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SIS „AUKOS“ NUMERIS SKIRTAS DOKUMENTINEI 
MEDŽIAGAI, LIEČIANČIAI POPIEŽIAUS MISIJOS 
TAUTINIO DELEGATO LIETUVIAMS VOKIETIJOJE 
IR AUSTRIJOJE VEIKLĄ. PATIEKIAMA PAGRIN

DINIAI AKTAI.
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JO ŠVENTYBĖ 

POPIEŽIUS PIJUS XII 
Popiežiaus Misijos Įkūrėjas
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AP. SOSTO POTVARKIAI
SEGRETERIA DI STATO 

DI SUA SANTITA
III MISSIONS PONTIFICIA 

IN GERMANIA
NR. 213 ■' į

DECRETUM

Vigore facultatum a SS — mo Domino Divina Providentia Papa 
Pio XII nobls concessarum in supremo regimine Tertiae Missionis Pon- 
tificiae in Germania, cuius praecipuum est innumerabilium ex-capti- 
vorum atque transfugarum, ratione belli, ordinatiorem efficatioremque 
adsistentlam religiosam ac moralėm curare, opportunis ad rem notitiis 
receptis, auditis etiam consiliariis nostris, Te

Rev. mum D.D. FELICEM KAPOČIUS
ex archidioecesi Kaunensi, quern nobis Exc. — mus D.D. Vincentius 
Brizgys, Episcopus tit. Bosanen. commendavit, omnium connationalium 
tuorum, clericorum et fidelium, qui in septis campis bellicis vel alibi 
in Germania et Austria versantur, Praesedem nominamus eo fine ut, 
Excellentissimorum Ordinariorum locorum consiliis initis, illorum ad- 
sistentiam religiosam et moralėm, iuxta scopum huius Missinonis Pon- 
tificiae, omnibus viribus atque diligentissime cures, deque tua activi- 
tate, necnon de statu religioso ac morali fidelium, tuis curis commisso- 
rum, huic Missioni Pontificiae, quae in Kronberg (Ts-Frankfurt a/Main) 
sedem habet, opportune referas, difficultates omneque genus necessi
tates aperte manifestans, ut Ulis, quo meliore fieri poterit mOdo, quam 
citius subveniatur.

Ad munus tuum rite explendum maximo auxilio erunt Facultates 
a Sancta Sede concessae, quarum elenchum in adnexis foliis invenies.

Quod si in munero tuo explendo aliae facultates tibi necessariae 
videantur, a praedictis Exc — mis Ordinariis locorum tibi petendae 
sunt, salvo iure, si res ferat, adeundi Sanctam Sedem vel hanc Missio- 
nem Pontificiam.

Contrariis quibuscumque non obstantibus.
Datum e nostra residentia in Kronberg (Ts. Frankfurt a/Main, die 

XVIII mensis Januarii, anni MXMXLVI.
sig. t Carolus Chiarlo

Archiep. tit. Amiden., Nuntius Apost.
(L. S.) Illae Missionis Pontificiae in Germania

Praeses.
sig. Sac. Hugo Bertini
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Vaticano Ii 27 Ottobre 1945
SACRA CONGREGAZIONE DEGLI

AFFARI ECCLESIASTICI STRAORDINARI
N. 7064/45

Eccellenza Reverendissima,

Mi pregio di comunicare all’ Eccellenza Vostra Reverendissima le 
facolta che il Santo Padre concede in occasione dell’ invio in Germania 
ed Austria della „III. a Missione Pontiflcia“.

I — Al Capo-Missione e ai Delegati Nazionali (cioė a coloro) che 
saranno scelti per dirigere 1’ organizzazione dell’ assistenza religiosa dei 
loro connazionali profughi attualmente in Germania ed Austria sono 
accordate le facolta seguenti:

1) Commutandi, ob visus debilitatem vel ob aliam iustam causam, 
eaque durante, obligationem recitandi horas caconicas in quotidianam 
recitationem integri rosarii B.M.V., v.el aliarum piarum precum, quae 
congruae sint.

2) Commutandi aut dispensandi, consideratis causis, omnia vota 
private emissa, etiam Apostolicae Sedi Reservata, exceptis votis in 
quibus agitur de tertii praeiudicio.

3) Impertiendi semel in quovis „campo“, quern visitaverint, Bene- 
dictionem papalem iuxta formulam typis impressam, cum indulgentia 
plenaria ab iis lucrandam, qui vere poenitentes, confessi et sacra Com- 
munione refecti eidem Benediction! interfuerint, Deumque pro S. Fidei 
propagatione et S. R. Ecclesiae exaltatione oraverint.

4) Concedendi, in casibus particularibus vel ad tempus, indulgentiam 
plenariam occasione SS. Missionum, servatis consuetis regulis.

5) Concedendi ducentorum dierum indulgentiam omnibus prae- 
sentibus in sacris functionibus a se peractis, durante munere.

6) Concedendi ut indulgentiae, de quibus in praecedentibus arti- 
culis, applicabiles etiam sint per modum suffragii animabus in Purga- 
torio degentibus.

A Sua Eccellenza Reverendissima
Mons. Giovanni Battista Montini 

Sostituto della Segretoria di Stato 
di Sua Santith
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7) Administrandi Sacramentum Conflrmationis in territorio universo 
Mission! assignato.

Qoesta facolta (N.7) non ė suddelegabile. Se ii Delegato Nazionale, 
di cui sopra, non fosse insignito del carattere episcopale, si atterra, per 
1’ amministrazione del Sacramento della Cresima, all’ Istruzione della 
S. C. dei Sacramenti, in data Pentecosfe 1934 ((A. A. S., XXVII, 1935, 
pp. 11—22).

II — Al Capo-Missione, ai Delegati Nazionali, come sopra, nonchė 
ai Sacerdoti component! la Missione (cioė a quegli ecclesiastic! che ora 
accompagnano S. E. Mons. Chiarlo, come incaricati o Consiglieri per le 
varie nazionalita, e flnchė rimarranno nell’ esercizio di tali funzioni) 
sono accordate pol le seguenti facolta.

1) Sacrum bis litandi diebus dominicis aliisve festis de praecepto 
et, urgente necessitate conficiendi nempe SS — mam Eucharistiam in 
communem utilitatem, etiam diebus ferialibus, servatis rubricis et 
ieiunio.

2) Litandi Sacrum loco honesto atque decenti, etiam sub dio, remoto 
quovis irreverentiae periculo iustaque de causa, servatis vero cautelis, 
quoties Missa literatur sub dio, ad impediendam fragmentorum SS — mae 
Eucharistiae dispersionem causa ventorum.

3) Benedicendi unico signo crucis et gratis quocumque titulo:
a) obiecta pietatis eisque applicandi Indulgentias apostolicas 

necnon coronis eas, quae a S. Birgitta nuncupantur;
b) coronas iuxta typum coronarum SS — mi Rosarii B. M. V. 

confectas, eisque adnectendi indulgentias a Patribus Crucigeris nuncu
pates; _

c) Crucifixos eisque applicandi sive Sacrae Viae Crucis Indul
gentias pro legitimis impeditis a visitandis eiusque Viae Crucis Sta- 
tionibus, sive Indulgentiam Plenarium a quocumque. ex fldelibus in 
mortis articulo constitutis lucrandam.

4) Ditandi numismata ad hoc praescripta singulis scapularium bene- 
dictionibus ita ut eadem deferentes gratias et Indulgentias lucrentur 
scapularium, quin haec ex panno confecta prius receperint.

5) La facolta inoltre di ascoltare le confession! di tutti i fedeli nel 
territorio di competenza della Missione.

6) La facoltž inline di dare a Sacerdoti veremente idonei, addetti 
all’ assistenza religiosa dei fedeli profughi delle varie nazionalita, la
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giurisdizione per ascoltare le confession! dei medesimi fedeli, servatis 
de iure servandis.

Ill — Per quanto riguarda 1’ assistenza alia celebrazione del matri- 
monio una speciale istruzione verra comunicata, non appena terminate 
le studio della S. C. dei Sacramenti, competente in materia.

Profitto della circostanza per raffermarmi con sensi di distinto 
ossequlo

di Vostra Eccellenza Reverendissima 
dev-mo

F. to D. T a r d i n i

TERTIA MISSIO PONTICICIA IN GERMANIA

FACULTATES CONCESSAE A SANCTA SEDE CIRCA 
CELEBRATIONEM MATRIMONIORUM INTER PROFUGAS 

IN GERMANIA et AUSTRIA.

' I. — Praesidi Missionis et Delegatis Nationalibus 
pro assistentia matrimoniis inter profugas in Germania et Austria, eae- 
dem facilitates conferuntur, quae de iure communi competent Ordi- ' 
nariis locorum pro suis subditis (can. C. J. C. 1094 ss.).

Praeses igitur Missionis potest assistere valide et licite matri
moniis inter profugas cuiuscumque nationis, sive ipsi contrahant ma- 
trimonium inter personas eiusdem nationis, sive cum personis cuius
cumque diversae nationis, sempar tamen intra limites. territorii ger- 
manici et Austriaci.

Eadem facultate fruuntur Delegati Nationales, at dumtaxat pro 
matrimoniis inter profugas propriae nationis. Si quis clericus nominates 
fuerit delegatus pro profugis plurium nationum praedicta facultas vale
bit solummodo pro matrimoniis inter profugas illarum nationum.
“ Haec facultas delegari potest ad norman can. 1096.

II. — Sacerdotibus stabiliter nominatis pro assistentia religiosa 
unius vel plurium communitatum (vulgo: Fliichtling, Gemeinden, gruppi, 
groupes, groups) ex profugis nationalibus extantium, pro asistentia ma
trimoniis inter dietos profugas conferuntur eaedem facilitates, quae de 
iure communi competent Parochis (can. 1095, 1096).

Possunt igitur assistere, valide et licite, praedictis matrimoniis. 
Possunt praeteree assistendi facultatem delegare expresse sacerdoti 
determinate ad matrimonium determinatum; hequeunt e contra con- 
ferre delegationes generales, de quibus seimo est in can. 1096,1, quia 
non datur casus de vicariis cooperatoribus. _
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III. — Facultaš assistendi matrimoniis inter profugas concessa su- 
pradictis clericis ,est personalis, et consequenter exercitari potest, va
li d e et licite, sive profugae in specialibus septis campis degant vėl 
non, sive inter se matrimonium ineant vėl cum personis cuiuscumque 
diversae nationis.

TV. — Facultaš assistendi praedictis matrimoniis, omnes supranomi- 
natos clericos spectans, intelligitur cumulativa cum Ordinarus et Pa- 
rochis locorum (can. 1094 as.), quamvis, ratione linguae et ob alias ob- 
vias considerationes, praeferri debeat, ut celebratio matrimoniorum in
ter profugas flat praesentibus sacerdotibus singularum nationum, vėl 
saltern cum eorum concursu.

Si sponsa ėst indigena, expedit ut parochus — qui ad normam can. 
1097,2 assistit matrimonio — procedat in perfecta intelligentia cum sa- 
cerdote, cui cura religiosa profugarum ėst concredita.

V. — Cum facultaš datur celebrandi praedicta matrimonia, debitae 
cautelae sedulo serventur; necesse enim ėst, ut nuptiae celebrentur iuxta 
SS. Canones, et in tuto ponatur stabilitas propria matrimonio catholico.

Ad rem prae oculis habeantur instructiones S. C. pro Disciplina 
Sacramentorum „Super probatione status liberi ac denuntiatione initi 
matrimonii“ diei 4 m. Julii, anni 1921, et „De normis a Parochis ser- 
vandis in peragendis canonicis investigationibus etc.“, diei 29 Juhii, 
anni 1941.

In particulari:
a) — certe constet de statu libero contrahentium; publicationes 

matrimoniales, pro posse, saltern fiant in septis campis; si adsint im
pedimenta, dispensatio obtineatur, cum speciali respectu ad mixtam 
religionem et disparitatem cultus;

, b) — consensus libertas exploretur;
c) — in singulis casibus perdiligenter certitudo habeatur nullum 

trium bonorum matrimonii (prolem, fidem, Sacramentum) esse exclu- 
sum a contrahentibus; praeterea quoad conditiones suspensivas matri
monii vėl illud irritum reddentes, servetur praescriptum in n. 9 prae- 
dictae instructioniis diei 29 Junii 1941;

d) — provideantur documenta de suscepto baptismo si agitur de 
catholicis, vėl, si haec documenta haberi nequeant, adducantur aliae 
probationes aequivalentes et indubiae, ut sunt testimonia iurata perso- 
nąrum, quae rem optime norunt (can. 779, 600);

e) — sedulo curetur instructio religiosa contrahentium vėl saltęm 
coniugis catholici;

Si forte obveniat ut matrimonia inter profugas et milites celebrari 
debeant, ad vitanda inconvenientia circa stabilitatem matrimonii 
eiusque agnitionem quoad effectus civiles, prae oculis habeantur Spe
ciales normae a competent! auctoritate militari datae, inspecta etiam 
possibilitate militis conversionis ad religionem catholicam.
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VI. — a) — Praesidi Missionis et singulis Delegatis Nationalibus competunt facilitates:1) — dispensandi ab impedimentis impedientibus, de quibus in cap. Ill, Tit. VII, lib. III C. J. C., servatis ad unguem regulis ibidem positis, praesertim quoad dispensationem ob mixtam religionem;2) — dispensandi pro centum vicibus, ex gravi causa, ab omnibus impedimentis dirimentibus matrimonium, iuris tamen ecclesiastic!, sive publicis sive occultis, sive maioris sive minoris gradus, iis tamen ex- ceptis quae ex affinitate m linea recta consummate matrimonio, ex Ordine sacro et solemn! professione religiosa proveniunt.Quo vero ad impedimentum dirimens disparitatis cultus, fas non sit dispensationem concedere nisi servatis iis, que in can. 1060—1064 praescripta sunt, et quoad matrimonia cum hebraeis vel mahumedanis, dummodo constet de status libertate partis fidelis ad removendum peri- culum polygamiae, absit periculum circumcisionis prolis, et, si civilis actus sit ineundus, sit tantum coeremonia civilis, nullaque Mahumetis invocatio aut aliud superstitionis genus interveniat.b) —, Sacerdotibus, de quibus supra in n. II — quoad dispensationem ab impedimentis — competunt solommodo facultates de quibus in can. 1044, 1045.VII. — Circa inscriptionem praedictorum matrimoniorum, opus est ut sacerdos connationalis possideat librum matrimoniorum, in quo dili- gentissime inscribat singula matrimonia, quibus adfuerint sive Praeses Missionis, sive Delegatus Nationalis, sive ipsemet, sive etiam Ordina- rius vel Parochus loci, vel alius sacerdos ab ipsis delegatus, cum indi- catione dispensationis ab impedimentis, si forte locum habuerit.Praeterea matrimonia, quibus adfuerit sive ipse, sive Praeses Missionis vel Delegatus Nationalis, vel sacerdos ab illis delegatus, nota faciet — insimul ei remittens regulare ex-scriptum actus matrimonia- lis — Parocho loci, in quo celebratio evenit, ut ea inscribat in libro matrimoniorum suae paroeciae (Instructio praedicta diei 29. 6/1941 — n. 11).Vicissim idem valet pro Parocho locali, qui adfuerit matrimoniis inter profugas; scilicet, praeter quam inscribere in proprio libro matrimoniorum, debet remittere actum peracti matrimonii, cui vel ipsemet, vel Ordinarius proprius, vel alius sacerdos ab ipsis delegatus adfuerit, sacerdoti connationali profugarum, ut illud inscribat in libro apposito.Cum autem possibile fuerit communicare matrimonia ita celebrata paroeciis originis singulorum profugarum, communicationem facient sa- cerdotes connationales, eo fine ut rite inscribantur in libris paroeciali- bus matrimoniorum et baptismorum.VIII. — Dispositiones, de quibus supra, in cognitionem ferantur Ordinariorum locorum et, his mediantibus, parochorum locorum, ut normae serventur, quae ad illos spectant.
8
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JO EKSCELENCIJA 
VYSKUPAS J. ALOYZAS MUENCH 

Popiežiaus Misijos Pirmininkas
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BENDRARAŠČIA1
POPIEŽIAUS MISIJA

TAUTINIS DELEGATAS LIETUVIAMS
VOKIETIJOJE IR AUSTRIJOJE

BENDRARAŠTIS Nr. 1.

