau rengiaus jums parašyti. Daug gražaus ir svarbaus apie 

jūsų darbus buvau skaitęs lietuviškuose laikraščiuose per šiuos pasta
ruosius pusantrus metus. Su dideliu dėmesiu visa tai sekiau, nors lig 

i šiol negalėjau jums raštu tai išreikšti. Linkiu jums Dievo palaimos 
aukštoje jūsų padėtyje ir taip atsakingame darbe, kuris šiais nepa
prastais laikais ypatingai sunkus. Skaičiau paskutinį jūsų atsišaukimą 
dėl maldininkų kelionės į Altoettingą. Si mintis man labai patiko; ji 
tikrai drąsi, atsižvelgiant į šio meto aplinkybes. Gavau iš Tėvo Br. ir 
nuostabią pasiaukojimo maldą; esu tikras, tai tūkstančiams padarys 
gilų įspūdį. Aš pats skubu šiandien mintimis ir maldoje kartu su jumis 
į tą šventovę. Sveikinu visus bendradarbius. Linkiu Dievo palaimos.“
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Raštas Vatikano Valstybės pasekretoriui
Spalių 20 d. lietuvių Delegatas pasiuntė raštą mons. Montini, Vati

kano Valstybės pasekretoriui, išdėstydamas ligšiolinės emigracijos ne- 
normulumus ir lietuvių pageidavimus tolimesniam emigracijos vykdy
mui. To paties turinio raštai pasiųsti Apaštališkam Vizitatoriui Vo
kietijoje vysk. Muench ir Vatikano biuro įgaliotiniui ’prie IRO Tėvui 
Killion. Iš šio pastarojo gautas atsakymas, kuriame, reiškia savo, padėką 
ir pasižada keliamus klausimus išdėstyti IRO posėdžiuose.

Ketvirtasis Delegatų posėdis
Hirschberge b. Weilheim š. m. lapkričio 4 d. buvo susirinkę pen

kių tautybių delegatai ketvirtojo savo posėdžio. Pagrindinis svarstymų 
klausimas buvo emigracijos reikalai. Suredaguotas kolektyvinis raštas 
mons. Montini, Vatikano emogracijos biuro viršininkui ir tėvui Killion. 
Vatikano biuro įgaliotiniui prie IRO.

Vizitacija Dillingene
Dillingeno. lietuvių stovyklą, kuri turi per tūkstantį asmenų, Tauti

nis Delegatas aplankė lapkričio 22—23 d., atlaikydamas pamaldas, su
teikdamas apaštališkąjį palaiminimą ir susipažindamas su vietos reli
giniu ir bendruoju gyvenimu. Dillingeniškiai pasirodė sava stipriomis 
meno jėgomis, gražiu kultūriniu gyvenimu ir pavyzdingai vedamomis 
mokslo įstaigomis.
Vysk. Rancans Delegatūroje

Lapkričio 26—27 dienomis pas delegatą kan. Kapočių svečiavosi 
latvių vyskupas J. E. Rancens ir latvių delegatos mons. Laurinovičs. 
Svečiai domėjosi lietuvių religinėmis-pastoracinėmis problemoms ir kėlė 
latvių-lietuvių bendro darbo reikalą.

Muencheno ateitininkų šventė
Muencheno Studentai ateitininkai lapkričio 29—30 dienomis šventė 

savo veiklos metines. Keturios, korporacijos — Grandis, Šatrija, Gaja 
ir Kęstutis — davė iškilmingą įžodį. Buvo pašventinta vėliava, suruoštas 
koncertas ir bendra vakarienė. Aukštųjų svečių tarpe buvo lietuvių 
delegatas kan. Kapočius, latvių delegatas mons. Laurinovičs, Muen
cheno universiteto rektorius Wentzel. Rektorius dviem atvejais sveikino 
studentus, pareikšdamas savo susižavėjimą lietuviškąja studentija. Kan. 
Kapočius pašventinęs vėliavą savo kalboje pasidžiaugė studentų atei
tininkų veikla, kurioje kliūtys dar labiau nuskaidrina jų aukštuosius 
idealus. Latvių delegatas kalbėjo apie šūkį ..Visa atnaujinti Kristuje“, 
kuris turėtų atnešti palaimą abiem broliškom tautom.

Teisės tvarkyti santuokos reikalus
Popiežiaus Misijos šefas Vokietijoje vysk. Muench praneša, kad 

„pagal kanonų 119, 2 str. nuostatus aukšt. gerb. Kan. F. Kapočiui, Tau
tiniam Delegatui Lietuviams Tremtiniams Vokietijoje ir Austrijoje, pa-
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vedama 500 atvejų teisės, gautos iš Aukštojo Valstybės Sekretorijato, 
liečiančios moterystės sakramentą. Teisės, apie kurias čia kalbama, yra 
tos pačios, kuriomis Kan. Kapočius naudojosi anksčiau, kol dar to 
paties Aukšt. Valstybės Sekretoriato nebuvo atšauktos“.
Nauji Dekanai

Naujuoju Prancūzų zonos tautiniu dekanu Delegatas Kan. Kapočius 
paskyrė Freiburg i. Br. stovyklos kapelioną kun. Joną Petreną. 
Wuerttembergo srities tautiniu dekanu paskirtas Schw. Gmuendės lie
tuvių stovyklos kapelionas. kun. Pijus Karalius. Vietoj į JAV-bes 
išvykusio Gross-Hesseno srities dekano kun. Aloyzo Klimo, tos srities 

e dekanu ir Hanau stovyklos kapelionu paskirtas kun. Zenonas Ge
lažius. Prisitaikant prie anglų zonos paskirstymo administracinėmis 
sritimis, tos zonos dekanų institucija pertvarkyta šiaip: S. Reino-West- 
falijos dekanu naujai paskirtas kun. Ignas Starkus, Žemutinės Sakso
nijos dekanu buv. Braunschweigo dekanas kun. Jonas Kardauskas ir 
Schlezwig-Holsteino sričiai lieka tas pats dekanas kun. Viktoras D a - 
bašinskas, kuris ir toliau eina Delegatūros įgaliotinio anglų zonai 
pareigas. ’ »
Tautinis Delegatas Memmingene *

Gruodžio 13—14 d. Delegatas Kan. F. Kapočius aplankė Mem- 
mingeno lietuvių stovyklą. Pasimatęs su vietos gimnazijos jaunimu, 
ragino ji < išlaikyti tautinius ir religinius idealus. Stovyklos gyventojų 
susirinkime supažindino su Vatikano pastangomis paditi išvietiritiesiems 
emigruoti. SekJnadienį atlaikė pamaldas ir suteikė ap. palaiminimą. 
Aplankė keletą šeimų stovyklūje ir šalia stovyklos gyvenančių, susi
pažindamas su jų padėtimi.

~' Už mirusius šiais metais kunigus tremtyje: dek. St. Raubą (Augs
burge), Nikodemą Raštutį (Waidene) ir dr. Steponavičių (Wangene) 
konfratrai prašomi atlaikyti šv. mišias.

KATALIKIŠKA AKCIJA
Sudaryti centriniai K. A. organai

LTKA Centro Prezidiumą, Tautinio Delegato š. m. gegužės 
3 d. paskyrimu, sudaro: pirmininkas doc dipl. mišk. Antanas Vasiliaus^ 
kas, vicepirmininkas doc. dr. Jonas Grinius, gen. sekretorius kun. 
Vaclovas Paulauskas.

Visi raštai kreiptini adresu: (14 a) Schw. Gmuend, Bismarck- 
kaserne VIII—47. - <

LTKA Centro Sekcijas sudaro: Vyrų reikalams: gyd. Juo
zas Petrikas, inž. dr. Antanas Juozapavičius, dipl. ekon. Henrikas Idzele- 
vičius; Moterų reikalams: Vanda Mačiulienė, mokyt. Kazė Juoza
pavičienė, mokyt. Genovaitė Šetikienė; Vyrų jaunimo reikalams: 
mokyt. Petras Balsas, stud, techn. Aleksandras Liutkus, stud techn. 
Vaclovas Mačys: Mergaičių reikalams: dantų gyd. Emilija Baniu-
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lytė, gall sės. Aldona Stepaitytė, gail. sės. Aldona Serapinaitė; Vaikų 
reikalams: mokyt. Alina Grinienė, mokyt. Marija Paplauskienė, mokyt. 
Valerija Kurmauskaitė ,

LTKA Caritas Centras Vokietijoje patvirtintas šiame sąstate: 
pirmininkas dir. Romualdas Zalubas, vicepirmininkas, kan.' prof. Juozas 
Meškauskas, sekretorius ir iždininkas pulk. Narcizas Tautvilas.

Raštai kreiptini a r e s u : (13 b) Kempten-Allgau, Schlosskaserne, 
DP Lager. ' '.

LTKA Studijų Centrą sudaryti T. Delegatas š. m. birželio 11d. 
pavedė doc. Simui Sužiedėliui. Spalių 4 d. patvirtintas S. C. sąstatas: 
pirm. Simas Sužiedėlis, vicepirmininkas ir referentas katalikiškam su
sipratimui skatinti dir. Petras Maldeikjs, gen. sekretorius ir referentas* 
liturginiams klausimams kun. Longinas Jankauskas, referentas socia
liniams ir karitatyviniams klausimams teis. Juozas Kairys, referentas 
jaunuomenės religinio gyvenimo ir veikimo klausimams mokyt. Justi
nas Skuodas, referentas religiniam menui inž. Pranas Drąsutis ir refe
rentė moterų religinio gyvenimo ir veikimo klausimams Dr. Marija 
Gylienė.

Visi raštai kreiptini adresu: (16) Hanau a. M, Lamboystr. 84, 
DP Lager 4—20.
K. A.' Parapijų Komitetai

LT Katalikiškos Akcijos Parapijų Komitetai jau sudaryti ir veikia 
šiose stovyklose: Babenhausen b?'Dieburg, Schweinfurte, Wuerzburge, 
Muenchene-Freimann, Hanau, Dillingene, Bamberge, Schw. Gmuendėj, 
Weidene-Hammerweg, Hannover-Stoeckene.
Vyskupai laimina K. A. darbą

K. A. Centro Pirmininkui rašytuose laiškuose lietuviai vyskupai 
Dr. V. Brizgys ir Dr. V. Padolskis sveikina pradėtą katal. akcijos darbą ■ 
ir linki jam gausios Dievo palaimos. Vysk. Brizgys rašo: „Visu nuošir
dumu linkiu Jums ir visiems Jūsų Garbingiems bendradarbiams viso
kios Dievo palaimos ir sėkmės Jums patikėtame gražiame ir svarbiame 
darbe. Reikia turėti vilčių, kad atgaivintoji K. Akcija mūsų tautiečių 
tarpe čia tremtyje daug prisidės mūsų tikinčiąją visuomenę sujungti' 
ir pakelti jos dvasinį ir bendrai katalikiškąjį gyvenimą“. Vysk. Pa
dolskis be kitko rašo: „Jūsų darbui linkiu gausios Dievo palaimės. 
Darbas didis ir nelengvas, bet užtat išganingas ir tenka tik pasveikinti, 
kad pagaliau jis pradėtas“. 1 , ■ _

iŠ RELIGINIO ATEITININKŲ GYVENIMO
Dvasios vadai pas vysk. Brizgį

Vyriausi Ateitininkų dvasios vadai — dr. J. Gutauskas, Vyt. Pik
turna ir P. Patlaba š. m. rugsėjo 4 d. lankėsi pas vysk. Brizgį, painfor
muodami jį apie religinį gyvenimą ateitininkų moksleivių ir studentų , 
organizacijose.
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Reikšmingos studijų dienos
Rugpiūčijo 16—24 dienomis {vykusios studentų ateitininkų studijų 

dienos Seeshaupte (prie Muencheno) apreiškė, tarp kitų vertų dėmesio 
dalykų, naują posūkį religiniame studentijos gyvenime. Studijinis dar
bas ir džiaugsmas buvo pasigėrėtinai derinami su gyva religine prak
tika. Lig šiol studentiškoji ateitininkija dar nebuvo parodžiusi tokio 
eucharistinio ir liturginio subrendimo, kaip tai pasireiškė dabar. Trem
tis šiuo atžvilgiu atnešė ilgai lauktą ir Lietuvoj puoselėtą atgimimą. 
Šitas posūkis nėra primestas iš viršaus, bet jaučiamai eina iš jaunų 
žmonių dvasios. ' •

Susikaupimo valandėlės
Hanau moksleivių ateitininkų iniciatyva ruošiamos kas penktadienį 

visiems gyventojams susikaupimo valandėlės stovyklos koplyčioje. To
kių valandėlių tikslas sugyvinti patį pamaldumą, įvedant visų tikin- 

, čiųjų dalyvavimą maldose ir giesmėse. Dalyviams padalinami spaus
dinti maldų ir giesmių- tekstai. Ateitininkai iš anksto juos paruošia ir 

' patys ąkyviai dalyvauja.

Recitatyvinės mišios
Scheinfeldo ateitininkai sendraugiai prieš keletą mėnesių buvo 

pradėję kitur praktikuojamą, o mūsų tarpe dar mažai vartojamą mišių 
klausymo būdą, būtent — visų dalyvių bendrą kalbėjimą atitinkamų 
mišių maldų bei atsakinėjimą. Kartu su. šia praktika minimas ateiti
ninkų būrelis rinkosi aiškintis mišių tekstus ir susipažinti su pačia 
mišių prasme. Ši sveikintina iniciatyva, kai kuriems vadovaujantiems 
asmenims išvykus kitur, nutraukta.

Tarptautinis rožančius
Muencheno studentai ateitininkai sudaro aktyvų branduolį Vokieti

joj esančių užsieniečių katalikų studentų organizacijoje „Unitas“. Spalių 
mėnesy ši organizacija suorganizavo vienoje Muencheno bažnyčioje 
taip vadinamas tarptautinio rožančiaus pamaldas, kuriose kiekvienos 
tautybės dalyviai kalbėjo atskirą rožančiaus paslaptį sava kalba ir po 
to giedojo tautinę-religinę giesmę. Pamaldose dalyvavo Muencheno 
vyskupas ir daug vokiečių tikinčiųjų. Iš penkių tautybių katalikų stu
dentų, lietuviams teko rožančių pradėti (atkalbėti pirmąją paslaptį) ir 
sugiedoti „Marija, Marija“. ' j

MAS kursai ir stovyklos ■
Jauniausias ateitininkijos narys — Moksleivių Ateitininkų Sąjunga 

rodo ypatingą veiklumą. Ideologiniam-pasaulėžiūriniam švietimui ir 
bendruomeniniam religiniam gyvenimui sugyvinti buvo suruoštos pen
kios stovyklos ir kursai: Eichstaette, Augsburge, Seedorfe, Seligenstadte 
ir Obere Kalle. Be to pravedė bendras ir zonines konferencijas. Paste
bimas visur didelis šio jaunimo savarankiškumas, dvasinis subrendimas 
ir'gyva religinė dvasia. Vyresnieji stebėtojai šio meto ateitininkiškąjį
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jaunimą lygina su pirmojo karo to paties idealo jaunimu, kuris augo 
Rusijos audrose ir išugdė dinamiškų, sąmoningų ir visais atžvilgiais pa
jėgių asmenybių. "

MAS Vokietijoje šiuo metu veikia pasiskirsčiusi j 5 rajonus, api
mančius 23 kuopas. S-ga pradeda organizuoti savo padalinius tarp 
Anglijon nuvykusių lietuvių, turi savo' įgaliotinį IAV-se ir palaiko 
tamprius ryšius su JAV „Vyčių“ organizacija.

• Be rotatorium leidžiamų keletos rajoninių laikraštėlių, S-ga atgaivino 
senąją „Ateitį", kuri pasirodė trijuose numeriuose, leidžia „Ateitininkų 
Vadą“ ir „Ateitininko Bibliotekos“ seriją (išėjo 10 nr-ių). >
Ateitininkų sendraugių statutas

Beveik kiekvienoje stovykloje veikia ateitininkų akademikų, vaai- 
namų sendraugių, būreliai. Ligšiolinis veikimas reiškėsi klubinio pobū
džio pasikalbėjimais. ASS-ga šiuo metu yra paruošusi naują, tremties 
sąlygoms pritaikytą statutą, kuris tiksliau imasi apibrėžti šių būrelių ir 
pačios s-gos veiklą.