Visiems Vokietijoje ir Austrijoje gyvenantiems lietuviams kat. kunigams.

Liečia: III - sios Popiežiaus Misijos Tautinio Delegato Lietuviams 
Vokietijoj ir Austrijoj kompetenciją ir darbo tvarką.

I. BENDRIEJI DALYKAI
1. Illsios Popiežiaus Misijos Tautinis Delegatas Lietuviams Vokieti

joj ir Austrijoj yra minėtos Misijos Pirmininko J. E. Karoliaus Chiarlo, 
titulinio Amido arkivyskupo, apaštališkojo nuncijaus, paskirtas visiems 
Vokietijoj ir Austrijoj esančių lietuvių katalikų religiniams ir doro
viniams reikalams įgaliotinis.

2. Tautiniam Delegatui objekto atžvilgiu priklauso visi Vokie
tijoj ir Austrijoj esančių lietuvių katalikų religiniai ir doroviniai reika
lai (adsistentia religiosa et moralis).

3. Tautiniam Delegatui asmenų atžvilgiu priklauso v įsi Vokieti
joj ir Austrijoj gyvenantieji lietuviai kat. kunigai ir tikin
tieji. '

4. Tautinio Delegato veikimo sritis teritorijos atžvilgiu yra 
visa Vokietija ir Austrija.

5. Tautinis Delegatas už savo veiklą yra atsakingas ir apie ją daro 
pranešimus III-sios Popiežiaus Misijos vadovybei.

II. TAUTINIO DELEGATO KOMPETENCIJA
6. Šalia sub. n. 2—4 nurodytos bendrosios kompetencijos, Tautiniam 

Delegatui, pagal Šv. Kongregacijos nepaprastiems bažnyčios reikalams 
1945 m. spalių mėnesio 27 d. raštą Nr. 7064/45 J. E. Mons. Giovanni 
Battista Montiniui, Jo Šventybės Valstybės pasekretoriui, yra suteiktos 
sekančios galios:

1) Commutandi, ob visus debilitatem vėl ob aliam iustam causam, 
eaque duęante, obligationem recitandi boras canonicas in quotidianam 
recitationem integri rosarii B. M. V., vėl aliarum piarum precum, quae 
congruae sint.

2) Commutandi aut dispensandi, consideratis causis, omnia vota 
private emisa, etiam Apostolicae Sėdi reservata, exceptis votis in qui- 
bus agitur de tertii praeiudicio.
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3) Impertiendi sėmei in quovis „campo“, quern visitaverint, Bene- 
dictionem papalem iuxta formulam typis impressam, cum indulgentia 
plenaria ab iis lucranda, qui vere poenitentes, confess! et sacra Com- 
munione refecti eidem Benediction! interfuerint, Deumque pro S. Fidei 
propagatione et S. R. Ecclesiae exaltatione oraverint.

4) Concedendi, in casibus particularibus vel ad tempus, indulgen- 
tiam plenariam occasione SS. Missionum, servatis consuetis regulis.

5) Concedendi ducentorum dierum indulgentiam omnibus prae- 
sentibus in sacris functionibus a se peractis, durante munere.

6) Concedendi ut indulgentiae, de quibus in praecedentibus articulis,
applicabiles etiam sint per modum suffragii animabus in Purgatorio 
degentibus. ,

7) Administrandi Sacramentum Conflrmationis in territorio universo 
Mission! asslgnato.

8) Sacrum bis litandi diebus dominicis aliisve festis de praecepto et, 
urgente necessitate conficiendi nempe SS. mam Eucharistiam in com- 
munem utilitatem, etiam diebus ferialibus, servatis rubricis et ieiunio.

9) Litandi Sacrum loco honesto atque decent!, etiam sub dio, re
mote quovis irreverentiae periculo iustaque de causa, servatis vero 
cautelis, quoties Missa litatur sub dio, ad impediendam fragmentorum 
SS. mae Eucharistiae dispersionem causa ventorum.

10) Benedicendi unico signo crucis et gratis quocumque titulo:
a. obiecta pietatis eisque applicandi Indulgentias Apostolicas 

necnon coronis eas, quae a S. Brigitta nuncupantur;
b. coronas iuxta typum coronarum SS. mi Rosarii B. M. V. 

confectas eisque adnectendi indulgentias a Patribus Crucigeris nuncu
pates;

c. crucifixes eisque applicandi sive Sacrae Viae Crucis Indul
gentias pro legitime impeditis a visitandis eiusdem Viae Crucis Sta- 
tionibus, sive Indulgentiam Plenariam a quocumque ex fidelibus in 
mortis articulo constitutis lucrandam.

11) Ditandi numismata ad hoc praescripta singulis scapularium bene- 
dictionibus ita ut eadem deferentes gratias et Indulgentias lucrentur 
scapularium, quin haec ex panno confecta prius receperint.

12) Audiendi confessiones omnium fidelium in territorio universo 
Mission! assignato.

13) Concedendi sacerdotibus vere idoneis, stabiliter nominatis pro 
assistentia religiosa fidelium profugarum variarum nationum, iurisdic-' 
tionem audiendi confessiones supradictorum fidelium, servatis de iure 
servandis.

7. Kanoniškos santuokos atžvilgiu Tautiniam Delegatui yra suteiktos 
tos pačios teisės kurios pagal Kanonų Teisės Kodeksą (kan. 1944 ir sek.) 
priklauso vietos Ordinarui n. 3—4 ribose.

III. TAUTINIO DELEGATO DARBO TVARKA
8. Tautinis Delegatas savo uždavinius vykdo padedamas savo įstai

gos, tautinių dekanų, kolonijų ir mokyklų kapelionų.
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A. TAUTINIO DELEGATO ĮSTAIGA
9. Tautinio Delegato adminstracijos reikalus veda jo Įstaiga — Tau

tinė Delegatūra lietuviams Vokietijoj ir Austrijoj. Ji susideda iš Tau
tinio Delegato, jo skirtų: pavaduotojų, kanclerio ir patarėjų atskiriems 
reikalams.

10. Tautinio Delegato pavaduotojų, kanclerio ir patarėjų pareigas 
nustato Tautinis Delegatas.

B. TAUTINIAI DEKANAI
11. Ryšiui su Tautiniu Delegatu palaikyti ir neatidėliotiniems ad

ministraciniams reikalams vietoj spręsti, Tautinis Delegatas skiria Tau
tinius Dekanus.

12. Iki atskiro parėdymo Tautiniai Dekanai yra skiriami Austrijai 
ir šioms okupuotos Vokietijos sritims: amerikiečių, anglų ir prancūzų.

13. Tautiniams Dekanams suteikiama galia ex legitima causa dis- 
pensuoti nuo užsakų. Apie duotas dispensas Tautiniai Dekanai kas mė
nesį praneša Tautiniam Delegatui. Už dispensas taksa nenustatoma, 
tačiau priimtina, pagal jaunavedžių išsigalėjimą, Delegatūros reikalams 
laisvai teikiama auka.

14. Tautiniai Dekanai kas 3 mėnesiai praneša Tautiniam Delegatui 
apie religinę ir dorovinę savo dekanijos būklę.

15. Mokyklų reikalams gali būti skiriami atskiri Mokyklų Dekanai.

C. KOLONIJŲ KAPELIONAI
16. Religiniams ir doroviniams lietuvių reikalams rūpinti Tautinis 

Delegatas skiria kolonijų kapelionus.
17. Kolonijų kapelionai rūpinasi visais jiems pavestų lietuvių ka

talikų religiniais ir doroviniais reikalais.
18. Kolonijų kapelionai kas tris mėnesius daro pranešimus savo 

Tautiniam Dekanui apie jiems pavestų tikinčiųjų religinę ir dorovinę 
būklę.

19. Kolonijų kapelionai veda šias aktų ir metrikų knygas: a) gimu
siųjų — pakrikštytųjų, b) sutuoktuvių, c) mirimų, d) liber status ani- 
marum, e) kasos knygą.

PASTABA: Tikintieji Vokietijoj ar Austrijoj sudarę bet kuriuos 
(bažnytinius ar civilinius) civilinės padėties aktus ragintini saugoti jų 
pilnus kompetentingų įstaigų išduotus išrašus. Paragintini tikintieji bet 
kurį aktą sudarius neatidėliotinai apsirūpinti to akto nuorašo bent 2 egz.

20. Iki tolimesnio Tautinio Delegato patvarkymo visos 19 n. nuro
dytos knygos vestines pagal prie šio bendraraščio pridėtus pavyzdžius.

21. Krikšto, sutuoktuvių ir mirimo metrikos vedamos dviejuose egz.: 
vienas laikomas kolonijos kapeliono archyve, o antrasis siunčiamas Tau
tiniam Delegatui.

22. Krikšto, sutuoktuvių ir mirimo aktų sudarymo pradžia yra 1946 
metų sausio mėn. 1 diena ar kolonijos sudarymo data.
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Iki šios instrukcijos įsigaliojimo datos vokiečių parapijose sudaryti 
krikšto, sutuoktuvių ir mirimo aktai yra perrašytini lietuvių kalba į 
atitinkamas kolonijos knygas.

23. Visos 19 n. minėtos knygos vedamos lietuvių kalba.
24. Kolonijos kapelionas sudaręs krikšto, sutuoktuvių ar mirimo 

aktą jo vertimą vokiečių kalba nedelsiant pasiunčia atatinkamos vie
tos klebonui prašydamas jį minėtą aktą įrašyti į savo parapijines kny
gas.

25. Kolonijos kapelionai savo' kolonijos ribose iure paparochi kano
niškai tuokia sau pavestus lietuvius tikinčiuosius kai jie tuokiasi savo 
tarpe, arba kai bent vienas sutuoktinių yra lietuvių tautybės.

26. Kolonijos kapelionas kanoniškai tuokdamas 25 n. nurodytus as
menis turi griežtai laikytis pridedamo Tautinio Delegato Bendraraščio 
apie santuokos sudarymą. •

27. Kolonijos kapelionai primena tikintiesiems, civilinių padarinių 
atžvilgiu, civilinės padėties aktus sudaryti kompetetingose valdžios 
įstaigose.

28. Kolonijos kapelionas iškeliant jį į kitą koloniją 19 n. nurodytas 
knygas perduoda savo įpėdiniui, likviduojant koloniją, kai jos gyvento
jai iškeliami į ne vieną vietą, persiunčia Tautiniam Delegatui.

29 .Kolonijos nariui keliantis į kitą koloniją kapelionas išrašą žinių 
iš liber status animarum persiunčia atatinkamos kolonijos kapelionui.

30. Mokyklose tikybą dėstyti ir kapelionauti yra skiriami mokyklų 
kapelionai.

31. Mokyklų kapeliono darbą kontroliuoja atatinkamos srities Tau
tinis, arba, jei yra paskirtas, Mokyklų Dekanas.

IV. PEREINAMIEJI NUOSTATAI
32. Visais religiniais ir doroviniais Vokietijoj ir Austrijoj gyvenan

čių lietuvių reikalais kreiptinas! į Tautinį Delegatą šiuo adresu: Na- 
tionaler Delegat fuer Litauer in Deutschland und Oesterreich (16) Wies
baden, Frankfurterstr. 14.

33. Kolonijos gyventojų dislokacijos pasikeitimus kolonijos kapelio
nai tuojaau praneša Tautiniam Delegatui.

34. Šis bendraraštis įgyja galios nuo jo paskelbimo dienos.
Wiesbaden^ 1946 m. gegužės mėn 1 d.

(pas.) KAN. F. KAPOČIUS
Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoj ir Austrijoj

PRIEDAS N r. 1: KRIKŠTO AKTO SURAŠYMO PAVYZDYS.
Wiesbadeno lietuvių kolonijos krikšto aktų knyga.

Nr. 1.
Pakrikštytojo vardas ir pavardė
Tėvo vardas, pavardė, amžius, užsiėmimas 
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Motinos vardas, netekėjusios pavardė, amžius, užsiėmimas
Dabartinė gyvenamoji vieta
Kada gimė, kur gimė
Ar iš kanoniškos santuokos
Kada buvo pakrikštytas , ' į*
Kur buvo pakrikštytas
Kas krikštyjo
Ar visomis šv. Krikšto apeigomis
Krikšto tėvai
Žinias suteikė
Žinias užrašė

Žinias suteikusiojo parašas
Žinias surašiusiojo parašus

PRIEDAS Nr. 2: KRIKŠTO METERIKŲ PAVYZDYS

Wiesbadeno lietuvių kolonijos krikšto metrikų knyga.
Eilės Nr. 1.
Pakrikštytojo vardas, pavardė, kada ir kur gimė bei buvo pakrikštytas 
Vytautas-Jurgis Giedraitis gimė tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt 
šeštais metais kovo mėn. 1 dieną Wiesbadene, Herderstrasse 5 ir pa
krikštytas tais pačiais metais kovo mėn. 4 dieną Wiesbadeno šv. Trejy
bės bažnyčioje.

Pakrikštytojo tėvų vardai, pavardės, amžius, užsiėmimas, santuokos rū
šis ir gyvenamoji vieta
Kazimieras Giedraitis, 32 metų amžiaus, statybos technikas ir Aldona 
Jasaitytė, 25 metų amžiaus, šeimininkė; kanoniškai susituokę, (pastaba: 
nekanoniškai susituokusiųjų metrikoje šiedu žodžiai apleidžiami), gy
vena Wiesbadene, Herderstrasse 5.

Krikšto tėvų vardai ir pavardės
Antanas Kalvaitis ir Julija Babickaitė

Krikštytojas ir apeigos
Pakrikštyj.o Wiesbadeno lietuvių kolonijos klebonas kun. Jonas Jur
gutis visomis sakramento apeigomis
........;........................ -■..................................... .................................................................................................................................. ■■■).......................................

PASTABA: Metrikų knyga sugrafuojama Lietuvoje įprasta tvarka. Dėl 
techniškų kliūčių knygos puslapį, kaip jis turėtų atrodyti, 
čia negalėjome atspausdinti.

13
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PR I ED A S'Nr. 3: SUTUOKTUVIŲ AKTO SURAŠYMO PAVYZDYS

Detmoldo lietuvių kolonijos sutuoktuvių aktų knyga
Nr. 1.