Iš RELIGINIO SKAUTŲ GYVENIMO

Skautų dvasios vadų pasitarimas
Kunigų rekolekcijų proga š. m. spalių 2 d., dalyvaujant Tautiniam 

Delegatui kan. Kapočiui, įvyko skautų dvasios vadų pasitarimas. Jame 
vyr. dvasios vadovas kun. dr. Vaišnora platokame pranešime nušvietė 
dabartinę skautų būklę. . Kasselio suvažiavimas galutinai išryškino 
esamą padėtį ir pašalino iki tol buvusius neaiškumus. Suvažiavimas 
aprobavo pirmijos padarytus žingsnius, pravedant religinio momento 
įjungimą į skautiškąją veiklą. Tame suvažiavime susigyventa su min
timi, kad religinis ugdymas skautijoje yra būtina ir integralinė skau- 
tybės dalis. Jamboree ten dalyvavusiems skautams ir jų vadams aiškiai 
įrodė, kad visame pasaulyje skautų veikla nėra atsieta 'nuo religijos. 
Tas rodo, kad ir lietuviai skautai eina tinkama kryptimi.

Konstatuota, kad paskutiniu laiku skautų vadai palaiko tampresnį 
ryšį su dvasios vadovais, o pastarieji vis labiau įsijungia į skautiškąjį 
darbą. Kaip vienas džiauginančių' reiškinių yra skautų spaudos dar
buotojų pageidavimas jų spaudoje straipsnių, aiškinančių religinius 
klausimus. Šiandien dvasios vadovų veiklai dirva yra daug palankesnė. 
Reikia tik su visu užsimojimu imtis darbo. Skautų vyriausioji vado
vybė rodo geriausių norų ir daro visa, kad dvasios vadovų darbas būtų 
ir sklandus ir sėkmingas. Dvasios vadovų darbas skautų sąjungoje yra 
kiekvieno kunigo tiesioginės pastoracijos dalis. Šio specifinio darbo 
niekas kitas negali atlikti ir už jo sėkmingumą atsakomybė krinta ant 
dv. vadovų pečių.

Konstatuota džiugus faktas, kad pereitą vasarą kai kurie dv. vado
vai su religine programa aktyviai įsijungė į stovyklavimą. Savo pa
vyzdžiu ir religinio momento įjungimu į stovyklos gyvenimą, jie daug 
prisidėjo prie stovyklų pasisekimo ir įprasminimo. Skautai šį dv. vadovų 
žingsnį labai teigiamai ir palankiai įvertino.
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Iš atskirų vietų pranešimų paaiškėjo, kad rimtesnių sunkumų nepa
sitaiko. Su ateitininkais santykiai daug kur yra ne tik normalūs, bet ir 
pavyzdingi.

Kai kurie pranešėjai nusiskundė, kad religiniam moraliniam ugdy
mui 'kai kada kenkia skautų vyčių neigiami pavyzdžiai. Veik visur 
vyčiuose yra dalis narių neperėjusių skautų mokyklos. Sis naujas, jau 
nusistovėjęs jaunimas kartais įneša skirtingos dvasios ir savo pavyzdžiu 
neigiamai veikia skautus. Sutarta, kad dv. vadovai atkreips ypatingo 
dėdesio į skautus vyčius ir stengsis taisyti jų tarpe pasitaikančias ne- 
gerovas.

Kai kurių pranešėjų nusiskusta, kad skautų viešuose pasirodymuose 
(laužuose) pasigendama lietuviškos dvasios. Programa, dainos, žaidimai 
dažnai yra nelietuviški. Šia nelietuviška dvasia skautų jaunimas labai 
užsikrėtė YMCA-^stovyklose. Tai ypač ryšku anglų zonoje. Kreiptimas ' 
dėmesys, kad lietuviai skautai tremtyje ypač palaikytų lietuviškąją • 
dvasią ir ją ugdytų. Dv. vadovai čia gali būti geri patarėjai ir 
taisytojai.

Vyr. Skautų Dvasios Vadas pakeltas į Skautininkus
Rugsėjo mėn. 8-tos dienos proga, L S S-gos Pirmija vyriausi j į savo 

Dvasios Vadovą Kun. Dr. Joną Vaišnorą pakėlė į skautininko laipsnį. 
Į skautininkus ta pačia proga pakeltas ir LSS Tarybos Narys Kun. 
Prof. Stasys Yla. Prieš keletą mėnesių į pask'autininko laipsnį buvo 
pakeltas dar vienas kunigas — Kempteno gimnazijos kapelionas Juozas 
Panavas. s

Lietuviškas kryžius tarptautiniame skautų jamboree
Lietuviai skautai tarptautiniame jamboree įrengė tautinį lietuvišką 

kryžių, kuris atkreipė kitų tautų skautų dėmesį. Paryžiaus šv. Liudviko 
kunigų seminarijos profesorius ir katalikų skautų dvasios vadas Paul 
Hartmann pamatęs šį kryžių, pats jį nusipieše ir į lietuvių albomą įrašė: 
„Aš ilgai gėrėjausi lietuvių stovyklos dvasia. Jos vartus ir kryžių aš 
nusipiešiau ir juos laikau skautų stovyklos įrangų sektinais pavyzdžiais. 
Aš niekad nepamiršiu tų pastangų, kurias lietuvių skautai yra parodę 
net ir svetimoj žemėj, ugdyti tėvynės meilei ir gražiajai krikščioniš
kajai kultūrai.“

Vyr. Jamboree Kapelionas gėrisi liet skautais
Didelis lietuvių prietelis, buvęs 1938 m. Lietuvoje tautinėje lietuvių 

skautų stovykloje kanauninkas Rupp, aplankė lietuvių skautų stovyklą 
Tarptuniame jamboree. Jo garbei buvo suruošta laužas su lietuviška pro
grama. Savo įspūdžius jis šitaip išreiškė, įrašydamas į atminimų knygą: 
„Lietuviams skautams katalikams ir jų mielam bei uoliam dvasios 
vadovui, vyriausias 1947 m Jamboree dvasios vadas dėkoja už atmin
tiną 1947 na. rugpjūčio mėn. 17 dienos vakarą ir pasižada melstis, kad 
jaunimas šiame sumaterializėjusiame pasaulyję rikiuotus! apie krikščio
niškuosius vadus. Drauge linki, kad lietuviškoji dvasia ir kultūra 
užimtų tinkamą vietą Žmonijoje ir Krikščionybėje“.
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Paryžiaus kardinolo linkėjimai lietuviams skautams
Paryžiaus kardinolas Suhard, apsilankęs Jamboree ir priėmęs visų 

tautų dvasios vadus, lietuvių skautų dvasios vadovui pareiškė: „Žinau 
Lietuvos padėtį ir jos kančias. Tai nekaltai tiek daug kenčianti tauta. 
Aš šiandie meldžiau Dievą, kad grįžtų laisvė pavergtoms tautoms. Aš 
prašau brolius kunigus atsiminti savo maldose nekaltai kenčiančią lie
tuvių tautą. Jūs skautai esate optimistai. Todėl nenusiminkite ir tikė
kitės, kad ir Lietuva susilauks laimingesnių dienų. Dievas yra nelai
mingųjų ir kenčiančiųjų globėjas. To aš lietuviams skautams linkiu' ir 
iš visos širdies juos laiminu“.
Religinio momento kilmė skautijoje

Rugpiūčio mėn. 15 d. Jamboree dalyviams pamaldas atlaikė specia
liai iš Londono atvykęs Westminsterio arkivyskupas kardinolas Griffin. 
Jis savo pamoksle išvedė gražią paralelę tarp katalikų Bažnyčios ir 
skautybės: „Jos abi yra universalinės, nes apima visas rases ir visas 

— tautas“. Skautybė, jo žodžiais, tapo tarptautinė jaunimo šeima dėlto, kad 
atsirėmė į krikščionybę. Jo pirmtakūnas Londono kardinolas Bume 
kitados lordui Paden Powell yra pataręs į skautybės programą įvesti 
krikščioniškąjį religinį momentą — tarnavimą Dievui. Tik tada skau
tybė apimsianti viso pasaulio jaunimą. Paden Powell jo patarimo 
paklausęs ir šiandien skautybės idėja tikrai apifna viso pasaulio tautas.

LIETUVIU GYVENIMAS SVETUR
PIETŲ AMERIKA

Argentina. — Dvasinius’ Argentinos lietuvių reikalus aptarnauja 
marijonas Kazimieras Vengras (Mendoza 2280, Avellaneda F. C. S.). 
Gimęs JAV, jis studijavo ir baigė teologijos mokslus Kauno teo
logijos fakultete. Kurį laiką dirbęs S. Amerikoje, šio karo metu savo 
vyresniųjų buvo paskirtas į Argentinoj vedamą marijonų lietuvių pa
rapiją.

Kun. Kaz. Vengras š. m. spalio mėn. su lietuvių- delegacija lan
kėsi pas Argentinos prezidento žmoną Jievą Per o n ir įteikė jai pra
šymą įsileisti į Argentiną lietuvios pabėgėlius iš Vokietijos.

Brazilija. — Iš prieškarinių laikų Brazilijos lietuvių pastoracijoje 
dirba kunigai: P. Ragažinskas (Caixa Postal 4118, Sao Paulo), A. Ar
minas ir J. Janulionis.

Čile. — Čilės kardinolo pakviesti, prieš metus iš Romos nuvyko šie 
lietuviai kunigai: Titas Narbutas, Antanas Kardauskas (Augustinas 1781, 
Santiago de Chile) ir Jonas Žvirblis. Truputį anksčiau kaip misijanorius 
atvyko salezietis Mečys Pusčius, buvęs savu laiku misijonorium Kuboje. 
Šie kunigai rūpinasi organizuoti vietos katalikų tarpe pagalbą lietu
viams tremtiniams ir tuo reikalu kreipėsi rekomendacijų pas Tautinį 
Delegatą Vokietijoje kan. Kapočių.
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Ekvadoras. — 1946 m. į Ekvadorą atvyko iš Romos selezietis kun. 
Petras Maskolaitis dirbti misijonoriauš darbo. Romoje Vatikano spaus- 

' tuvėje buvo atspausdinęs liet, katekizmą (5000 egz.) ir maldaknygę „Garbė 
Dievui“. Ekvadorą jis gerai pažįsta iš seniau, kai studijų pertraukos 
metu dirbo tenykščiose saleziečių misijose. Maskolaitis šiuo metu misi- 
jonoriauja tarp' vietos indėnų, kivari genties.

Kolumbija. —•, Salezietis kun. Stasys Matutis praneša apie sudarytą 
katalikų komitetą lietuvių karo paliestiesiems remti. Garbes komitete 
dalyvauja Medellin arkivyskupas Benitez ir Baraanouilla vyskupas 
Tellez. Be to yra sudarytas darbo ir ponių komitetai, į kuriuos įeina 
eilė kunigų ir aukštų Kolumbijos ponių. Iš lietuvių- pusės komitetui _ 

. pirmininkauja Dr. Stasys Sirutis, vicepirmininkas — Tėvas St. Matutis.
I komitetą įeina dar šie lietuviai saleziečiai kunigai: Mykolas Ta
mošiūnas, Nikodemas Saldukas, Vaclovas Dubinskas.

Urugvajus. — 1941 m. patekęs į P. Ameriką, kun. St. Grigaliūnas, 
buvęs Telšių seminarijos prokuratorius, jau kuris laikas dirba Uragva- 
juje (Montevideo, Ituzaingo 1373), aptarnaudamas vietinius .lietuvius. 

, Dėka gerų jo santykių su vietos dvasine vyresnybe, yra gautas pati
kinimas priimti lietuvių tremtinių kunigų į Montevideo arkivyskupiją 
tiek, kiek tik jų pareikš norą ir sutvarkys atitinkamus formalumus.

Venezuela. — Vysk. Būčys iš Romos praneša, kad Ap. Sosto nuncijus 
arkivysk. J. Misuraca š. m. rugsėjo mėn. pradžioje įteikė Caracos arki
vyskupui Lukui Castillo sąrašą lietuvių, norinčių apsigyventi Vęnezueloje.

SIAURĖS AMERIKA

Organizuojasi Lietuvių Katalikų Centras
Nuo š. m. pradžios Amerikoje pradėtas organizuoti Lietuvių Kata

likų Centras. Statutas jau yra paruoštas ir specialios patalpos baigiamos 
įruošti. Kaip praneša „Darbininkas“, vietiniai katalikai šio Centro br- 
ganzavimu yra susidomėję ir noriai prie jo darbų prisidės, kai tik 
viskas bus paskelbta visuomenei. L. K. Centro uždavinys apjunkti visas 
Amerikos lietuvių katalikų organizacijas ir jų darbą koordinuoti.

Katalikių Moterų Suvažiavimas
Harforde, Conn., š. m. rugpiūčio 18 d. įvyko Amerikos Lietuvių 

Katalikių Moterų 22 seimas — suvažiavimas. Dalyvavo 91 atstovė iš 
įvairių Amerikos lietuvių parapijų.

Lietuvių darbininkų seimas
Providence R. I. rugsėjo 21 ir 22 dienomis įvyko LDS seimas. Jis 

prasidėjo iškilmingomis pamaldomis, kurias celebravo LDS Centro pir
mininkas kun. Pr. M. Juras. Pritaikytą pamokslą pasakė kun. K. Šir
vaitis. Be paskaitų, einamųjų reikalų suvažiavime buvo svarstomi 
aktualieji LDS reikalai, pagalba tremtiniams ir priimtos rezuoliucijos 
Lietuvos atstatymo reikalu. Naujoju pirmininku vėl perrinktas kun. 
Pr. M. Juras.
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Vargdienių seselių rėmėjų seimas
Išgarsėjusi Lietuvoje Vargdienių Seselių kongregacija Amerikoje daro 

pirmuosius žingsnius. Jos įsikuria, kur galės vėl toliau tęsti mergaičių 
auklėjimo; švietimo ir spaudos darbus. Amerikos visuomenėje susirado 
savo bičiulių, kurie š. m. gegužės 30 dieną Putnam, Conn, susirinko i 
savo seimą. Po pamaldų turėjo iškilmingą posėdį, kurame priėmė re
zoliucijas remti Vargdienes Seseles įvairiuose jų darbuose.

— Sesuo Augusta Sereikytė prašo Vokietijoj esančių liet, kunigų 
kad atsirandančias kandidates į vienuolyną, nukreiptų į Vargd. Seseles 
(Immaculate Conception Convent, R. F. D. 2, Putnam, Conn.). Rimtai 
norinčias būti vienuolėmis paimtų į JAV.

Kandidatės galėtų ir pačios kreiptis Rev. Mother M. Aloysa vardu, 
tik turėtų atsiųsti savo gim. metrikus, išeito mokslo pašymėjimą, ku
nigo liudijimą ir sveikatos liudijimą. Priimamos 16—30 m. amžiaus.

Sv. Pranciškaus seselių vienuolijos sidabrinis jubiliejus
Šiemet šv. Pranciškaus seselės švenčia 25 m. savo įsikūrimo jubi

liejų. 1922 m. kun. M. Kazėno pastangomis jos buvo įkurdintos Pitts- 
burgh’e, pasistatydino savus namus ir lig šiol gražiai dirba religinį kul
tūrinį darbą. “
Nauja šv. Kazimiero Akademija Chicagoje

Š. m. balandžio 14 dieną Chicagoje šv. Kazimiero Akademijos audi
torijoje įvyko pirmasis naujos akaderiiijos statymo reikalu susirinkimas. /' 
Garbės pirmininkui J. E. vysk. Wm. D. O’Brien vadovaujant, dvasinin
kams, visuomenės veikėjams, rėmėjoms, alumnėms ir geradariams daly
vaujant, susiorganizavo pagrindinis statybos fondo komitętas, kurio 
pirmininku išrinktas žymus Chicagos veikėjas Antanas Rudis. Šis fondas 
turi tikslą pastatyti mergaitėms naują aukštesniąją mokyklą, kuri būtų 
mokslo, doros, auklėjimosi ir meno įstaiga. Tam koncentruojamos Įvairių 
organizacijų, atskirų rėmėjų ir aukotojų jėgos.’ Vyskupas Wm. D. O’Brien 
pagyrė lietuvių sumanymą ir pats pirmasis fondui paaukojo 1000 dolerių.
Amerikos lietuvių katalikų laikraščiai s

„Draugas“ skelbia Amerikos lietuvių katalikų skaitytinų- ir pla- 
tintinų laikraščių sąrašą: Amerika, Darbininkas, Draugas, Garsas, Kali
fornijos lietuvis, Laivas, Lietuvių žinios, Moterų dirva, Šv. Ęranciškaus 
varpelis, Vytis, Žvaigždė. Netrukus išeina naujas laikraštis „Naujoji 
Aušra“.
Amerikos lietuvių kunigų seimas

Rugiūčio 5 dieną Mariatjapoly — Thompson — įvyko Amerikos lie
tuvių kunigų seimas. Jame dalyvavo gausus lietuvių kunigų būrys. 
Specialias paskaitas skaitė: kun. J. Boll ir p. Kazickas apie LRKSA; 
prof. inž A. Dąmušis apie lietuvių gyvenimą ir veiklą tremtyje. Sei
mas priėmė įvairiais klausimais rezoliucijas ir pirmininku perrinko 
kun. Pr. M. Jurą.
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Maldos fa- atgailos kongresas
Amerikos lietuviai jėzuitai birželio mėn. 15 d. Waterbury, Conn., 

sušaukė Maldos Apaštalavimo Sąjungos narių kongresą maldos ir at
gailos už priešo parblokštą Lietuvą šūkiu.