Sutuoktinio vardas, pavardė,- amžius, užsiėmimas, gyv. vieta ir kurioj 
parapijoj krikštytas
Sutuoktinės vardas, pavardė, amžius, užsiėmimas, gyv. vieta ir kurioj 
parapijoj krikštyta
Sutuoktinio tėvų vardai ir pavardės
Sutuoktinės tėvų vardai ir pavardės
Sutuoktuvių data
Sutuoktuvių vieta.
Ar pareikštas laisvas abipusis sutikimas
Užsakai ar dispensa nuo užsakų ar kit. kan. kliūčių
Tuokė j as
Liudytojų vardai ir pavardės

Sutuoktinių parašai
Liudytojų parašai
Tuokėjo parašas

PRIEDAS Nr. 4: SUTUOKTUVIŲ METRIKŲ PAVYZDYS
Wiesbadeno lietuvių kolonijos sutuoktuvių metrikų knyga.

Eilės Nr. 1.

Susituokiančių vardai, pavardės, amžius, užsiėmimas, gyv. vieta, su
tuoktuvių laikas ir. vieta.
Antanas Mickus, 25 metų amžiaus, medicinos studentas, gyv. Hamburg, 
Pelzstr. 2, ir Kazimiera Jurgelytė 21 m. amžiaus buhalterė, gyv. Wies- 
badene, Rauchstr. 10, lietuvių stovykloj tūkstantis devyni šimtai ke
turiasdešimt šeštais metais balandžio mėnesio dvidešimt penktą dieną 
išėjus visiems trims užsakams ir abiem pusėm pareiškus laisvą sutiki
mą (gavus dispensą nuo užsakų: davėjas, data, Nr.) susituokė Wies
badeno Šv. Trejybės bažnyčioje.
Susituokiančiųjų tėvų vardai ir pavardės.
Adomas Mickus ir Ona Jonkutė; Jonas Jurgelys ir Kotryna Strazdaitė
Tuokėjas
Sutuokė kun, Vincentas Birbilas Wiesbadeno lietuvių kolonijos klebonas
Liudytojai: Mykolas Mickus ir Barbora Jurgelytė
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P RI E D A S Nr. 5: MIRIMO AKTŲ SURAŠYMO PAVYZDYS

Hanau lietuvių kolonijos mirimo aktų knygą.

Nr. 1.

Mirusiojo vardas, pavardė, amžius, užsiėmimas, gyv. vieta
• Mirusiojo tėvų vardai ir pavardės

Mirimo data ,
Mirimo vieta
Mirties priežastis
Aprūpinimas Šv. Sakramentais
Šeimos stovis ir likusieji šeimos nariai
Laidojimo data
Laidojimo vieta
Laidojęs kunigas
Žinias suteikė
Žinias surašė

Žinias suteikusiojo parašas
Žinias surašiusiojo parašus

PRIEDAS Nr. 6: MIRIMO METRIKŲ KNYGOS PAVYZDYS

Hanau lietuvių kolonijos mirimo metrikų knyga
Eil. Nr. 1.

Mirusiojo vardas, pavardė, amžius, užsiėmimas, mirimo laikas, vieta, 
mirties priežastis, aprūpinimas šv. Sakramentais.
Juozapas Skirgaila 71 m. amžiaus, medicinos felčeris, gyv. Hanau, Stern
strasse 7, mirė tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt šeštais metais 
kovo mėn. 15 dieną Hanau DP ligoninėj kepenų liga, aprūpintas šv. 
Sakramentais

Mirusiojo tėvų vardai ir pavardės; likusieji šeimos nariai
Jurgis Skirgaila ir Ona Matulaitytė, liko: žmona Veronika Jučaitė, 

sūnūs Motiejus ir Andrius, dukterys Barbora ir Angelė

Kada, kur ir kas palaidojo
Palaidotas tūkstantis devyni šimtai keturiasdešimt šeštais metais kovo 
mėn. 18 dieną Hanau R. Kat kapinėse; palaidojo Dillingeno lietuvių 
kolonijos klebonas kun. Antanas Jurskis.
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BENDRARAŠTIS Nr. 2.
Visiems Vokietijoj ir Austrijoj gyvenantiems lietuvių kolonijų 

kapelionams.
Liečia: kanonišką santuoką.

Remiantis Ap. Sosto III-jai Misijai suteiktomis galiomis, leidžiamas 
šis bendraraštis visiems Vokietijoj ir Austrijoj esantiems lietuvių ko
lonijų kapelionams.

I. Tautinio Delegato lietuviams ir lietuvių kolonijų kapelionų kom
petencija. —

1. Tautinis Delegatas Vokietijoj ir Austrijoj esančių lietuvių atž
vilgiu, jiems kanoniškai tuokiantis, turi tas pačias teisesr kurios pri
klauso vietos Ordinarams savo pavaldinių atžvilgiu (kan. 1994 sek.).

Tautinio Delegato kompetencijai sub. 1 nurodytos medžiagos atž
vilgiu priklauso visi Vokietijoj ir Austrijoj esantieji lietuviai kai jie 
tuokiasi savo tarpe arba kai bent vienas sutuoktinių yra lietuvių tau
tybės. *

3. Tautinio Delegato atskiroms lietuvių kolonijoms pastoviai pa
skirtieji kapelionai jiems pavestų lietuvių atžvilgiu, kai jie tuokiasi savo 
tarpe arba kai bent vienas sutuoktinių yra lietuvis, turi tas pačias teises 
kurios pagal Kanonų Teisės Kodeksą priklauso kapelionams (kan. 1095, 
1096, 1044, 1045).

4. Kolonijų kapelionai sub. 3 nurodytas teises įgyja nuo jų pasky
rimo rašto gavimo datos.

. 5. Pastoviai, paskirti kolonijų kapelionai gali kiekvienu atskiru at
veju sub. 3 nurodyta teise įgalioti kitą kunigą laikantis kan. 1906 t. y. 
gali įgalioti pažymėtą kunigą pažymėtai santuokai. Generalinis įgalioji
mas net ir pastoviai paskirtam kolonijos kapeliono padėjėjui negalioja.

6. Tautinio Delegato visoje Vokietijos ir Austrijos teritorijoje ir ka
pelionų teisė jų paskyrimo raštuose griežtai nustatytuose pastoracijos 
vietovės ribose tuokti n. 2—3 nurodytus asmenis yra asmeninė (fa- 
cultas personalis) t. y. jie gali tikrai ir leistinai tuokti minėtus asmenis 
nežiūrint į tai ar tie asmenys gyveno specialiose stovyklose ar už jų 
ribų.

7. Tautinio Delegato ir kolonijų kapelionų teisė tuokti“ . . . intelli- 
gitur commulativa cum Ordinariis et parochis locorum (can. 1904 ss) 
quamvis, ratione linguae et ob alias obvias considerationes, praeferri 
d e b e a t ut celebratio matrimoniorum inter profugas flat praesenti- 
b u s sacerdotibus singularum nationum, vėl saltern cum eorum con- 
cursu“ (m. p. — Deleg.).

II. Prieš sutuoktuves atliktini dalykai
8. Kolonijų kapelionai tuokdami n. 3 nurodytus asmenis griežtai 

laikosi Kan. Teisės Kodekso normų išdėstytų III kn. d. VII tit. ir Ap. 
Sosto specialiai išleistų instrukcijų, kad būtų išlaikytas kanoniškos san
tuokos vienumas ir neišardomumas (unitas et indissolubilitas matri
monii).
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kapelionai pirm tuokdami rūpestingai ištiria besituo- 
stovį (liberum statum) pagal kan. 1019—1034, griežtai 
Sakramentų Kongregacijos instrukcijų: 1921 m. liepos

9. Kolonijų 
kiančiųjų laisvą 
laikydamiesi šv. 
mėn. 4 d. „Super probatione status liberi ac denuntiatione initi matri
monii“, ir „De normis a parochis.servandis in peragendis canonicis in- 
vestigationibus etc.“, dlei 29 Junii, anni 1941.

Kolonijų kapelionai prieš tuokdami privalo ypačiai žiūrėti sekan
čių dalykų:

1) Kad per lietuviškas pamaldas sekmadieniais ir įsakytomis šven
tėmis bažnyčioj ar stovyklos koplyčioj būtų sakomi užsakąl;

2) Kad paaiškėjus kanoniškai kliūčiai būtų pasirūpinta iš Tautinio
Delegato ar vietos Ordinaro dispensa; .

3) Kad santuokinis sutikimas (consensus matrimonialis) būtų visiš
kai laisvai pareikštas;

4) Kad sutuoktiniai tuokdamiesi neišskirtų nė vieno trijų santuo
kinių gėrių (tria bona matrimonialia: bonum prolis, bonum Adei, bo
num sacramenti);

5) Kad suspensyvinių arba naikinančių santuokinių sąlygų atvejais 
(conditiones suspensivae vėl irritantes) būtų laikomasi šv. Sakramentų 
Kongregacijos 1941 mej;ų birželio mėn. 29 dienos instrukcijos;

6) Kad ketiną tuoktis jei yra katalikai pristatytų krikšto metrikus, 
o jų nesant kad būtų patiekti kiti lygiaverčiai neabejotini įrodymai kaip 
pav. dalyką žinančių prisiekusių liudytojų parodymas (kan. 779 ,600). 
Tokiems parodymams turi būti užvesta speciali protokolų knyga.

7) Kad visi sutuoktiniai, būtų pamokyti apie santuokos šventumą, 
vienumą, nesuardomuną, sutuoktinių teises ir pareigas, vaikų auklėji
mo svarbą ir t. t. (instructio religiosa sponsorum) atsižvelgiant į speci
finius asmenų savumus.

10. Tuokiantis lietuvėms su sąjungininkų kariais, sąugojant santuo
kos vienumą ir neišardomumą, vengiant nesklandumų su karine val
džia, ir respektuojant civilinius santuokos padarinius, laikytinas! kom
petentingos karinės valdžios duotų instrukcijų ir reikalautina kompe
tentingos- karinės valdžios raštiško leidimo tuoktis.

11. Dėl dispensų nuo užsakų, esant kanoniškai priežasčiai, kolonijų 
kapelionai kreipiasi i Tautinį Delegatą arba savo srities tautinį de
kaną. Paaiškėjus kanoniškai sutuoktinei kliūčiai, nedelsiant kreiptinas! 
į Tautinį Delegatą ar vietos Ordinarą ir griežtai laikytinas! jų nuro
dymų, ypač mišrių santuokų atvejais.

III. Sutuoktinių registracija
12. Kolonijos kapelionas pirm tuokdamas surašo sutuoktuvių aktą 

pagal prie bendraraščio Nr. 1 pridėtą pavyzdį.
13. Sutuokęs kolonijos kapelionas nedelsiant (vėliausiai trijų dienų 

bėgyje) surašo sutuoktuvių metriką į kolonijos sutuoktuvių knygą lai
kantis bendraraščio Nr. 1 priede nurodyto pavyzdžio.
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14. Kolonijos kapelionas sutuokęs tuojau (ne vėliau trijų dienų) 
pilną sutuoktuvių metrikos išrašą vosiečių ar lotynų kalba, pasiunčia, 
vietos klebonui jį įrašyti į parapijos sutuoktuvių knygą.

15. Sutuokęs kolonijos kapelionas paruošia pranešimus apie su
darytą santuoką sutuoktinių krikšto vietos klebonams, ir, jei su sutuok
tinių kilimo kraštais galimas susirašinėjimas, tuojau juos minėtiems 
klebonams praneša.

16. Nesant galimybės susirašinėti su sutuoktinių krikšto vietos kle
bonais, kolonijos kapelionas sub. 15 nurodytus pranešimus uoliai saugo 
ir metų gale juos persiunčia Tautiniam Delegatui.

17. Šis bendraraštis įgyja galios nuo jo paskelbimo dienos.
Wiesbaden, 1946 metų gegužės mėnesio 1 dieną.

• ' (pas.) KAN. F. KAPOČIUS
Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje

BENDRARAŠTIS Nr. 3.
Visiems Vokietijoj ir Austrijoj gyvenantiems lietuvių tautiniams de

kanams ir kapelionams.
Liečia: formuliarų ir antspaudų vartojimą.
1. Visi Tautinio Delegato Lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje pa

skirtieji III Popiežiaus Misijos Tautiniai Dekanai ir kapelionai (Cappel- 
lani Camporum) vartoja formuliarus ir antspaudus Tautinio Delegato 
nustatyta forma pagal instrukciją.

2. Formuliariai turi sekantį tekstą: — Dekanams — III MISSIO 
PONTIFICIA DECANUS NATIONALIS PRO LITUANIS IN GER
MANIA. Kapelionams — III MISSIO PONTIFICIA CAPPELLANUS 
CAMPI PRO LITUANIS IN GERMANIA.

3. Anspaudų forma: Du apskritimai, kaip įprasta, ir juose tekstas 
— viduriniame skrituly III MISSIO PONTIFICIA, aplinkui — DE- 
CANUS NATIONALIS PRO LITUANIS IN GERMANIA, arba CAP
PELLANUS CAMPI PRO LITUANIS IN GERMANIA. Antspaudų dia
metras — 3,5 cmtr. Bet kokie kiti ženklai antspauduose ir formuliaruose' 
vartoti draudžiama.

4. Kapelionai (Cappellani Camporum) formuliarus ir antspaudus te
gali vartoti grynai bažnytiniams reikalams, būtent: a) išduodant tikin
tiesiems metrikų išrašus ar ištraukas, b) išduodant jaunavedžiams testi
monium de libero statu.

5. Tautiniai Dekanai be aukščiau nurodytų, turi teisę savo ant
spaudus vartoti dar šiais atvejais: a) duodami dispensą nuo užsakų, 
ir b) siųsdami būtinais bažn. reikalais kurjerį pas Tautinį Delegatą; 
šiuo atveju jie gali jam išduoti vienkartinį, terminuotą kelionės liudi
jimą.

6. Visų kitų dokumentų išdavimą Tautinis Delegatas rezervuoja sau.
Ši instrukcija galioja ir Austrijoj esantiems lietuvių Tautiniams De-
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6 nurodyto atžy-

sutvirtintųjų, jų 
ir pavardes bei

kanams ir kapelionams tik formuliaruose bei antspauduose vietoje žo
džio GERMANIA reikia vartoti — AUSTRIA.1.

8. 1946 metų gegužės mėn. '21 dienos instrukcija formuliarų ir ant
spaudų reikalu nustoja galios. ■

Wiesbaden, 1946 m. gegužės mėn. 28 d.
(pas.) KAN. F. KAPOČIUS

Tautinis. Delegatas Lietuviams
Vokietijoje ir Austrijoje

BENDRARAŠTIS Nr. 4.
Visiems Vokietijoj ir Austrijoj esantiems lietuvių Tautiniams De

kanams ir stovyklų bei kolonijų kapelionams.
Liečia: Sutvirtinimo Sakramento teikimą.
1. Pagal 1946 metų gegužės mėn. 1 dienos Bendraraščio Nr. 1 n. 6, 

p. 7 Tautiniam Delegatui Lietuviams Vokietijoj ir Austrijoj yra suteikta 
galia teikti Sutvirtinimo Sakramentą jo kompetencijai priklausantiems 
asmenims.