Nauja senių prieglauda Brocktone
Rugsėjo 4 dieną Brocktone su didelėmis iškilmėmis arkiviskupas 

Richard J. Cushing pašventino senelių prieglaudą, kurią pastatė vie
tiniai lietuviai.

Nauja lietuviška mokykla
Bostone rugpjūčio 24 d. vysk. Wright iškilimingomis pamaldomis 

pašventino lietuvių mokyklą.

Lietuvaitės seserys pas anglus
Rugpiūčio 19 dieną septynios Jėzaus Nukryžiuotojo Vienuolyno 

seserys išvyko j Oden, Kansas, kur dirbs pradžios ir vidurinėje mo
kykloje.

Liet Franiškonai kuria savo židinį
1941 m. į JAV nuvykęs jaunas ir energingas Tėvas Justinas Vaškys, 

pradėjo organizuoti Lietuvos prankiškonų provincijos atkūrimą nau- — 
joje žemėje. Mount {St. Francis, Greene, planuota pastatydinti didelį 
vienuolyną ir į jį surinkti įvairiuos kraštuos išsiblaškiusis lietuvius 
pranciškonus. Neatsisakydamas savo plano, bet dėl finansinių sunkumų 
negalėdamas kol kas jo realizuoti Tėv. Vaškys nupirko namus Maine, 
Kennebunkport, ir perkeldino savo brolius. Į šį naują židinį bus per- 

' kelta „Šv. Pranciškaus Varpelio“ redakcija, Tretininkų organizacijos 
centras. Numatona naujoj vietoj atidaryti novicijatą ir savąją kunigų 
seminariją. - _

' . * ~
Dr. Urbanavičius — Kmitas pakeltas į prelatus ..S—, j

Šią yasarą Bostono arkivyskupui Cushing rekpmendavus Roma 
' paskyrė Amerikos lietuvių patriarchą, rašytoją, garbės daktarą Kazi

mierą Urbanavičių Jo Šventenybės Prelatu. Naujam prelatui pagerbti 
š. m. rugsėjo 21 d. Bostono ir plačiųjų apylinkių lietuviai suruošė 1 . r 
didelį bankietą — minėjimą.

Kun. Pr. M. Juro jubiliejus
Šiemet birželio 22 dieną Lawrence Pr. M. J u r a s šventė savo 25 m. 

kunigystės jubiliejų Visa siela įaugęs į Amerikos lietuvių katalikų gy
venimą, jis pasidarė vienas stipriausių jo judintojų, veikėjų, šviesos 
nešėjų. Be darbo parapijoje paskaitų kun. seminarijoje, jis uoliai 

- bendradarbiauja visoje katalikiškoje lietuvių spaudoje, išleido keletą 
maldaknygių, šv. Rašto naująjį testamentą ir daug kitų knygų. Jubi- 
latą pagerbti buvo susirinkę veikėjai, aukštoji dvasininkija, Bostono 
ąrkivysku] las Richard J. Cushing, vysk. John J. Wright, seminarijos
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rektorius ir kiti. Jubiliatą telegramomis sveikino žymieji lietuvių sam
būriai, Lietuvos Ministras P. Žadeikis, konsulai.

Prel. Maciejausko mirtis
Š. m. gegužės mėn. Kalifornijoj, Los Angeles, mirė prelatas Julius 

Maciejauskas, sulaukęs 78 metų amžiaus. Velionis buvo žinomas Lie
tuvoje švietėjas, pedagogas ir pamokslininkas. Prieš Pirmąjį Karą 
Švėkšnoje, jis įsteigė pradžios mokyklą. Po karo „Saulės“ draugijos 
vardu įkūrė gimnaziją ir pastatė jai rūmus (1928). Švėkšnos graži gotinio 
stiliaus bažnyčia taip pat jo pastatyta. Turėdamas ekonominių sunkumų, 
jis daug kartų lankėsi Amerikoje, kur rinko aukas ir sakė pamokslus 
1938 m. jis išvyko aštuntą kartą į Ameriką ir iš jos nebegrįžo. Nors 
buvo ne mažo amžiaus, tačiau įsijungė į pastoracijos darbą, įsteigdamos • 
lietuvišką parapiją Los Angeles mieste. Velionis buvo apdovanotas • 
aukštais mūsų valstybės ordenais.

„Garsui“ 30 metų
Šiemet suėjo 30 metų Amerikos Liet. R. K. Susivienijimo laikraščiui 

, „Garsui“ 30 metų. Jis buvo pradėtas leisti 1917 metais gegužės mėn 
”17 dieną. Pirmuoju jo redaktoriumi buvo Julius Kaunas, antruoju 
Leonardas Šimutis, trečiuoju ir dabartiniu — Matas Zujus, kuris šias 
pareigas eina nuo 1926. Šiuo metu „Garsas“ yra pasiekęs patį didžiausią 
tiražą iš visų Amerikos lietuvių laikraščių. »

Katalikų universitetas ir sportas
Dr. A. Kučas, Scrantono katalikų universiteto lektorius Amerikoje, 

rašo: „šiemet mūsų universitetas turi per' 2500 studentų. Jaunam ir 
netoli kitų didžiųjų esančiam, šis skaičius yra visai rimtas. Studijos 
čia tvarkomos kitaip negu Europos mokyklose. Bendrai paėmus, lygis 
čia atrodo kiek žemesnis. Svetimos kalbos mokomos .daugiausia tik pa
skaityti knygą. Jaunimo yra gražaus ir rimto. Bet vistik stipendijos ir 
visokios lengvatos teikiamos tiems, kurie pasižymi sporte. Mat. šprotas 
garsina mokyklų vardą!“' -

ANGLIJA

Senoji lietuvių kolonija
Lietuviai, iš senesnių laikų atvykę į Anglija, yra pasiskirstę dau

giausia šiose srityse: Londono, Liverpoolio ir Manctiesterio. Londone 
pastoviai turimas kunigas marijonas, kuris vadovauja šv. Kazimiero 
lietuvių parapijai. Šiuo metu klebonu yra kun. dr. Jonas Sakevičius. 
Manchesteris ir Liverpoolis prieš karą taip pat turėjo lietuvį kunigą, 
nors, nesant savos pastovios bažnyčios, ir kunigas negalėjo ten būti ' 
išlaikomas.

Škotijoje lietuviai gyvena pasiskirstę įvairiomis didesnėmis ir ma
žesnėmis kolonijomis. Jas jau keliolika metų aptarnauja kun. dr. Gu
tauskas, kuris visą laiką leido vienintelį Anglijos lietuvių laikraštį 
„Išeivių Draugas“.
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Trys nauji kunigai „darbininkai“
Su lietuviais, vykstančiais iš Vokietijos j Angliją, eiliniais darbi

ninkais išyyko ir trys lietuviai kunigai: J. Kuzmickis, A. Petraitis ir 
P. Kairiūnas. Jie tikėjosi vietoj sutvarkyti formalumus, reikalingus 
pastoracijai nuvykusių lietuvių tarpe. Tuo reikalu ir Tautinis Delegatas 
buvo rašęs kard. Griffin, kuris, atsakydamas, patikino iš savo pusės 
paremti atvykstančių lietuvių kunigų {teisinimą. Tautinis Delegatas krei
pėsi į Anglų zonos vyr. būstinę, darbo ir nacionalinės tarnybos mini
sterijos atstovą Gabbutt, kad būtų įsileista naujų lietuvių kunigų, kaip 
kunigų j Anglija ir išvykusiems darbininkais būtų pripažinta pastoraci
jos teisė. P. Gabbutt pranešė, kad atvykusioms esąs paskirtas kun. 
Geraerts ir trijų liet, kunigų pagalba nesanti reikalinga. Rugpjūčio 28d. 
Tautinis Delegatas parašė naują raštą kard. Griffin, tačiau pastarajam 
esant Kanadoje atsakė Westminsterio kurijos vardu kun. Geraerts. Jis 
praneša, kad Ap. Delegatas Anglijoje kovoja su darbo ministeriu dėl 
kun. J. Savickio (tur būt Kuzmickio), bet lig šiol patenkinamo rezul
tato nesą. Geraerts pažada grįžusį kardinolą painformuoti, tačiau pataria 
vesti kovą vietoje, kad būtų leista vykti į Angliją kunigams nepasi
rašant darbo sutartį, kaip tai atsitiko su minėtais trimis. -

PRANCŪZIJA

Prašo medžiagos apie liet. Marijos šventoves
Paryžiaus lietuvių kapelionas Tėvas J. Kubilius kreipėsi į Dele- 

gatūrą, prašydamas medžiagos apie Marijos garbinimą Lietuvoje ir 
apie žymesnes jos šventoves. Ši medžiaga reikalinga Prancūzijoj lei
džiamai enciklopedijai apie Marijos kultą, kurioje skirta vietos ir šio 
kulto pasireiškimui atskiruose kraštuose. Lenkai, apie Vilniaus Aušros 
Vartus parašė per daug viėpusiškai ir norėtų tą šventovę padaryti 
vien lenkišką. Medžiaga, sudaryta padedant mūsų istorikams, Tėvui 
Kubiliui pasiųsta.

Strassburgas priima lietuvius klierikus
Strassburgo katalikų teologijos fakulteto dekanas Monsg. Andrieux 

kreipėsi į tautinį Delegatą kan. Kapočių, nurodytas vysk. Muencho, 
dėl lietuvių klierikų, kuriuos Tarptautinė Kunigų Seminarija Strass- 
burge yra pasiruošusi priimti. Tautinis Delegatas atsiklausė dėl sąlygų 
ir spalių mėn. pabaigoj gautas atsakymas. Lietuvių teologų išlaikymu 
galėsiąs pasirūpinti Paryžiaus NCWC skyrius; be klierikų galį būt pa- 
sųsti ir kunigai. Tautinis Delegatas pasiuntė penkių kandidatų sąrašą. 
Gruodžio mėn. 1 d. gautame iš monsg. Anrieux laiške pranešama,, kad 
kol kas gauta žadėtų lėšų tik vienam lietuviui studentui, bet tikimasi 
artimiausiu laiku jų surasti ir kitiems.
Tėvas Fenger grįžo Iš rusų nelaisvės

Ilgus metus Lietuvoj^ dirbęs jėzuitas Tėvas Antanas Fengeris 
praėjusių metų pabaigoje grįžo iš Rusijos, kur praleido Įvairiose stovy
klose daugiau kaip metus laiko. Jo sveikata yra stipriai palaužta.
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Šiuo metu jis, kaip elzasietis, gyvena ir gydosi pas savo gimines
Strassburge. ~ ' . *

BELGIJA

Kun. Gaidamavičius tęsia studijas Louvaine
Užpernai baigęs Freiburg i. *Br. universitetą doktaratu iš religijos 

psichologijos kun. Pr. Gaidamavičius šiuo metu gilina savo studijas 
Louvaino universitete (8, rue de Bierbeek, Louvain) ir aptarnauja dva
sinius Liege srities lietuvių reikalus. Su belgų katalikais ir kunigais 
jis yra užmezgęs artimus ryšius, kurie praverčia bendriesiems lietuvių 
reikalams. -X
Kun. Julius Danauskas — Belgijos lietuvių rūpintojėlis

Dar iš prieškarinio meto Belgijoje esąs kun. Danauskas, šio karo 
metu pasidarė visų. Belgijoj esančių, vėliau iš belaisvės atsiradusių ir 
dabar iš Vokietijos atvykusių lietuvių tikrasis rūpintojėlis. Daug jų 
jis išgelbėjo iš vargo, neša jiems dvasinio džiaugsmo religiniais pa
tarnavimais, o šiuo metu šelpia juos materiališkai kaip Balfo įgalio
tinis Belgijos lietuviams. Pastaruoju laiku jo rūpesčiu pradėtas leisti 
Belgijos lietuviams skirtas mėnesinis laikraštis „Gimtoji Šalis“. '

Lietuviai vienuoliai
Du lietuviai vienuoliai jėzuitas Tėvas J. Aranauskas ir pranciš

konas Tėvas Kornelijus Gaigalas gražiai Įsijungė į pastoracinį ir kul
tūrinį Belgijos lietuvių darbą. Pirmasis yra Hainaut srities lietuvių 
kapelionas, antrasis — Limburgo srities lietuvių kapelionas ir Belgijos 
lietuvių skautų dvasios vadovas.

Lietuviai klierikai pasitraukė
Du lietuviai klierikai, buvę latvių kunigų seminarijoje Briusely 

— Juozas Zaranka ir Leonas Narkevičius, šią vasarą iš jos pasitraukė. 
Pastarasis daro žygių patekti į Romos lietuvių kolegiją.

> z DANIJA
Katalikų vyskupas lanko lietuvius

Danijos katalikų vysk. Suhr aplankė vieną didžiausių lietuvių 
stovyklų Thisted’e. Lietuviai suruošė aukštam svečiui iškilmingą priė
mimą su menine dalimi ir vaišėmis. Jo Ekscelencija reiškė džiaugsmą 
ir susižavėjimą gražia lietuvių stovyklos tvarka ir jų kultūriniu bei 
religiniu gyvenimu.

Pašventintas tautinis lietuvių kryžius
Rugsėjo 7 d., tautos šventės išvakarėse, Thisted liet, stovykloje 

iškilmingai pašventintas tautinis kryžių. Į iškilmes pakviesta svečių iš 
danų visuomenės, jų tarpe ir miesto burmistras. Kryžiaus pašventinimo 
apeigas atliko danų katalikų kunigas K. Ballin.
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Danijos lietuviai pagaliau gauna savą kunigą
Danijos vysk. Suhr, negavęs lietuvio kunigo iš Vokietijos, kreipėsi 

t Vatikaną, prašydamas, kad iš ten esančių lietuvių vienuolių ar kunigų 
■» atvyktų aptarnauti Danijoj esančių lietuvių katalikų. Valstybės Sekre

toriatas šį prašymą persiuntė Lietuvos atstovybei prie Vatikano. Ne
pavykus ten surasti kunigo, galinčio vykt į Daniją, Lietuvos atstovybė 
savo ruoštu kreipėsi i Tautinį Delegatą kan. Kapočių, kad šis darytų 
žygių iš Vokietijos pasiųsti prašomą kunigą. Tautinis Delegatas pasiūlė 
Kun. Pr. Bajerčiui, buv. Fuldos liet, stovyklos kapelionui, ir šis sutiko 
vykti į Daniją. Apie tai Delegatūra painformavo Lietuvos pasiuntinybę 
prie Vatikano ir Danijos vyskupą Suhr. Kun. Bajerčius laukia su
sitvarkant formalumams. Danijoj iš viso yra apie 1200 lietuvių.

ŠVEDIJA . \
Laikraščiai

Švedijoje eina du lietuviški laikraščiai. „Pragiedruliai“.— kultūros 
žurnalas (mėnesinis), redaguojams Stockholmo un-to lektoriaus Juozo 
Lingio ir leidžiamas Švedijos Lietuvių S-gos, vadovaujamos pulk; Bla
žio. „Spinduliai“ — religiniams klausimams, redaguojamas kun. Tada- 
rausko. Abu leidžiami jau antrus metus.
Religiniai vadovėliai tremtiniams •

Lietuvių rūpesčiu Baltic Humanitarian Association netrukus iš
leidžia kun. Žitkaus vadovėlį „Tėve Mūsų“. Kadangi Sąjungos gaunami 
pinigai skiriami tik religinės literatūros reikalams, dėlto numatoma 
leisti ir kitus reikiamus lietuviams tremtiniams religinius vadovėlius. 
Šiuo reikalu besirūpinantieji Švedijos lietuviai kreipėsi į Delegatūrą, 
prašydami nurodyti, kokių vadovėlių šiuo metu reikėtų tremties 
mokyklai.
Religiniai paveikslai tautiečiams Vokietijoje i