2. Tautinis Delegatas Lietuviams sub. n. 1 nurodytą galią vykdo 
pats asmeniškai arba per savo pakviestą vyskupą.

3. Tautiniai Dekanai iki š. m. liepos mėn. 15 dienos praneša Tau
tiniam Delegatui kuriose jų žinioje esančiose vietose ir kiek yra Su
tvirtinimo Sakramentą norinčių priimti lietuvių.

4. Tautinis Delegatas, gavęs sub n. 3 reikalaujamas žinias, skelbia 
kur ir kada bus teikiamas Sutvirtinimo Sakramentas.

5. Stovyklų ar kolonijų, kuriose randasi sutvirtintųjų, kapelionai 
rūpinasi juos tinkamai paruošti išaiškinant jiems Sutvirtinimo Sakra
mento tikslą, prasmę ir reikalą bei malones, kurios priimant jį yra gau
namos.

6. Suteikus Sutvirtinimo Sakramentą, stovyklų ar kolonijų kapelio
nai atskiroje, knygoje (Liber conflrmatorum) atžymi 
tėvų, sutvirtinimo tėvų ir sutvirtinimo teikėjo vardus 
sutvirtinimo laiką ir vietą (kan. 798).

7. Sutvirtinimo Sakramento suteikimas šalia sub n.
mėjimo Sutvirtintųjų knygoj, praneštinas, pagal galimybę, sutvirtintųjų 
krikšto klebonams, kad 
(kan. 798, 799).

Wiesbaden, 1946 m.

šie galėtų tai atžymėti krikšto metrikų knygose

gegužės mėn. 28 d.
(pas.) KAN. F. KAPOČIUS 

Tautinis Delegatas Lietuviams
Vokietijoje ir Austrijoje

BENDRARAŠTIS Nr. 5.
ir Austrijoj esantiems lietuvių tautiniams De-Viesiems Vokietijoj

kanams ir stovyklų bei kolonijų kapelionams.
Liečia: Bažnytinių brolijų veiklos atgaivinimą, respektyviai nau

jų brolijų steigimą.
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1. Siekiant intensyvesnio religinio gyvenimo Vokietijoje ir Austri
joje esančių lietuvių tarpe, nustatoma atgaivinti bažnytinių brolijų 
veiklą.

2. Visi lietuvių stovyklose ar kolonijose esantieji Lietuvoj veikusių 
brolijų nariai yra paragintini vykdyti prisiimtas stojant į brolijas pa
reigas.

3. Stovyklose ar kolonijose, kur susidaro pakankamas skaičius Lie
tuvoj veikusių brolijų narių bei naujų kandidatų, atgaivintina minėtų 
brolijų veikla.

4. Jei dėl buvusių brolijų veiklos atgaivinimo ar naujų brolijų stei-. 
gimo būtų reikalingi specialūs įgaliojimai, jų reikalu kreiptinas! į Tau
tini Delegatą.

5. Atsižvelgiant į dabartines gyvenimo sąlygas ir aktualiuosius mu
sų reikalus, itin rekomenduotina Maldos Apaštalavimas ir Gyvasis Ro
žančius.

6. Atgaivinus bet kurią Lietuvoje veikusią ar įsteigus naują, sub 
n. 5, nurodytą broliją, apie tai pranešti Tautiniam Delegatui, nurodant 
brolijos atgaivinimo, eventualiai įsteigimo, datą, vietą, valdybą ir narių 
sąrašą.

Kirchheim-Teck, 1946 metų rugpiūčio mėn. 24 diena.
(pas.) KAN. F. KAPOČIUS

Tautinis Delegatas Lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje

BENDRARAŠTIS Nr. 6.
Visiems Vokietijoj ir Austrijoj esantiems lietuvių tautiniams Deka

nams ir stovyklų kapelionams.
Liečia: bažnytinių metrikų pakaitalų sudarymą.
Dėl karo įvykių daugelis lietuvių katalikų neteko savo turėtų bažny

tinių metrikų nuorašų bei išrašų ir dėl dabartinių sunkumų susižinoti 
su atitinkamomis Lietuvos įstaigomis negali jų sau parūpinti. Minėtiems 
asmenims pagelbėti jų bažnytinių metrikų pakaitalų įsigyti, nustatoma 
sekanti tvarka:

1. Tautinis Delegatas rezervuoja sau betkurių bažnytinių metrikų
pakaitalų sudarymą. '

2. Asmuo, norįs gauti bet kurį bažnytinių metrikų pakaitalą, žodžiu 
ar raštu kreipiasi į savo stovyklos ar kolonijos kapelioną patiekdamas 
jam savo asmens tapatybę įrodančius (lietuvišką pasą ir kit.) ir kitus 
bažnytinių metrikų pakaitalui sudaryti turimus dokumentus.

3. Bažnytinių metrikų pakaitalui sudaryti šalia sub u. 2 nurodytų 
dokumentų reikia nemažiau dviejų patikimų ir dalyką gerai žinančių 
liudytojų, kurie prisaikdinti duotų parodymus.

Liudytojus pristato suinteresuotas asmuo.
4. Bažnytinių metrikų pakaitalas sudaromas tada, kai liudytojų pa

rodymai esminiuose dalykuose sutampa.
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KAN. F. KAPOČIUS

nutarimą — aktą ir 
ar kolonijos kapelionui.

5. Jei sumtersuoto asmens pristatyti liudytojai stovyklos ar koloni
jos kapeliono nuomone yra nepatikimi, arba jei liudytojų parodymai 
esminiuose dalykuose nesutampa, stovyklos ar kolonijos kapelionas gali 
savo nuožiūra pats kviesti liudytojus ir juos prisaikdinęs apklausinėti.

6. Apie suinteresuoto asmens kreipimąsi bažn. metrikų pakaitalo 
sudarymo reikalu, jo patiektus dokumentus ir liudytojų parodymus su
rašomas protokolas, pagal prie šio bendraraščio pridėtą pavyzdj.

7. Surašęs protokolą, stovyklos ar kolonijos kapelionas prideda savo 
nuomonę apie suinteresuoto asmens ir liudytojų tikėtinumą ir visą me
džiagą persiunčia Tautiniam Delegatui.

8. Tautinis Delegatas, radęs pristatytą medžiagą pakankama bažn. 
metrikos pakaitalui sudaryti, daro atitinkamą 
jo nuorašą resp. ištrauką prisiunčia stovyklos

Kirchheim-Teck, 1946 m. rugsėjo 24 d.
(pas.)

Tautinis Delegatas Lietuviams
Vokietijoje ir Austrijoje

FRIEDAS PRIE BENDRARAŠČIO Nr. 6.
PROTOKOLAS (pavyzdys)

. Liečia: Jurgio Jonaičio gimimo-krikšto metrikos pakaitalo su
darymą.

1946 metų rugsėjo mėn. 2 dieną 10 valandą ryto į mane, kun. Joną 
Svelnj, Augsburgo lietuvių stovyklos kapelioną, kreipėsi Antanas Jonai
tis, minėtos stovyklos gyventojas, jo sūnaus Jurgio Jonaičio gimimo- 
krikšto metrikos pakaitalo sudarymo reikalu. Kalbamosios metrikos nuo
rašas, Antano Jonaičio teigimu, žuvęs 1945 metų vasario mėn. 2 diena 
Berlyne per bombardavimą.

Antanas Jonaitis savo asmens tapatybei įrodyti ir metrikos pakai
talui sudaryti patiekė sekančius dokumentus:

1. Vidaus pasą Nr. 379 542 išduotą 1923 metų rugpiūčio mėn. 10 d. 
Jurbarko valsč. viršaičio, iš kurio atžymėjimų matyti, kad Antanas Jo
naitis 1935 metų liepos mėn. 2 dieną Jurbarke R. Kat. bažnyčioje susi
tuokė su Julija Kvedaraite.

2. Augsburgo lietuvių komiteto pažymėjimą Nr. 147/46, iš kurio 
matyti, kad Antano ir Julijos Kvedaraitės Jonaičių šeima susideda iš 
jų dviejų ir dviejų vaikų: dukters Reginos 9 metų ir sūnaus Jurgio 
7 metų.

. Antanas Jonaitis savo sūnaus Jurgio Jonaičio gimimo — krikšto fak
tui paliudyti su savim atsivedė liudytojus: Kazimierą Pilipaitj ir Ro
zaliją Rimkutę, kurie padarę priesaiką sakyti tiesą, mano atskirai klau
sinėjami parodė kas seka:

1. Kazimieras Pilipaitis: Esu Kazimieras, Jono sūnus, Pilipaitis, 30 
metų amžiaus, katalikas, gyv. Augsburg — Hochfeld DP stovykloje 28 
bloke, 37 kambary. Gerai atsimenu, kad Jurgis Jonaitis gimė 1938 metų
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gruodžio mėn. 17 dieną Greičių kaime, Jurbarko valsč. iš teisėtos An
tano ir Julijos Kvedaraitės Jonaičių santuokos. Jis buvo pakrikštytas 
tų pačių metų gruędžio mėn. 26 dieną Jurbarko R, Kat. parapijos baž
nyčioje. .Krikšto tėvais buvome aš. ir Rozalija Rimkutė.

Mano parodymas man perskaitytas.
" Kaz. Pilipaitis

2. Rozalija Ririikutė: Esu Rozalija, Petro duktė, Rimkutė 25 metų 
amžiaus, katalikė, gyv. Augsburg — Hochfeld DP stovykloje 17 bloke, 
III įėjimas 5 kamb. Žinau gerai, kad Jurgis, Antano ir Julijos Kveda
raitės Jonaičių sūnus gimė 1938 metų gruodžio mėn.. 17 dieną Greičių 
kaime, Jurbarko valsč. Tėvai yra katalikiškai susituokę. Jurgis Jonai
tis buvo pakrikštytas tų pačių metų gruodžio mėn. 26 dieną Jurbarko 
bažnyčioje. Krikštijo Jurbarko klebonas kun. Benediktas Šilkaitis. Kū
mais buvome aš ir Kazimieras Pilipaitis.

Mano parodymas man perskaitytas.
Roz. Rimkutė.

Sis protokolas surašytas 1946 metų rugsėjo mėn. 2 dieną 11 vai. 
Augsburg — Hochfeld dietuvių stovyklos, kapeliono raštinėje.

Kun. Jon. Svelnys
' Augsburg-Hochfeld lietuvių

stovyklos kapelionas..
Stovyklos kapeliono nuomonė: Iš Antano Jurgaičio pristatytų doku

mentų ir liudytojų parodymų darau išvadą, kad Jurgis, Antano Jonai
čio ir Julijos Kvedaraitės kanoniškos santuokos sūnus gimė 1938 metų 
gruodžio mėn. 17 d. Greičių kaime, Jurbarko valsč. ir buvo pakrikštytas 
tų pačių metų gruodžio mėnesio 26 d. Jurbarko R. Kat. parapijos baž
nyčioje. Krikštyjo Jurbarko parapijos klebonas kun. Benediktas Silkai- 
tis. Krikšto tėvais buvo: Kazimieras Pilipaitis ir Rozalija Rimkutė,

. Prašytojas Antanas Jonaitis ir liudytojai Kazimieras Pilipaitis ir 
Rozalija Rimkutė yra rimti ir tikėtini žmonės.

’ Kun. Jonas Svelnys
■' Augsburg-Hochfėld liet, stovyklos kapelionas

Pastaba: Panašiai, mutatis mutandis, surašytinas protokolas ir jung
tuvių bei mirimo fakto nustatymui.

BENDRARAŠTIS Nr. 7.
Liečia: Kitatikių priėmimą į Kat. Bažnyčią ir grįžtančiųjų į Ją 

. . ■ rekonciliaciją. . .. .
" 1. Kitatikiui priimti į:Katal. Bažnyčią, ir grįžtančiajam į ją rekon- 

ciliuoti,- .stovyklų kapelionai privalo gauti raštišką Delegato įgaliojimą.
2. Prieš priimdamas kitatikį į Katal. Bažnyčią, kapelionas supažin

dina jį, su. privalomomis katalikui žinoti tiesomis.
; 3. 'Priėmimo aktas .pagal žemiau nurodytą pavyzdį surašomas į pa
rapijos. Liber Conversorum, o jo nuorašas siunčiamas Detegatūrai.

26



: 4. Paduotu pavyzdžiu, mutatis mutandis, surašoma j tą pačią kny
gą ir grįžtančiųjų į Katal. Bažnyčią aktas, kurio nuorašas taip pat 
siunčiamas Delegatūrai.

K ir c h h e i m-T e c k , 1946 m. rugs. 25 d.
(pas.) KAN. F. KAPOČIUS 

Tautinis Delegatas Lietuviams .
Vokietijoje ir Austrijoje

PRIEDAS prie bendraraščio Nr. 7 Aktas Nr.
Liečia: Rožės Simonaitytės priėmimą į katal. Bažnyčią.
1946 m. liepos mėn. 1 d. aš, kun. Jonas Baltutis, Ingolstadto sto- . 

vykios kapelionas, priėmiau j R. Katal. tikėjimą Rožę Simonaitytę, 22 
metų ev. liuternų tikėjimo, radęs ją tinkamai pasirengusią ir laisvu noru 

. to prašant prie liudininkų Jono Vileišio ir Kotrinos Raudienės.
Rožės Simonaitytės gimimo ir krikšto daviniai: tūkstantis devyni 

šimtai dvidešimt ketvirtais metais gegužės mėnesio pirmą dieną (1924. 
V. 1) Sniukščių kaime, Kretingos valsč. gimė Rožė, Petro Simonaičio, 
amatininko (įsiraš. Kretingos valsč.) ir Adelės Staugaitytės, teisėtų tėvų 
duktė. Pakrikštyta tais pačiais metais ir kovo mėn. 12 d. ev. liuteronų 
bažnyčioje Kretingos mieste. (Jei būtų sąlyginis krikštas) sąlyginai 
pakrikštyta Ingolstadto stovyklos koplyčioje 1946 m. liepos mėn. 1 d.

R. Katal. tikėjimą laisvu noru priimu ir išpažįstu.
r . (pas.) R. Simonaitytė 

Liudininkai: 1 2

BENRARAŠTIS Nr. 8
Visiems Vokietijoje ir Austrijoje esantiems lietuvių tautiniams De

kanams ir stovyklų • Kapelionams.
Liečia: Koloniją religinio gyvenimo kronikos vedimą ir religinės 

tautinės medžiagos rinkimą.
1. Ruošiant medžiagą lietuvių religinio gyvenimo ir katalikų Bažny

čios istorijai — o ji turės neabejotinai dideleės reikšmės apskritai lie
tuvių tautos, lietuvių'tremtinių istorijai, — lietuvių kolonijų kapelionai 
įpareigojami vesti Kolonijų religinio gyvenimo kroniką.

2. Kolonijos religinio gyvenimo kronika vedama atskiroj knygoje.
3. Kolonijos kronikoje visi svarbesnieji kolonijos religinio gyvenimo 

faktai, k. a. kolonijos atsiradimas, kapeliono paskyrimas, kur laikomos 
pamaldos lietuviams (jei turima sava koplyčia, trumpai patiekiama jos 
istorija ir aprašymas, įklijuojant jos fotografija iš vidaus ir iš oro), kaip 
laikomos pamaldos, kokios šventės buvo iškilmingiau švenčiamos, ko
kios buvo įvestos pridedamos pamaldos, kada ir kokios buvo įsteigtos 
brolijos bei kat. organizacijos ir tt.

4. Svarbesni atskirų švenčių momentai ir šiaip jau religinės reikš
mės aktai (pirm, komunijos, sutvirtinimo, misijų dienų svarbesnių
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minėjimų ir tt.) ir fotografijos po vieną pridedamos prie stovyklos reli
ginio gyvenimo kronikos, o po du egzempliorių siųstinos Delegatūrai.

5. Lietuviško stiliaus stovyklose bei kolonijose pastatyti kryžiai bei 
kiti religiniai tautiniai simboliai, o taip pat originalesnio stiliaus altoraiai 
bei lietuvių menininkų piešti religiniai paveikslai turi būti nufotogra
fuoti ir fotografijos su trumpu objektų aprašymu patvarkytinos sub 
nr. 4 nurodytu būdu.

6. Pageidautina kronikos vedimą išplėsti ir i kitus reikšmingesnius 
kolonijos ar stovyklos gyvenimo faktus ypač tuos, kurie per se yra 
reikšmingi, bet dėl įvairių aplinkybių negali tilpti periodinėje spaudoje.

7. Jeigu kur stovyklų bei kolonijų kapelionai yra labai apkrauti dar
bu, galėtų tokios kronikos vedimą supaprastinti, perijodiškai padary
dami apžvalgas ir užrašydami pačius svarbiausius religinio ir kultūrinio 
gyvenimo įvykius.

Pastaba: Religinio stovyklų gyvenimo fotografijos siunčiamos 
Delegatūrai, numatomos sudarysimai kolekcijai, skirtai Šv. Tėvui.

Kirčhheim-Teck, 1946 m. rugsėjo 25 d.
(pas.) KAN. F. KAPOČIUS

Tautinis Delegatas Lietuviams
Vokietijoje ir Austrijoje

BENDRAKAŠTIS Nr. 9

Visiems Vokietijoje ir Austrijoje esantiems lietuvių Tautiniams De
kanams ir stovyklų Kapelionams.

Liečia: Liber status animarum vedimą.
1. Tikslingesniam lietuvių pastoracijos tvarkymui visiems Vokieti

joje ir Austrijoje esančių lietuvių kolonijų ir stovyklų kapelionams re
komenduojam vesti liber status animarum.

2. Liber status animarum vedamas atskiruose kartotekos lapeliuose 
pagal patiekiamus pavyzdžius.

3. Keliantis stovyklos ar lietuvių gyvenamos vietovės gyventojai iš 
vienos vietos j kitą, stovyklos kapelionas pilną persikeliančio asmens 
žinių išrašą iš liber status animarum persiunčia atitinkamam lietuvių 
kolonijos kapelionui.

4. Dalykai, kurie galėtų į liber status animarum įtrauktus asmenis 
bet kaip kompromituoti, yra rašomi lotyniškai arba sutartinais ženklais.

Kirchheim-Teck, 1946 m. rugsėjo 27 d.
(pas.) KAN. F. KAPOČIUS

< . . Tautinis Delegatas Lietuviams
Vokietijoje ir Austrijoje
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Šeimos kortele

Tėvų vardai Pastabosgim. BroVOrganizUžsiėmimas

PastabosBrol/Organiz.Kelig. mok.

Gim. vieta

Pavardė Gyv. vieta Nr. Šeimos stovis Religinė prak.

atvyko iš 
kada

baž. 
civ. 
išsisk. 
konkb.

uolus 
prakt. 
neprakt.
B. prieš

V.
M.

Vaikų vardai Gim; vietagim.

2.
3.

4.

VIENGUNGIO KORTELE

Pavardė Gyv. vieta Nr. Pas ką

atvyko iš 
kada •

Vardas Religinė praktika Org./BroL

uolus 
prakt. 
neprakt.
B. priešGim. data ir vieta

Pastabos

Užsiėmimas
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BENDRARAŠTIS Nr. 10
Visiems Vokietijoje ir Austrijoje esantiems lietuviams kunigams.

. .Liečia: išvykimą užsienin. - ■ -........ - - - ■ ■■
1. Gerb. Konfratrams pakartotinai kreipiantis Delegatūron, prašant 

leidimo išvykti iš Vokietijos ar Austrijos, leidžiamas šis bendraraštis,. 
nustatąs išvykimo iš minėtų kraštų tvarką.

- 2. Mūsų tautiečių sielų gerovė, kunigiška drausmė ir bendras lie
tuvių tremtinių likimas reikalauja, kad kunigai liktų prie tremtinių 
masės,' nors kai kurie tuo tarpu dėl kurių nors priežasčių ir nedirbtų 
lietuvių pastoracinio darbo.

3. Niekas iš Vokietijoj ir Austrijoj esančiųjų kunigų, nežiūrint, kur 
ir kokias pareigas jie eitų, ar gyventų privačiai, negali išvykti iš Vokie
tijos ir Austrijos teritorijos be Delegato raštiško leidimo. ’

4. Išimties atvejais kunigai gali būti leidžiami išvykti užsienin, kai 
jie turi atitinkamo krašto vietos Ordinaro kvietimą į jo vyskupiją ir 
kai Delegatas randa galimu leisti jiems iš Vokietijos ar Austrijos išvykti.

5. Kunigas, norįs išvykti iš Vokietijos ar Austrijos, privalo raštu 
kreiptis į Delegatą, patiekdamas jam:

a) trumpą curriculum vitae,
b) atitinkamo krašto vietos Ordinaro kvietimą atvykti jo vysku- 

pijon ar to kvietimo patvirtintą nuorašą.
6. Kunigai, norį išvykti užsienin studijų tikslais, laikosi p. 5, a) nu

statytos tvarkos.
7. Šio bendraraščio nustatytos tvarkos nesilaikymas turės kanoniš

kų padarinių. >
Kirčhheim-T&ęk^ 1947. Į. .18.____ '__ .. . ....  .........

(pas.) KAN. F. KAPOČIUS
Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje

BENRARAŠTIS Nr. 11
— Visiems- Vokietijoje ir Austrijoje" esantiems lietuvių "stovyklų bei 

kolonijų kapelionams.
Liečia: informaciją.
Mano pareiga pranešinėti kompetetingoms bažnytinėms įstaigoms 

apie religinį ir moralinį Vokietijoj ir Austrijoj esančių lietuvių katalikų 
stovį reikalauja medžiagos, kuri yra sunkiai įmanoma be Gerb. Kon- 
fratrų greitos, tikslios ir tinkamai paruoštos informacijos. Informacijai 
teikti Gerb. Konfratrai yra prašomi laikytis sekančios tvarkos:

1. Visi Vokietijoj ir Austrijoj esantieji lietuvių stovyklų bei kolonijų 
kapelionai yra raginami uoliau vykdyti Bendraraščio Nr. 1, C. n. 18 
nuostatus.

2. Lietuvių stovyklas ar Kolonijas likviduojant, perkeliant jas iš 
vienos vietos į kitą, sujungiant su kitomis stovyklomis, kapelionai ne-
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■delsiant apie tai painformuoja Delegaturą, nurodydami aplinkybes ku
riomis minėti dalykai vyksta. ■_

Pastaba: Likviduojant stovyklą, kai jos gyventojai iškeliami ne 
į vieną vietą, kapelionai aktų ir nterikų knygas persiunčia Tautiniam 
Delegatui-(cfr. Bendraraštis Nr. 1, C. n. 28). į .

■ 3. DP statuso - tikrinimo atveju kapelionai, patyrę rezultatus kuo-
greičiausiai praneša Delegatūrai: tikrinimo komisijos sąstatą, tikrinimo 
laiką, tvayką, aplinkybes, kiek ir kokių (vardai, pavardės, amžius, už
siėmimas, šeimos padėtis) lietuvių neteko minėto statuso, kur ir kaip 
jie buvo išgabenti ir apgyvendinti.

4. Bet kurie didesnės apimties emigracijos pasiūlymai, liečią atski
ras stovyklas, profesijas ar asmenų kategorijas turi būti greitai pranešti 
Delegatūrai, nurodant kas,, kur ir kokiomis sąlygomis siūlo emigruoti.

5. Apie asmenis, iškeliamus iš stovyklos ilgesniam laikui specialiems 
uždaviniams, k. a. miškų darbams, pagelbinėms sargyboms ar kit., laiku 
pranešima Delegatūrai.

6. Aukščiau minėtos nn. 2—^5 žinios yra reikalingos tam, kad būtų 
galima tinkamai patvarkyti minėtų asmenų pastoracijos reikalus.

7. Už žinių nėteikimą ir iš to sekančias pasekmes yra atsakingi 
stovyklų bei kolonijų kapelionai.1

K ir c hh e i m - T e c k, 1947. I. 18.
. į . . (pas.) KAN.F. KAPOČIUS

Tautinis Delegatas Lietuviams 
' Vokietijoje ir Austrijoje ,

BENDRARAŠTIS Nr. 12 , ! ■
L i e č i a : bažnytinių metrikų pakaitalų - sudarymą.
Papildant bendrarėštį Nr. 6; d. gefb. stovyklų ir kolonijų kapelio

nai, pravesdami tardymą metrikų pakaitalų sudarymui, yra prašomi lai
kytis sekančios tvarkos:

■ 1. Protokole atžymėti prašytojo ašmens tapatybės patikrinimą ir jo 
turimus dokumentus tiksliai nurodant jų rūšį (Vidaus ar užsienio pasas, 
laikinas asmens liudijimas)- jų išdavėją, išdavimo laiką .vietą ir pa
grindą (kuo remiantis dokumentas išduotas). ’

2. Asmens tapatybės dokumentais yra laikomi Lietuvos Respublikos 
kompetetingų įstaigų išduoti vidaus ir užsienių pasai bei laikini as
mens liudijimai. Kiti dokumentai, kaip pav. FremdenpaSS, DP Identifi
cation Card ir pan. nėra laikomi pakankamais asmens tapatybei įrodyti 
dokumentais.

3. Jei prašytojas nepristato sub. ų. 2 nurodytų asmens .tapatybei įro
dyti dokumentų, protokole pažymėtina priežastis. Tuo atveju iš prašy
tojo pareikalauti kitų Nepriklausomos Lietuvos valstybės ar savivaldy
bių įstaigų išduotų aktų ar pažymėjimų, iš kurių būtų galima nustatyti 
metrikų pakaitalo sudarymui reikalingas žinias, o asmens tapatybę nu
statyti įš; patiektų dokumentų ir liudytojų parodymų.
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4. Ne Lietuvoj (Rusijoj) gimusių asmenų gimimo-krikšto metrikų
pakaitalo sudarymui reikalautina dokumentais paremtų patikimų įrody
mų. Jų patvirtinti nuorašai ar bent atitinkamų vietų išrašai pridėtini 
prie protokolo. '

5. Apklausinėj ant liudytojus, jei jie stovyklos ar kolonijos kapelio
nui nėra asmeniškai pažįstami, reikalingą nustatyti jų asmens tapatybę, 
patikrinant jų atitinkamus dokumentus.

6. Liudytojai, prieš juos apklausinėjant, {spėtini apie baudžiamąją
atsakomybę už po priesaika duotą melagingą parodymą.

7. Stovyklos ar kolonijos kapelionui asmeniškai nepažįstamų liudy
tojų patikimumą patikrina juos pažįstančių rimtų asmenų pareiškimas.

8. Apklausinėjant suinteresuotąjį asmenį ir liudytojus stengtinasi 
nustatyti faktų teisingumą, laikantis visų atsargumo priemonių ir ne
pamirštant galimos apgaulės pavojaus.

Pastaba: Prie bendraraščio Nr. 6 pridėtas protokolo pavyzdys 
nėra laikytinas normatyviniu tose dalyse kurios liečia liudytojų paro
dymus ir stovyklos ar kolonijos kapeUono nuomonę. Kalbamieji daly
kai gali labai įvairuoti. Šabloniškas jų surašymas sumažina jų tikė
tinumo vertę. Tas pats pasakytina apie liudytojus, kurie liudija apie 
daugelį asmenų kaip „gerai žiną“ jų gimimo bei krikšto datas ir vietas.

9. Metrikos pakaitalo prašytojo vardas ir pavardė rašytina aiškiai, 
vienaskaitos vardiniiiko linksnyje pažymint visus ženklus kaip jie žy
mimi lietuviškoj rašyboj.

10. Metrikų pakaitalų aktai Delegatūroj sudaromi eilės tvarka Pra
šymai bylą pagreitinti nesvarstomi. „

Pastaba: Kolonijų bei stovyklų kapelionai yra prašomi pain
formuoti suinteresuotus asmenis, kad jų betarpiškas kreipimasis į Dele- 
gatūrą metrikų pakaitalų sudarymo reikalu sudaro jiems bereikalingų 
išlaidų ir gaišina pačios įstaigos darbą. Tie reikalai ir toliau tvarkomi 
per stovyklų bei kolonijų kapelionus.

11. Protokole draudžiami asmenų vardų ir pavardžių, vietovardžių, 
datų bei dokumentų numerių ištrynimai bei taisymai. Pasitaikančios 
klaidos aptartinos protokolo gale ir patvirtinamos protokolą surašan

tį ' čio parašu.
12. Stovyklos ar kolonijos kapelionas šalia protokolo gale {rašytinos 

išvados kiekvienu atveju prideda savo nuomonę apie prašytojo bei
liudytojų tikėtinumą.

13. Pilnamečiai asmenys metrikų pakaitalo sudarymo reikalu į 
stovyklos ar kolonijos kapelioną kreipiasi asmeniškai. Nepilnamečių 
minėtus reikalus atstovauja jų tėvai ar globėjai.

Kirchheim-Teck, 1947 m. kovo mėn. 21 d.
(pas.) KAN. F. KAPOČIUS 

Tautinis Delegatas Lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje
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BENDRARAŠTIS Nr. 13
Visiems lietuvių stovyklų bei kolonijų Kapelionams 

Vokietijoje ir Austrijoje t.
Liečia: kanonišką santuoką.
1. A. Gerb. stovyklų bei kolonijų kapelionų galios, kaip jos yra 

išdėstytos bendraraštyje Nr. 2, 1946 m. gegužės mėn. 1 d., iki atskiro 
parėdymo yra atšaukiamos.

2. Visais lietuvių katalikų santuokos sudarymo k. a. licentia as- 
sis'tendi matrimonio, dispensų nuo santuokos kliūčių bei užsakų rei
kalais nuo šiol kreiptina si į vietos kleboną, arba kompetentingą vietos. 
Ordinarą, arba į III Popiežiaus Misijos Pirmininką J. E. Vysk. A. J. 
Mųench, (16) Kronberg-Taunus, Gartenstr. 1.
- Kirchheim-T eck, 1947 m. kovo m. 20 d.

(pas.) KAN. F. KAPOČIUS 
Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje

BENDRARAŠTIS Nr. 14
Stovyklų kapelionams ir kitiems kunigams mano duotos išpažin

tims klausyti galios pratęsiamos neribotam laikui iki atskiro šiuo rei
kalu patvarkymo.