Kun. J. Tadarausko rūpesčiu Švedijoje išleista Aušros Vartų ir 
Jėzaus Širdies paveikslai. Pulk. Urbono dėka 1000 šių paveikslų per
siųsta Delegatūrai, kuri paskirstys tautinių dekanų nuožiūra padalinti. 
Paveikslai padaryti ant labai gero popieriaus ir ypač Aušros Vartų pa
veikslas tiks papuošti lietuviškąsias koplyčias.
Maldaknygė vaikams

Kun. Tadarauskas^ pasinaudodamas vokišku pavyzdžiu, paruošė 
vaikams maldaknygę, „Eik pas Jėzų“, kuri šiuo metu spausdinama Švei
carijoj ir per Delegatūrą bus persiųsta lietuviams tremtiniams Vo- 
kietijoje.
Lietuvių vaikai lanko seselių mokyklą '

Devyni Stockholmo lietuvių vaikai lanko katalikių seselių elžbe- 
tiečių vedamą pradžios mokyklą. Už mokslą ir bendrabutį apmoka 
Balfas.
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Šveicarija

Prel. K. Sauliui 75 metai ( -
Šiais metais prel. Kazimieras Šaulys švenčia 75 ’metų amžiaus 

sukakti- Prel. Šaulys yra pasirašęs Nepriklausomybės paskelbimo aktą, 
išleidęs keletą veikalų, iš kurių svarbiausi „Sociologija“ ir „Kanoniš
kojo Proceso Teisė“, ilgametis'VDU Teologijos-Filosofijos Fakulteto 
kanonų teisės katedros vedėjas ir ordinarinis profesorius, nuo 1926 
metų buvo Kauno Arkivyskupijos generalinis vikaras, Kauno Arkika- 
tedros-Bazilikos kapitulos prelatas ir Vilkaviškio katedros kapitulos 
garbės kanauninkas, Jo Šventenybės Rūmų prelatas, Lietuvių Katalikų 
Kunigų Sąjungos Vokietijoje įsteigėjas ir garbės pirmininkas. Šiuo 
metu jubilijatas gyvena Šveicarijoje Einsiedelno benediktinų abatijoje.

Dėl Šveicarijos lietuvių religinio aptarnavimo
Prelatas K. Šaulys rašo iš Šveicarijos:
„Skubu pasakyti, ką manau lietuvių pastoracijos reikalu Šveicari

joje. Rūpimas mums klausimas, kaip patenkinti gyvenančių čia lie
tuvių (200) ganytojavimą, iškilo dar prieš Velykas. Paaiškėjus tuomet, 
kad nebėra čia dabar tinkamo lietuvio kunigo, kurs galėtų aplankyti 
lietuvių gyvenamąsias vietas, buvo tuo reikalu'susirūpinęs ir Caritas 
Centras. Iš savo pusės aš painformavau Caritas Centralės Direktorių, 
kad aš negaliu to darbo’prisiimti ir patariau kreiptis į Ap. Sosto Dele
gatą Kirchheime, kurio žinioje yra virš 200 kunigų.'Kunigas bus dele
guotas, byle tik Caritas pakviestų ir palengvintų įkeliavimą. Maniau, 
kad Caritas imsis pati iniciatyvos tuo klausimu. Paaiškėjus dabar, kad 
iš Caritas Centro į Delegatūrą nesikreipta, man atrodo, kad būtų sėk
mingiau Ap. Delegatui imtis iniciatyvos ir iškelti klausimą iš naujo. 
Tuo tikslu tektų Tamstai kreiptis atitinkamu raštu į Caritas Centro 
Pirmininką . . .

„Gavus principinį sutikimą ir pritarimą, tektų nurodyti deleguo
jamąjį kunigą ir kreiptis į artimiausi Šv. Konsulatą prašant leidimo 
įkeliauti ir vizos. Gal Caritas Centralė palengvintų tą vizos išgavimą 
savo rekomendacija ir smulkesniais nurodymais. Cartias Centras, reikia 
manyti, padengtų ir išlaidas, kurias kunigui tektų padaryti, lankant 
liet, katalikus pastoracijos reikalais.

— Tautiniam Delegatui kreipiantis į Šveicarijos Caritas Centro 
direktorių mons. Crivelli, lapričio mėn. gautas pranešimas, kad lietu
viui kunigui atvykti iš šveicarų vyriausybės duota viza ir iš Caritas 
pažadėta įvairi medžiaginė pagalba, Tautinis delegatas tam rei- 

. kalui paskyrė juozapietį kun. Vladą Mažrimą ir apie tai painformavo 
Lietuvos Konsulą Šveicarijoje bei Caritas Centrą.

Kaip gyvena prof. Eretas?
Nepakeičiamas Katalikiškosios Akcijos darb’ninkas Lietuvoje, jau

nimo vadas ir profesorius Juozas Eretas nuo 1941 metų su savo šeima 
gyvena Šveicarijoje, Bazelyje. Pradžioje ėjo Friburgo universiteto 
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kanclerio pareigas, paskui buvo mobilizuotas į Šveicarų kariuomenę 
kaip karininkas, o dabar kuris laikas dirba Bazelio gimnazijoje kaip 
mokytojas, turėdamas 24 pamokas per savaitę. Išlaikydamas šešis savo ' ' 
šeimos narius, jis verčiasi gana sunkiai. Tačiau kiekvieną atliekamą 
valandą panaudoja rašymui ir darbui Lietuvos reikalais. Jo vyriausias 
sūnūs Juozas, filologijos studentas, šiuo metu yra pašauktas į šveicarų 
kariuomenę. Vyriausioji duktė Aldona, kuri pernai sėkmingai atstovavo 
lietuvius Pax Romana kongrese, lanko vaidybos mokyklą Ziuriche. Ki
tos dvi dukterys: Laisvutė ir Birutė lanko Bazelio gimnaziją, ir pati 
jauniausia 
gimnazijos 
rūpesčiais.

Julytė — trečiame pradžios mokyklos skyriuje. Ilgametė 
mokytoja p. Ona Eretienė šiuo metu yra užsiėmusi šeimos

ITALIJA
apdovanojo Min. Girdvainįšv. Tėvas

Šiais metais Pop. Pijus XII apdovanojo Lietuvos Minister} prie šv. 
Sosto p. Girdvainį šv. Grigaliaus ordeno didžiuoju kryžiumi.

Lietuviai marijonai Romoje
Be vysk. Bučio — marijonų generolo, marijonų kongregacijos 

vyriausioje vadovybėje dirba dar šie lietuviai kunigai: Vaitkevičius — . 
generalinis sekretorius, Jakaitis 
magistras. Tęsia mokslus iš jaunųjų marijonų kunigai: 
tūlis, Černiauskas ir Auglys, klierikai: Kleiva, Pulauskas

patarėjas ir dr. Brazys — novicų 
Duoba, Ma
ir Petraitis.

Keturi nauji daktarai
Šį pavasąrį Romos universitetuose gavo doktoratus 

kunigai: Juozas Navickas Angelikume moralinės teologijos, Kazys Rui- 
bys Gregorianume dogmatinės teologijos, Jurgis Razutis Gregorianume 
bažnytinės istorijos ir Matas Cyvas Gregorianume kanonų teisės.

šie lietuviai

šv. Kazimiero kolegija
Lietuvių šv. Kazimiero kolegijoje šiuo metu gyvena 25 lietuvių 

kunigai ir 14 klierikų. Trys iš klierikų yra paskutiniame kurse ir greit 
gaus kunigystės šventimus. Kunigai atstovauja šias Lietuvos vyskupi
jas: Kaimo 8, Vilkaviškio 8, Panevėžio 4, Telšių 3, Vilniaus 1, Kaiše- 
dorių 1. Klierikai pasiskirstė vyskupijomis: Telšių 6, Kauno 2, Vilka
viškio 2, Panevėžio 2, Vilniaus 1, Kaišedorių 1.

Kolegijai vadovauja rektorius kun. prof. L. Tulaba, naujai paskir
tas vicerektorius ir ekonomas kun. z. Ignatavičius, dv. vadas kun. prof. 
V. Balčiūnas ir prefektas (klierikų reikalams) kun. dr. M. Cyvas.

Kolegija įsikūrusi nuosavose patalpose, kurios turi 21 gyvenamų 
kambarių, koplyčią, refektorių.

Lietuvių šv. Kazimiero kolegiją ypatingai globoja Seminarijų ir 
Universitetų kongregacijos prefektas kard. Pizzardo.
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Lietuvių Kunigų S-gos skyrius
Antri metai Romoje veikia Lietuvių Kunigų S-gos skyrius, ku- 

'■'> riam priklauso 30 kunigų, jų tarpe ir J. E. Vysk. Būčys. Skyriui vado
vauja pirmininkas' kun. prof. Balčiūnas, vicepirm. kun. Zakarevičius 
ir sekretorius-iždininkas dr. Gyvas.