Kirchheim-Teck, 1947 m. balandžio m. 23 d.
f (pas.) KAN. F. KAPOČIUS

Tautinis Delegatas Lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje

BENDRARAŠTIS Nr. 15
Visiems Vokietijoje ir Austrijoje esantiems lietuvių stovyklų ir 

kolonijų kapelionams.
Liečia: kanonišką santuoką.
1. Apaštališkojo Vizitatoriaus Vokietijoj patvarkymu Tautiniam 

Delegatui grąžintos (tam tikram atvejų skaičiui) teisės liečiančios kano
niškos santuokos sudarymą taip kaip jos yra išdėstytos Bendraraštyje 
Nr. 1, n. 7 ir Bendraraštyje Nr. 2, I.

2. Stovyklų bei kolonijų kapelionai tuokdami lietuvių tautybės as
menis, kurių bent vienas yra lietuvių tautybės, teisės tuokti (ius assi- 
stendi matrifnonio) bei dispensų reikalais gali fakultatyviškai kreiptis 
arba į Tautinį Delegatą, arba į kompetetingą vietos Ordinarą.

3. Sutuoktuvių metrikų surašymo tvarka lieka ta pati kaip ji nu
rodyta Bendraraštyje Nr. 1, C. n. 24, t. y. metrika surašoma stovyklos 
ar kolonijos ir vietos parapijos metrikų knygose.

4. Bendraraščio Nr. 13, n. 2 tekstas: „arba į III Popiežiaus Misijos 
Pirmininką J. E. Vysk. A. J. Muench, (16) Kronberg-Taunus, Garten-
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strasse 1“ pakeičiamas sekančiai- -„arba į*Tautinį Delegatą Lietuviams, 
(14 a) Kirchheim-Teck, Steingaustr. 18“,

5. Šis bendraraštis įgyja galios- jo paskelbimo dieną.
Kirchheim-Teck, 1947 metų spalių mėn. 20 d. ?

(pas.) KAN. F. KAPOČIUS 
Tautinis Delegatas Lietuviams.

Vokietijoje ir Austrijoje

BENDRARAŠTIS Nr. 16
Visiems Vokietijoje ir Austrijoje esantiems lietuvių stovyklų bei 

kolonijų kapelionams. ' ,
Liečia: išdavimą pažymėjimų liečiančių religinę praktiką.
Emigruojant ir ruošiantis emigruoti daugis lietuvių katalikų prašo 

pažymėjimų apie jų religinę praktiką. Gerbiamieji stovyklų bei kolonijų 
kapelionai kalbamuoju reikalu yra prašomi laikytis šios tvarkos:

1. Pažymėjimus apie tikinčiųjų religinę praktiką išduoda stovyklų
bei kolonijų kapelionai savo stovyklos ar kolonijos tikintiesiems. i

2. Pažymėjimai išduotini tik tiems tikintiesiems, kurie yra katali
kiškai krikštyti, reguliariai lanko bažnyčią, atlieka religines praktikas 
ir, jei yra susituokę, gyvena kanoniškoj santuokoj.

3. Pažymėjimai išduotini tik pakankamai įsitikinus apie n. 2 nuro
dytus asmens savumus.

4. Katalikams, kurie neatitinka n. 2 nurodytiems asmenų savu
mams, gali būti išduodami pažymėjimai, kad jie yra katalikiškai krikš
tyti (jei dėl krikšto fakto nekyla abejonių), pažymint, kad kalbamasis 
liūdimas neatstoja krikšto metrikos.

5. Tautinis Delegatas nuo šio bendraraščio paskelbimo dienos 
aukščiau minimų pažymėjimų nebeišduoda.

Kirchheim-Teck, 1947 metų spalių mėn. 20 d.
(pas.) KAN. F. KAPOČIUS

Tautinis Delegatas Lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje

BENDRARAŠTIS Nr. 17
Liečia: metrikų pakaitalų sudarymą. , •
Papildant bendraraščius Nr. Nr. 6 ir 12, nustatoma:
1. Metrikų pakaitalų protokolai turi būti rašomi teisėtai, teisingai 

ir taisyklingai. Sudąromam metrikų pakaitalui žinias reikia nustatyti iš 
prašytojo asmens dokumentų, prašytojo ir liudininkų priesaikinių paro- 
ydmų ir juos protokole užfiksuoti.

2. Metrikų pakaitalų protokolai numeruotini eilės tvarka.
3. Surašant metrikų pakaitalų protokolą jame turi būti įrašoma 

atitinkamo- asmens tėvo, o ištekėjusios moters ir vyro pavardė viena-
'' ' ' _ . ' ' ' ' ' i ' ' ' •
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skaitos vardininko linksnyje, pav. Liečia: Jonės Giedraitytės-Bęržienės 
(Giedraitis-Beržas) gimimo-krikšto metrikos pakaitalą.

4. Prašytojo pareiškimas — priesaikinis parodymas įrašomas į pro
tokolą ir jo paties pasirašomas.

5. Protokole atžymėti prašytojo asmens dokumentus, nurodant jų 
rūšį ir Nr. ,jų išdavėją, išdavimo laiką, vietą, kuo remiantis dokumen
tas išduotas ir iš jų išrašyti duomenis, būtent, tėvų vardus, pavardes, 
gimimo vietą, gimimo datą, tautybę, pilietybę, tikybą, šeimos padėtį 
ir gyvenamąją vietą, arba iš asmens dokumentų padarytus minėtų duo
menų patvirtintus išrašus pridėti prie protokolo.

6. Išrašant žinias iš asmens dokumentų, laikytinas! tos pačios re
dakcijos, kaip ji yra suformuluota dokumentuose. Papildymai bei pa
taisymai draudžiami.

7. Prašytojai ir liudininkai, prieš juos apklausinėj ant, prisaikdinami 
ir jie {spėtini apie baudžiamąją atsakomybę už priesiekus duotą mela
gingą parodymą.

8. Protokole, šalia stovyklos kapeliono nuomonės, rašoma ir išvada. 
Išvada (sudaromam dokumentui žinios) rašytina tokia pačia redakcija, 
kaip Delegatūros išdavinėjamose metrikų ištraukose.

9. Protokolai rašomi aiškiai ir išskaitomai, o ypač vardai, pavardės 
ir vietovardžiai turi būti rašomi aiškiai, pažymint visus ženklus, kaip 
jie yra žymimi lietuviškoje rašyboje.

10. Il-sios Tautinių Dekanų konferencijos (1948 metų sausio mėn. 
14—15 dienomis 'Kirchheim-Teck) nutarimu, stovyklų bei kolonijų pa- 
pelionai nuo šio laiko iš taksos už metrikų pakaitalų sudarymą 20 % 
atsiskaito savo naudai ir protokolo paraštėj pažymi kiek pinigų pri
klauso Delegatūrai.

11. Asmenys, norį gauti metrikų pakaitalus anglų kalboj, šalia tak
sos už metrikų pakaitalų sudarymą moka 10 RM. (neturtingi — 5 RM.) 
už vieną egz. kanceliarinio mokesčio, kuriam 10 str. minėtas 20% iš
skaitymas netaikomas.

12. Atsiskaitant su Delegatūra už metrikų pakaitalų sudarymą bei 
metrikų vertimo anglų kalbon, kiekvieną kartą reikia nurodyti i š k o 
(asmens vardas ir pavardė) kiek (suma) ir už ką (atskirai pažymint 
auką už metrikų pakaitalo sudarymą ir kanceliarinį mokestį už verti
mą) siunčiami pinigai.

13. Metrikų pakaitalo paraštėj, atžymint taksos sumažinimą ar vi
sišką atleidimą nuo jos, nurodytinas pagrindas (pauper — jei visiškai 
atleidžiama, quasi pauper — jei taksa sumažinama).

14. Tikintieji, neturintieji bažnytinių civilinės padėties aktų ir no
rintieji įsigyt jų pakaitalus, paragintini jų sudarymo neatidėlioti. Ati
dėliojimas gali pakenkti jų pačių interesams.

15. Metrikų pakaitalų protokolus siųsti Delegatūros metrikų pa
kaitalų sudarymo skyriui, Schwabisch Gmūnd, Bismarckkaserne, Litau- 
isches Lager. .
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Pinigus siųsti Delegatūrai Kirchheim-Teck, Steingaustrasse 18.
Sis bendraraštis galioja nuo jo paskelbimo.
Kirchheim-Teck, 1948 m. balandžio m. 7 d.

(pas.) KAN. F. KAPOČIUS 
Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje
BENDKARASTIS Nr. 18

Visiems Vokietijoje ir Austrijoje esantiems lietuvių Tautiniams De
kanams, stovyklų bei kolonijų kapelionams ir kitiems lietuviams kuni
gams.

Liečia: Specialinių Sv. Sosto galių atšaukimą.
Remdainasis Apaštalinio Vizitatoriaus ir Popiežiaus Misijos Pirmi

ninko Vokietijoje J. E. Vysk. A. J. Muench’o š jh. gruodžio mėn. 2 d. 
raštu, Prot. Num. 1219/48, skelbiu gerb. konfratrų žiniai:

1. Apaštalų Sosto patvarkymu nuo 1949 m. sausio mėn. 1 dienos Po
piežiaus Misijos Tautiniam Delegatui Lietuviams Vokietijoje ir 
Austrijoje atšaukiama iki šiol jo turėta jurisdikcijos galia ir pa
naikinama tautinė Delegatūra.

2. Visa lietuvių tremtinių pastoracija, kiek ji susieta su jurisdikcijos 
galia, nuo 1949 m. sausio mėn. 1 d. pereina atitinkamų Vokietijos 
Ordinarų žinion.

3. Visi lietuviai kunigai privalo likti savo vietose, registruotis jų gy
venamosios vietos Ordinarijatuose ir laiku pasirūpinti reikalingas 
jurisdikcijos galias.

4. Nuo 1949 m. sausio mėn. 1 d. draudžiama naudoti turimus Popie
žiaus Misijos vardu antspaudus, štampus ir blankus. Turimieji ant
spaudai, štampai ir blankai (formuliarai) sunaikinami.

5. Nuo 1949 m. sausio mėn. 1 d. nustoja galios Tautinio Delegato duoti 
gerb. konfratrams brevijoriaus pareigos pakeitimai šv. Rožančiumi, 
binavimo teisė ir visos kitos teisės, išplaukusios iš Tautinio Dele
gato turėtos jurisdikcijos.

6. Lietuvių tremtinių pastaracijos tinklas paliekamas nepaliestas, tik 
nebesivadina Popiežiaus Misijos vardu.

7. Būsimo lietuvių tremtinių Vokietijoje pastoracijos Tvarkytojo 
kompetencijai priklausys lietuvių katalikų tremtyje kultūriniai, 
socialiniai bei karitatyviniai reikalai.

8. Sub.N-ro 7. minėto asmens tarnybinis titulas ir smulkesnė darbo 
apimtis tebėra atitinkamų kompetetingų organų svarstymo stadi
joje.

Kalbamiems dalykams paaiškėjus, gerb. konfratai bus painfor
muoti.

Kirchheim-Teck, 1948 m. gruodžio mėn 8 d.
(pas.) KAN. F. KAPOČIUS 

Tautinis Delegatas Lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje
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TĖVAS PROF. IVO A. ZEIGER, SJ 
Popiežiaus Misijos Sekretorius
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PASTORACINĖS INSTRUKCIJOS
POPIEŽIAUS MISIJA

TAUTINIS DELEGATAS LIETUVIAMS
VOKIETIJOJE IR AUSTRIJOJE

PASTORACINE INSTRUKCIJA Nr. 1
Visiems Vokietijoje ir Austrijoje esantiems lietuvių kolonijų ir 

stovyklų kapelionams.
Liečia: noveną maldų už tėvynę rugsėjo 8-tos proga.
1. Reikalas: Permaldavimo ir bendros maldos reikalas už mūsų 

Tėvynę yra toks gyvas, kad mes turime laiks nuo laiko imtis ją pa
žadinti mūsų tautiečiuose savo pamokslais ir specialiomis pamaldomis.

2. Proga: S. m. rugsėjo 8-toji — Tautos Šventė, kuri supuola su 
mūsų krašto Švenč. Globėjos Marijos diena. Jai pasiruošti kiekvienoje 
stovykloje skelbiamos vakarinės novenos pamaldos ir rytinės šv. Mišios 
su komunija.

3. Laikas: Devynios dienos prieš rugsėjo 8-tąją arba (kur ši in
strukcija pasiektų pervėlai) devynios dienos po minėtos šventės.

4. Tvarka:
a. vakarinės pamaldos: Švenč. Įstatymas (kur galima),

Šventas Dieve (giedama), Lauretaniškoji Litanija (skaitoma), Marija 
Marija, Tautos Pasiaukojimas Dieviškajai Jėzaus Širdžiai, Palaimini
mas, Confiteor (lietuviškai), Misereatur, Indulgentiam. . ,

Pastaba i: Prie Šventas Dieve novenos metu pridėti: Mus i 
laisvą Tėvynę grąžinti teikis. Meldžiam Tave Viešpatie!

Pastaba 2: Po vakarinių pamaldų klausoma išpažinčių.
b. Šv. Mišios: Švenč. Įstatymas, šv. Mišios, po evangelijos 

5—7 minučių pamokslėlis, vidury mišių komunija, po mišių palaiminimas.
5. Pravedimas:

a. iš anksto pranešti apie noveną iš sakyklos ir šiltai paraginti 
joje dalyvauti.

b. iš vakaro paskelbti sekančios dienos intenciją ir pamokslėlio 
temą.

c. kiekvieną dieną novenos metu prašyti, kad daugiau žmonių 
Įsijungtų į permaldavimo maldas ir aukas.

d. paraginti jaunimą, kad tomis dienomis daugiau padėtų tė
vams ir padarytų kokių nors artimo meilės darbų.

6. Apyskaita: Savo apyskaitose, nurodytose Bendraraštyje Nr. 1, 
trumpai aprašyti, kaip novenos — permaldavimo akcija praėjo stovy
kloje ir kokius atnešė vaisius.
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PRIEDAS I. Pamokslėlių temos gali būti tokios:
1. Permaldavimų reikšmę tautų gyvenime (pvz., Izraelio t.).

2. Kančia kaip permaldavimo aktas (pvz. Kristaus kančia).
3. Malda kaip permaldavimo aktas (mald. Oratre Fratres prasmė).
4. Pasninkas, kaip permaldavimo aktas („Kitaip „neišvaromas piktasis 

kaip pasninku ir malda“).
5. Išmalda, kaip permaldavimo aktas („Ką padarysite vienam mažu

tėlių . . .“).
6. Vaikų maldos, kaip nekaltųjų permaldavimas už kaltuosius (Bene

dikto XV atsišaukimas ano karo metu).
7. Motinų aukos į Dieviš. Motiną, prašant mūsų tautai užtarymo („Ne

girdėta nuo amžių, kad kas šaukęsi . . .“).
8. Jaunimo aukos, atsisakant leistinų pramogų — šoklų, kinų (Auka, 

kaip permaldavimo aktas).
9. Tėvų aukos, atliekant didžiąsias santuokos ir šeimos pareigas.

PRIEDAS II: Dienos intencijos gali būti panašios:
1. Už tautos nuodėmes, kad Dievas leistų jas mūsų aukom ir maldom 

išpirkti.
2. Kad kenčiantieji tol. Rytų tremtiniai ir kaliniai neprarastų vilties 

Dievuje.
3. Kad mūsų tautiečių žūtbūtinė kova tėvynėje išliktų be dėmės ne

kalto kraujo.
4. Kad susivaldymas valgyme ir gėrime pasiektų dorybės aukštumų.
5. Kad Tėvynės meilė apsireikštų realia pagalba paramos reikalingiems 

tautiečiams.
6. Išmokyti vaikus: „Dieyulėli, duok, kad mūsų Tėvynė būtų laisva ir 

kad mes būtume geri jos vaikučiai“.
7. Kad mūsų motinos būtų be nuodėmės ir sutepimo.
8. Kad pramogose išlaikytume saiką ir padorią formą.
9. Kad mūšų šeimos savo valią derintų su Dievo valia.

Kirchheim-Teck, 1946 m. rugp. 20 d.
(pas.) KAN. F: KAPOČIUS 

Tautinis Delegatas Lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje

PASTORACINE INSTRUKCIJI Nr. 2
Liečia: Rožančiaus mėnesio vakarinių pamaldų pravedimą.
1. Reikalas : Bažnyčios mintimi spalio mėnuo pašvenčiamas Mer

gelės — Rožančiaus Karalienės garbei. Šiais tremties metais mūsų žmo-_ 
nės skatintini ypatingiau burtis ties Marijos altoriais. D. G. Kunigai' 
kiekvienoje stovykloje ir kolonijoje ruošia, v a k ar in e s r ožan č i aus 
pamaldas.

2. Intencija: Turint galvoje kančias, kurias išgyvena musų 
tauta, šiems metams pamaldų intencija parenkama speciali, būtent — 
išmelsti mūsų kraštui ypatingo Marijos užtarymo.
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3. Tvarka: atsižvelgiant aplinkybių ir tikslo, pamaldų tvarka 
nustatoma ši:

a. Pamokslėlis 5 minučių (Ziūr. priedą Nr. 1).
3. Švenčiausiojo Įstatymas (kur galima), O salutaris.
c. Tikiu į Dievą (kalba visa bažnyčia), Viena paslaptis (Tėve 

mūsų, 10 Sveika Marija, Garbė Dievui). Paslaptys imamos iš eilės.
d. Lauretaniškoji Litanija (kalbama).
e. Giesmė: Marija, Marija arba Sveika Marija dangaus lelija, 

arba Sveika Marija Dievo Motina ar kitos (į Aušros Vartų, Šiluvos ir 
kit, šventovių steb. Dievo Motiną). Giedama 2—3 posmai.

f. Malda (kiekvieną savaitės dieną kita).
g. Tantum Ergo, Palaiminimas, Garbinkime Svenč. Sakramentą.

4. Pravedimas:
a. Pamaldos trunka ne ilgiau 30 minučių.
b. Tikslu pratinti į savarankišką maldą, rožančių kalba patys 

žmonės pakaitomis: vieną maldos dalį viena bažnyčios pusė, 
antrą — antroji pusė.

c. Sekmadienį prieš pamaldų pradžią (rugsėjo 29 d.) prime
nama žmonėm apie rožančiaus pamaldas, trumpai pa
aiškinama jų prasmė ir paskelbiama sub. Nr. 2 nurodytoji 
speciąliMntencija.

d. Marijos Rožančinės šventei (pirm, sekmadienis — spalio 6 d.) 
paraginami žmonės eiti gausiau komunijos. Iš vakaro 
klausoma išpažinčių.

e. Minėtoms pamaldoms altorius puošiamas specia
liau ir kas nauja savaitė kiek kitaip (bent gėlėmis) perdekoruo- 
jamas.

5. Užbaigimas. Keletą dienų prieš pamaldų baigimą kreipia
masi į parapijiečius, primenant, kad ši graži rožančiaus maldų praktika 
nebūtų nutraukta su šiuo mėnesiu. Gyvąsias rožančius yra pa
stovi šito pamaldumo forma. Paaiškint, kokia graži individualinio 
ir bendruomeninio šitos maldos momentų sutarinė: meldžiasi kiekvienas 
atskiriai, bet visi sudaro vieną maldos bendruomenę, tarsi gyvąją baž
nyčią.

Įkurus gyvojo rožančiaus būrelius,. užbaigiamųjų maldų metu pri
minti, kokį didelį dvasinį vaidmenį jie turės, pastoviai melsdami Mari
jos užtarymo savajam kraštui.

6. Apyskaita: Duodant Bendrarašty Nr. 1 nurodytą darbų apy
skaitą, pranešti, kaip praėjo minėtos pamaldos, koks procentas jose 
dalyvavo, kokie trūkumai pastebėti ir koks skaičius žmonių buvo įjung
tas į Gyvojo Rožančiaus praktiką.

Kirchheim - Teck, 1946 m. rugsėjo 15 d.
(pas.) KAN. F. KAPOČIUS 

Tautinis Delegatas Lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje
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PRIEDAS I: PAMOKSLĖLIŲ TEMOS
ROŽANČIAUS VERTĖ

Rožančiaus prasmė
Rožančius nėra tik mechaniškas maldų rinkinys. Tai krikščioniškų 

paslapčių visuma (apreiškimo, atpirkimo ir apšvietimo paslapčių). Jis 
apima visą išganymo istoriją (artimiausį pasiruošimą, patį išganomąjį 
darbą ir atbaigimą). R-čiaus paslapčių centre yra pats Kristus: Marija 
čia tik vadovė į Jį. Kristus prasitęsia į mistinį Kristų — Bažnyčią 
(besidžiaugiančiąją, kenčiančiąją ir garbėje esančiąją). R-čiaus paslapičių 
apmąstymas ir maldos mus veda į pačią religijos esmę. Pabrėžiame 
paslapčių apmąstymą, nes nuobodus tų paslapčių maldos formulių 
pasikartojimas netektų prasmės. Tuo tarpu ryšys žodinės maldos su 
apmąstomąja išskiria R-čių iš kitų maldų ir padaro jį nuostabiai ver
tingą ir gražų.

R-čiaus maldų pobūdis
R-čius nepriklauso liturginių maldų sričiai, kaip mišios ir valandų 

maldos (brevijorius). Šios pastorosios yra oficiali Bažnyčios malda. Tuo 
tarpu R-čius yra privati malda ir liaudies pamaldumas. Liturginės mal
dos, aišku, svarbesnės, tačiau negalima nevertinti ir R-čiaus maldos. 
R-čius apima Kristaus gyvenimą, mirtį ir prisikėlimą ■— vadinas, Kris
taus išganymo darbą, kuris kaip tik pakartojamas mišių aukoje. Dėl to 
R-čius gali paruošti žmogų mišių aukai suvokti ir joje dalyvauti. R- 
čius turi panašumo ir su valandų maldomis. Kai kas net šiandien R- 
čių vadina Marijos psalmynu. 150 Sv. Marija daugeliui kunigų ir vie
nuolių, Bažnyčios vyresnybės leidimu, yra pakaitalu brevijoriaus. Ir 
šiaip žmonėms, kurie valandų maldos neprivalo, R-čius yra paprasčiau
sias meldimosi būdas. R-čius valandų maldas primena ir savo forma. 
Kaip brevijoriaus pradžioje, taip ir R-čiaus, kalbama Tikiu į Dievą. 
Kaip kiekvienų brevijoriaus valandų (horų) pradžioje yra Tėve Mūsų, 
taip R-čiuje atskiros paslapties pradžioje. Kaip brevijoriaus kiekviena 
psalmė baigiasi malda Garbė Dievui, taip čia kiekviena 10 Sv. Marija. 
Kaip brev-je yra skaitymai ir apmąstymai, taip R-čiuje apmąstomos 
paslaptys iš Kristaus ir Marijos gyvenimo. Taigi R-čius veda mus į li
turgines maldas ir jas pagilina.

Spalių mėnuo Marijai
Pop. Leonas XIII, kuris atvejų atvejais kėlė R-čiaus pamaldumo 

reikalą, pastebi: „Mes norime Dievo Motinai, kuriai esame pašventę 
žydintį gegužės mėnesį, matyti pašvęstą ypatingam širdžių pamaldumui 
ir mėnesį derliaus — spalio. Šie du metų mėnesiai yra skiriami Tajai, 
kuri apie save sako: Mano žiedai yra grožio ir garbės vaisiai“ (Leo XIII, 
Augst. Virginis). Spalio mėnuo yra rudens grožio mėnuo — rudens, ku
ris toks spalvingas, nors ir be žiedų,, kaip ir gegužės mėnuo. Krikš
čioniško vaisingumo laukia mūsų gyvenimas, ir Marija, kaip Motina,
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šitai gali mums išmelsti. Gegužės mėn. pamaldos yra žaismingesnės ir 
melodingesnės, spalio — remiasi žodinės maldos melodingumu ir mąsty
mo (įsijautimo į paslaptis) grožiu. Gegužės mėnesyje mes žavimės Mari
ja, čia gi su Ja einame į giliąsias mūsų religijos paslaptis.

R-čius didžiųjų žmonių gyvenime
Kartais žmonės turi keistą pažiūrą j kai kurias maldų formas. Sa

koma, kas tinka liaudžiai, tai inteligentui atrodo naivu. Bažnyčia ta
čiau šventosios liaudies vardu vadina visus tikinčiuosius ir rekomen
duodama tam tikras maldas nedaro skirtumo žmonių padėtyse ar išsi
lavinime. R-čiaus malda yra ne tik paprasta, bet graži ir giliai pras
minga. Ja galima žavėtis, kaip žavėjosi ne vienas didis ir žymus žmo
gus. Mes žinom, ką reiškia muzikos pasaulyje J. Haydn vardas. O šis 
didis talentas atvirai prisipažįsta R-čiuje rasdavęs įkvėpimo savo kūry
bai. Po šios maldos jam išplaukdavusios melodijos, turtingos ir jo dva
sią pasotinančios. Ir jis r-čių kalbėdavo beveik kasdien. Kitas muzikas 
Ch. W. Gluck mirties patale buvo rastas su R-čiumi rankose. Ankstyvoj 
jaunystėj padovanoję jam vienas pranciškonas ir jis visą amžių išlaikė 
jį su savim, dažnai ir uoliai jį kalbėdamas. Mykolo Angelo bute Floren
cijoje iki šiandien rodomas didžiojo dailininko R-čiuš, kurį jis mėgo 
kalbėti. Netinkintysis Mace rašo apie garsųjį gyd. Recamier, mirusį 
1852 Paryžiuje. „Kartą aš ir mano kolegos pastebėjome pas gydytoją 
— ką? Rožančių! Prisipažinsiu, mes pasipiktinome iki širdies gelmių. 
Mokytasis Recamier, garsus profesorius, didžiausias medicinoje , autori
tetas, kunigaikščių ir karalių gydytojas, kurio garsas pasiekė visą 
Europą, — šitas žmogus kalba rožančių! Kai jis šitai pastebėjo, ramiai 
pasakė: „Taip, aš jį kalbu! Iš savo pusės padaręs ligonims viską, aš 
kreipiuosi į Tą, kurs yra galingesnis už mane. Kai laiko tūriu, imu 
porą R-čiaus paslapčių ir meldžiu Mergelės, mano Tarpininkės, ir esu- 
isitikinęs nuostabia jos pagalba“. — R-čių kalbėjo Amperas, O’Conell, 
karys ir Leipcigo mūšio laimėtojas Radetzky (pats sakėsi, kad tai mė
giamiausia jo malda).

Gyvasis Rožančius
Maldos šaukiasi mūsų artimieji, mūsų tauta — gyvos, neperstojan- 

čios maldos. Mes meldžiamės kiekvienas asmeniškai, tačiau būreliais, 
kaip tautos vaikai, kaip tos pačios bendruomenės nariai galim melstis 
dar vaisingiau. Kristus sako: kur du trys susirenka mano vardu, ten 
ir aš esu. Marija savo apsireiškimuose Fatimoje kviečia kasdien kal
bėti bent vieną rožančiaus paslaptį. Bažnyčia jau iš seniau yra sukū
rusi Gyvojo Rožančiaus pamaldumą. Nors šio pamaldumo nariai ne
susirenka .melstis kartu, tačiau tarp jų maldos užsimezga gyvas dva
sinis ryšys. Juos suriša to paties rožančiaus paslapčių jungtis, juos 
vienyja ta pati bendra intencija. Jie renkasi kartą mėnesyje pasikeisti 
paslapčių ir visi drauge atkalba vieną rožančiaus dalį. O jų intencijos, 
jų visų, tokios širdis kaitinančios: už nusidėjėlius, už tėvynę, už iš-
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vežtuosius į Sibirą, už kalinius, už skaistyklos sielas! (Rožančiaus pa
slaptį kiekvienas gali kalbėti ir vietoje rytinių ar vakarinių maldų).

Niekas taip nesujungia žmonių, kaip dvasinis ryšys. To paties R- 
čiaus būrelio nariai sujungiami artimumu ir dvasine draugyste. Ir 
būtų didelė laimė, jeigu lietuviškoje mūsų šeimoje susidarytų bent ke
letas tokių maldos būrelių: iš vaikučių, jaunuolių, mergaičių, moterų ir 
vyrų. Juk esame Marijos žemės vaikai, dėlto jos garbė turėtų mus ypa
tingai rišti. Mūsų’ broliška vienybė būtų paženklinta motiniškos Dievo 
Gimdytojos palaima — ne tik mums, bet ir mūsų tautai.

R-čiaus Karalienės apsireiškimai
Portugalijoj, Fatimos vietovėje, 1917 m. apsireiškė Marija trims 

vaikučiams. Apsireiškimas kartojosi nuo gegužės iki spalių kiekvieną 
mėnesio 13-tą dieną. Marija apsireiškė kaip šv.-Rožančiaus Karalienė.

Svarbiausias Marijos apsireiškimo tikslas buvo: išgelbėti sielas nuo 
amžinosios pražūties. „Žmonės turi pasitaisyti ir melsti savo nuodėmių 
atleidimo. Jie turi daugiau nebežeisti Viešpaties, kurs buvo tiek daug 
kartų įžeidžiamas“. Ypač ji ragino melstis ir aukotis už nusidėjėlių at
sivertimą: „Melskitės, melskitės ir aukokitės už nusidėjėlius, juk daug 
sielų eina į pragarą, nes nėra kas už jas meldžiasi ir aukojasi . . . Jei 
žmonės suprastų, kas yra amžinybė, tai savo gyvenimui pataisyti jie 
viską darytų“. Didžiausias Marijos raginimas — kasdieninė Ročančiaus 
malda (bent viena paslaptis!!), nes rožančiaus malda yra stipriausia pa
galba visose nelaimėse ir raktas į Dievo malonių šaltinį. Ji ragino: 
„Kasdien kalbėkite Rožančių. Kai jūs kalbate rožančių, kiekvienos pas
lapties gale sakykite: „O mano Jėzau, atleisk mums mūsų nuodėmes, 
saugok mus nuo pragaro, vesk visas sielas- į dangų, ypač tas, kurios la
biausiai reikalingos tavo pasigailėjimo“.