Praėjusiais metais skyrius padarė 6 susirinkimus, kuriuose skaity
ta ciklas paskaitų gyvosios dvasios klausimu. Šiais metais tarp kitko 
suruošti minėjimai a. a. prof. Šalkauskio, a. a. kun. Lipniūno a. a. 
arkivyskupo Matulevičiaus 20 m. mirties sukakties proga. Išvykstan
tiems skyriaus nariams į kitus kraštus suruošti atsisveikinimo-išleistu- , 
vių susirinkimai. Susirinkimus skyrius ruošia kas mėnesį. Nutarta pa
remti Vokietijoj leidžiamą „Vox Temporis" — ruošiamas atskiras pa
mokslų sąsiuvinys, specialiai Romos skyriaus paruoštas.
Lietuviai saleziečiai _

Italijoj šiuo' metu yra 8 lietuviai saleziečiai: 4 kunigai, 2 klierikai 
ir 2 broliai. Kun. Zeliauskas, buvęs Pizos lietuvių studentų kolegijos 
vadovas, šiuo metu studijuoja Romoje kanonų teisę. Kun. Naujokas, 
studijavęs matematiką, dabar dirba Neapolyje. Kun. St. Petraitis yra 
„Osseryatore Romano“ administratorius. Kun. Kisielius ruošiasi iš
vykti į Braziliją. „
Lietuviai Jėzuitai

Tėvas Br., Krištanavičius yra pakviestas dirbti Vatikano įstaigon — 
„Pontificia Assistenza“; Tėvai Pupinis ir Mikalauskas studijuoja Russi- 
cume ir klier. Alijošius — Gregorianume. Tėvai Beleckas ir Sukackas 
išvyko į JAV-es, klier. Markaitis — į Angliją.
Lietuvaitės vienuolės Italijoj

Benediktinių seserys Rafaela ir Alfonsą, nuvykusios iš Vokietijos, 
gyvena Romoje ir dirba lietuvių kolegijoje. '

Vienintelė lietuvaitė salezietė sesuo Alminaitė šiuo metu yra To- 
rine ir dirba vienoje saleziečių spaustuvėje.

Dar keletas lietuvaičių seselių yra prieš karą įstojusių j itališkas 
kongregacijas.
Romos lietuvių spaudos darbai

Kun. Jonas Vaitkevičius MIC yra paruošęs 6 tomų Mąstymus, 
kurie laukia leidėjo. Kun. Matulis baigia ruošti stambesnį veikalą 
apie Arkivyskupą Jurgį Matulaitį — M^ulevičių, kaip Marijonų kon
gregacijos įkūrėją. Senas Romos gyventojas p., Macevičius ruošia Itali
jos Lietuvių Almanachą. Dr. Brazys rašo filosofijos dizertaciją poli
tikos ir pasaulėžiūros santykių klausimu. Klierikas, buvęs salezietis 
Mincevičius išvertė prof. Maceinos „Socialinį Teisingumą“, kurio iš
leidimu rūpinasi dr. V. Pavalkis. Neseniai išleista trečioji poeto Kėkšto
poezijos knyga „Diena Naktin“. P. Macevičius išvertė „Aukos“ nr. 1 
tilpusią religinio moralinio tremtinių lietuvių gyvenimo apžvalgą, kurią 
atspausdino savo skiltyse „Osservatore Romano“.
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Lietuvaitė — Milano kat. universiteto dėstytoja
Dr. Agota Šidlauskaitė, baigusi mokslus Milano katalikų universi

tete, jau kelinti metai dirba tame pačiame universitete kaip rekto
riaus ir psichologijos prof. Gemelli asistentė. Kartu su šiuo profeso
riumi yra išleidusi studiją italų kalba.

Salia dėstymo, jauna mokslininkė dar študiuoja mediciną, kurią 
po metų tikisi baigti. Ji yra daug kur pačių italų kviečiąma skaityti 
paskaitų iš psichologijos srities. Gyvai dalyvauja ir Italijos lietuvių 
gyvenime.

Kun. Dr. Pavalkis — Balfo Įgaliotinis Italijos lietuviams
Buvęs laikinai Popiežiaus Misijos atstovas lietuvių reikalams pa

tvarkyti Vokietijoje kun. dr. Viktoras Pavalkis šiuo metu eina Romos 
lietuvių komiteto pirmininko ir Balfo įgaliotinio Italijos lietuviams pa
reigas. Jo rūpesčiu- šią vasarą iš Pizos į Romą perkelta lietuvių stu
dentų pasauliškių kolegija, susidedanti iš 20 studentų. Kolegijos iš
laikymu ir toliau rūpinasi Balfo įgaliotinis.

Kodėl neatvyko vyskupas Bučys?
Iš vyskupo Bučio gautame laiške (rugsėjo 26 d.) rašoma: „Viltis 

atvykti į Vokietiją ir pasimatyti su tautiečiais Išsisklaidė lyg dūmai 
nuo vėjo. Šių metų rugpiūčio 25 d. įteikiau savo prašymą Amerikos 
įstaigai, tvarkančiai Italijos susisiekimus su okupuotąja Vokietija, ir 
pridėjau gautąją iš Segretaria della Stato di Sua Santita rekomen
daciją. Tada pažadėta už dviejų ar trijų savaičių duoti atsakymą. Po 
trijų savaičių pasiteiravus, patyriau, kad atsakymo nėra. Palaukus dar 
savaitę, ir vėl teiravausi. Atsakymas buvo dar negautas, ir kadangi jau 
buvo pagrindo abejoti, ar laukiamasis iš Vokietijos atsakymas ateis į 
laiką, todėl rugsėjo 22 d. telegrafavau Tamstai, kad leidimo dar ne
turiu, nes jaučiau pareigą pranešti Tamstai, kad Jūsų Prakilnybė ga
lėtų laiku pakviesti kitą rekolekcijų vedėją . . .

„Neišvažiavęs šiandien, jau negalėčiau suskubti į rekolekcijas, ■ tad 
šiandien išsiunčiau Jūsų Prakilnybei antrąją telegramą, kad neatva
žiuosiu.“

Leidinys — Šv Sosto. Delegatūros Lietuviams Nr. 8. 
Permited by UNRRA Team 513. 
Tiražas 1000 egz. Kaina 5 RM.

Spaudė — A. Gottliebs & J. Osswalds Buchdruckereien, Kirchheim-Teck.
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IŠLEISTA:
LITURGIKA, Kun. K. Čibiro, 134 p. (gaunama „Mūsų Kelio“ 

administracijoj), kaina 8 RM. •
SyENTAS KAZIMIERAS, Simo Sužiedėlio, 32 p., kaina 2 RM. 
LYČIŲ PROBLEMA, Klaldeikio — Maceinos, 32 p., kaina 2.50 RM 
AUKA, biuletenis kunigams, nr. 1,84 p. (nepardavinėjama). 
SVENVOJI ISTORIJA, N. Į. (naujai pataista, iliustruota) 

kietais viršeliais kaina 12 RM. 
broširtruota — kaina 8 RM.

MEILE, Stasio Ylos, 48 p., kaina 3,50 RM.
KATALIKIŠKA AKCIJA (su 3 schemon tekste), 56 p., kaina 3 RM.

SPAUSDINAMA: ' " .
MOTERYSTE, Vysk. Dr. V. Brizgia - ... /J?" -t.
TĖVAI IR VAIKAI, Petro Maldeikio. >
ŠVENTOJI ISTORIJA, ,S. Įst. (naujai pataisyta).

RUOŠIAMA: . ' . •
APSAUGOK AUŠClAUSIASJmaldaknygė —praplėsta, iliustruota), 

Stasio Ylos. ‘
ŠEIMA (įvairių autorių). ’ - ’ . /
JAUNUOLIO LAVINIMAS, Tihamer Thot. •

LEIDINIUS UŽŠAKYTI (nuo šio leidinio imtinai ir toliau)'
; . Šv. Sosto' Delegatūroje, Spaudos Skyriuje,

(14a) Kirchtieim-Teck, Steingaustrasse 18.
Už pirmuosius leidinius atsilyginti Dėlegalūros Leidinių 

t Administratoriui senuoju adresu.
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