Antrasis apsireiškimo tikslas — Marijos širdies garbinimas. Marija 
pasakė: „Sieloms išgelbėti Viešpats nori, kad pasaulyje būtų įvestas 
mano širdies garbinimas. Jei tai bus padaryta, bus išgelbėta daug sielų 
ir pasaulis susilauks taikos. Bet jei ir toliau bus nusidedamą, neužilgo 
kils naujas dar baisesnis karas. Sekančiojo popiečiaus viešpatavimo metu 
vieną naktį pasirodys neįprasta šviesa (ji pasirodė 1938 m. sausio 24 d.), 
žinokite tatai, jog yra Dievo ženklas, kad jau artinasi pasauly bausmės 
už jo nuodėmes, būtent: karai, badas, Bažnyčios ir šv. Tėvo persekio
jimas ... Aš ateisiu, kad pasaulis būtų paaukotas nekalčiausiajai mano 
širdžiai ir būtų priimama šv. Komunija pirmaisiais mėnesių šeštadie
niais mano širdžiai permaldauti“.

Šv. Tėvas Pijus XIT išpildė Marijos prašymą, paaukojo visą pasaulį 
šv. Širdžiai 1942 m. spalių mėn. 31 d. Jis ragino tikinčiuosius: „Šaukitės 
Dievo Motinos, o ji jums atsakys: štai aš esu! Palaiminta tauta, kurios 
viešpats yra Dievas ir kurios karalienė yra Dievo Motina. Ji užtars ją 
ir Dievas laimins savo tautą ramybėje“.

Apsireiškimų Fatimoje kanoniškas tyrinėjimas prasidėjo 1922 m., 
o 1930 m. spalių 13 d. Leirijos vyskupas tarė autentišką žodį. Šiandie 
Fatima yra antrasis Liurdas.
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ROŽANČIAUS PASLAPTYS
Apreiškimas

Kristaus Įsikūnijimo paslaptis pirmiausiai buvo apreikšta vienai 
vienintelei žmogiškai būtybei — Marijai. Dievas panoro įsikūnyti tik jos 
širdyje — tyroj kaip perlas, paprastoj kaip žemės žiedas. Šitoj vienu
moj ta Dievo Sėkla turėjo subręsti — anksčiau, negu ji bus matoma 
daugeliui. — Argi ir kiekviena didi idėja negimsta tik vienoj sieloj ir, 
tik joj išaugusi, perteikiama visiems? Žmogus užsidaro su ta didžia 
idėja vienas, nusilenkia jai, padaro iš savęs auką, kad tą „sėklą“ galėtų 
ramiai subrandinti. Šitas palyginimas padeda suprasti žmogaus santykį 
ir su Apreiškimo paslaptimi. Reikia ir žmogui kantrybės, tylos, tam 
tikro uždarumo, kad Dievo tiesa ir malonė jame subręstų ir išaugtų. 
Nes ne viską žmogus gali lengvai suprasti: tiek nepaprasti' Dievo planai 
ir Jo valia! Tylus ir niekieno nekliudomas galvojimas, nuolanki malda, 
pasitikėjimas Dievo nurodomais ženklais padeda mums palenkti savo 
gyvenimą Apreiškimui. Kristus turi gimti visų pirma mūsų mintyse, 
širdyje, valioje, kad Jis galėtų paskui apsireikšti realiai visame mūsų 
gyvenime, o per mus ir kitų. Juk ir Marija, priėmusi iš Gabrielio lūpų 
žinią, įkūnyjusi savyje Žodį, turėjo laukti ir ruoštis iki Jis užgims. Ir 
po to, dar per '30 metų ji ruošiasi, mąsto, priima kikvieną Sūnaus žodį, 
dedasi į širdį. Į viešąjį Kristaus gyvenimą ji įsijungia tik tam tikrais 
momentais: Kanos vestuvėse, Kalvarijos kančioje . . . Marija mums yra 
pavyzdys ir vadovė kelyje į Apreiškimo paslaptis.

Aplankymas
Didžiosios krikščionybės idėjos ir tiesos, o ypač pati svarbiausia — 

Gyvasis Kristus negali likti uždaras mumyse. Giminės ir artimieji, kaip 
Elzbieta iš Marijos, turi iš mūsų patirti apie didįjį Dievo įsikūnijimą 
širdyse. Mūsų pavyzdys ir mūsų žodžiai, lydimi maldos, turi nešti Dievą 
į artimiausią mūsų aplinką. Aplankymo paslaptis mena mum evangelino 
apa štla vi m o reikšmę išganymo misijoje. Marija šiuo atžvilgiu yra 
pavyzdys ir vadovė.

Gimimas
Kristaus gimimas yra istorinis, dvasinis ir sakramentinis. Dvasi

nis Kristaus gimimas prasidėjo prieš fizinį užgimimą ir jis nenutrūksta
mai kartosis iki amžių pabaigos. Gimė Kristaus dvasiškai Marijos šir
dyje (kai ji Jo atėjimo paslantį sužinojo, su džiaugsmu priėmė ir pati 
jam pasišventė). Jis gimė Elzbietos, Juozapo, piemenėlių, senelių Simeono 
ir Onos, trijų išminčių ir šventyklos mokytojų širdyse. Jis gimsta visuose 
sluoksniuose, visose tautose ir visais laikais. Bet šitam gimimui pa
ruošti dalyvauja ir turi dalyvauti pats žmogus, pačios tautos. Be dvasi
nio gimimo būtų nepateisinamas pats fizinis Kristaus užgimimas žemėje. 
Sakramentinis Kristaus gimimas veda žmogų ir žmoniją į dvasi
niai realų susivienijimą su pačiu Dievu. Ir čia žmogus turi aktyvią dalį, 
nes nuo jo noro, pastangų ir pasiruošimo priklauso šitas susivienijimas.
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Sitam pasiruošimui, mūsų dvasios pasiruošimui, yra skiriamos ir šios 
pamaldos. Juk gimimo paslaptyje nenumaldomu šauksmu reikalauja Die
vas iš žmogaus geros ir paruoštos valios („Ramybė geros valios žmonėm“).

Paaukojimas
Kristaus padarė auką, ateidamas žemėn. Savo auką Jis pratęsė, pa

lenkdamas save Bažnyčiai (šią padarydamas savo dvasiniu kūnu ir pats 
tapdamas jos dvasine galva). Tokią auką darome mes kiekvienas, per 
krikštą pasidarydami tos pačios Bažyčios narveliais. Kristus nėra tik sau, 

•bet visiems. Ir mes, tapę krikščionimis, nebegalime gyventi vien tik sau, 
bet visumai — visuotinai Bažnyčiai. Mūsų gyvenimo nuopelnai pratur
tina ją ir jos narius, kaip ir mūsų kaltės — žeidžia ją ir visus, su ku
riais esame surišti. Darant iš to išvadas, reikia daug ko atsižadėti — pa
daryti nemažų aukų. Tokią auką darė Marija ir Juozapas. Tokios aukos 
liudininkai buvo seneliai Ona ir Simeonas, apie kuriuos Evangelija 
sako, kad jie, laukdami Kristaus, išlaikė tyrą gyvenimą. Tai buvo 
jų auka (pavyzdžių tąsą kalbėtojas pats, reikalui esant, sudaro iš di
džiųjų krikščionių ir šventųjų gyvenimo).

Atradimas
Žmogus nekartą, kaip Marija vaikelį, pameta iš akių Kristų. Ne dėl 

to, kad jis jam nebūtų brangus. Bet išsiskiria, sakytume, jo ir Kristaus 
interesai. Kristus ieško dangiško Tėvo reikalų, o žmogus — savęs. Die
vas yra virš visko, ir Kristus nepakeis savo nusistatymo. Žmogus, toli 
nuskubėjęs savo asmeniškų reikalų (turto, aistros) keliu, gal apsižiūrės, 
palikęs vienas, ir grįš ieškoti pamesto Dievo. Bet atradimas Dievo yra 
paslaptis: lengviau pamesti, nei atrasti. Sunkus ieškojimo kelias 
(pavyzdžiai iš konvertitų gyvenimo!), bet Marija ir čia gali būti gelbė
toja ir vadovė.

Malda Alyvų darželyje
Žmogaus prigimtis iš kalno purtosi kančios. Ir pats sunkiausias daly

kas priartėjimas prie kančios, jos pradžia, susigyvenimas su jos tikrove. 
Taip yra ne tik fizinės, bet ir dvasinės kančios atvejais. Žmogus tada 
pasidaro pernelyg žmogiškas — krinta neviltin, jaučiasi paliktas pats 
vienas. Kristus Alyvų darže yra mokytojas ir pavyzdys, kaip apvaldyti 
save kančios pradžioje. Tokiais atvejais ir žmogui svarbu du dalykai: 
malda ir atsidavimas aukštesniai valiai. Kančia yra tokia neišvengiama 
ir taip reikalinga, ypač einant išganymo ir tobulėjimo keliu, kad svarbu 
ne jos išvengti, bet pasiruošti tinkamai ją sutikti. Ar Marijos pavyzdyje 
nerastume taip pat šviesos, kaip reikia susigyventi su kančia?

Plakimas
Kitados savo tobulybės siekdami ir norėdami panašėti kenčiančiam 

Kristui, žmonės patys save plakdavo rykštėmis. Šiais laikais žmogui gana 
tų rykščių, kurias atneša karai, viešasis gyvenimas, artimoji žmonių
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aplinką, pagaliau jo paties ydos, suniekindąjnos jį ir gerą vardą atim
damos. Skirtumas tarp tų, kurie save plakdavo, ir mūsų yra tas, kad 
jie tai darydavo noriai, Kristų sekti pasiryžę, o mes —■ lyg prievartą 
kęsdami. Plakimo — gyvenimo smūgių atvejais svarbus paties žmogaus 
vidinis nusistatymas. Žiūrėkim, ką daro Kristus. Jis tyli, išlaiko ramybę, 
tarsi tęsia atsidavimą: Tebūna Tavo, Tėve, valia! Pykčio, nervinimosi, 
nevilties nėra. Ramybė ir tylėjimas apsaugo plakimo vertę nuo jo sunie- 
kinimo. Tačiau tai negatyvinė pusė; pozityvinė — priimti plakimus, kaip 
atgailą ir savo klaidų išpirkimą. Juk ir Marija dvasinius smūgius priima, 
dalyvaudama išperkamajame Kristaus darbe.

Erškėčiais vainikavimas
Kančia yra karališkoji bandymo žymė. Kas nėra išėjęs jos mokyklos, 

tas negali būti vainikuotas krikščionis. Jau pats tiesos išpažinimas nei
švengia erškėčių. Nuplaktasis Kristus, klausiamas, pasakė: Jis esąs ka
ralius, atėjęs žemėn liudyti tiesos. Jis — nuplaktasis tiesos karalius. 
„Jeigu mane, Mokytoją, persekioja, persekios ir jus“. Išgėdinimas ir iš
juokimas, lygiai kaip įvairių dyglių smeigimas į tiesos išpažinėjų gal
vas — sakykim, priekaištų ir skaudžių kaltinimų forma — yra toks 
neišvengiamas! Bet kodėl ir už ką? Čia ir yra visa paslaptis. Krikščio
niui nebus nieko taip nesuprantama ir taip paslaptinga, kaip šitas jo 
išpažįstamos tiesos neigimas ir niekinimas. Ir dar labiau nesuprantamas 
bus Kristaus pavyzdys ir reikalavimas nepykti, nekerštauti dėl užgau
liojimų, pažeminimų ir tuo pačiu neatsilyginti. Kaip Kristus tylomis ir 
kantriai sutiko erškėčiais vainikavimą, taip ir krikščionys turi daryti. 
Nes pyktis nepagydomas pykčiu ir blogis nepašalinimas blogiu. Kristaus 
ir krikščionio pergalė glūdi tvirtame gėrio ir meilės išpažinime.

Kryžiaus nešimas
Kančia turi savo pakopas ir, jomis žengiant, ateina eilė nešti kryžių. 

O kryžius būna įvairus — šeiminių žaizdų, nesveikatos, materialinio 
skurdo, ištrėmimo, profesinių nepasisekimų. Žmogus galvoja, kad visa 
tai jam nebūtina ir, žiūrėk, net prieš savo sąžinę bando to kryžiaus 
nusimesti. Sunku sugyventi šeimoje — meta ją, išsiskiria. Materialiniame 
varge ieško nesąžiningų uždarbių. Kryžiaus nešimo paslaptį žmogui 
sunku suprasti. Kam ir kokia prasmė kankintis! Į naudos ir patogumo 
kategorijas šitai juk neįtelpa. O kad kryžius jį apvalys, atnaujins, pada
rys nauju žmogum — jam taip tolima. Tik šio karo metu nevienas, 
išėjęs iš KZ ar kalėjimo, patyrė — kad jis pasidarė nebe tas žmogus: 
nuskaidrėjęs, atsinaujinęs. Reikia mokėti išeiti kančių mokyklą iki galo — 
tik tada paaiški jos vertė. Kam gį pats Kristus nešė kryžių? Argi ne
būtų radęs kitų priemonių žmonijai atnaujinti. Kryžius yra žmogaus 
perkeitimo laidas. Ir Marija neatkalbinėja Kristaus nuo kryžiaus aukos.

Kalimas prie kryžiaus
Tai paskutinis ir pats tragiškiausias kančių momentas. Žmogus tokiu 

atveju nieko negali padėti savo buičiai pagerinti ir save gelbėti: rankos
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ir kojas, rodos, surišamos jr jis pats pakabinamas lyg ant stulpo. Tokia 
maždaug atrodo ir mūsų dabartinė tremtiška padėtis. Mes nieko negalim 
sau pagelbėti . . . Bet yra dar tragiškesnių padėčių, bent asmeniniame 
gyvenime, panašių i Nukryžiuotojo. Žmogus paraližuotas, sureumatizuo- 
tas, per karą netekęs rankų ar kojų. Kokia prasmė jam kentėti ir gy
venti? Krikščioniui užtenka žvelgti Į Kristų kryžiuje ir ta prasmė pa
aiškėja. Tiesa, paaiškėja ne pilnai, kaip ir tikėjimo paslaptys. Galutinai 
paaiškės tik pasiekus palaiminto gyvenimo. Bet kuo išaiškinti Kristaus 
žodžius: Kai būsiu pakeltas kryžiuje, visus patrauksiu pas save! Argi 
nematoma ši paslaptis gyvenime: metų metus gulintieji ligos patale pasi
daro centras (pavyzdžių nestinga) daugelio žmonių dvasiniam atsinau
jinimui.

Prisikėlimas iš mirties
Kristaus prisikėlimas yra kertinė mūsų tikėjimo tiesa. Prisikėlimo 

šventė, kurią švenčiame kasmet, nėra tik ano istorinio fakto paminėjimas, 
bet dvasiškai realus jo pakartojimas. Kristus prisikelia savo tikinčiuose 
tiek kartų, kiek jie miršta senajam žmogui ir prisikelia naujam — žmo
gui be nuodėmės. Ir šį kartą, apmąstydami prisikėlimo paslaptį, mes 
galim keltis iš dvasinės mirties, jei savo nuodėmes apgailime ir paža
diname tvirtą ryžtą save atnaujinti ir Dievo žmonėmis pasidaryti. Ir vis 
dėlto žmogui prisikelti iš savo įpročių ir seno gyvenimo būdo nėra pa
prasta. Staigus prisikėlimas yra paslaptingas ir panašus stebuklui: žmogų 
turi paveikti stipri malonės srovė ir jis pats turi pažadinti savyje daug 
vidinės jėgos. Didelis tikėjimas, tvirta malda gali išvesti iš mirties į 
gyvenimą. Marija ir čia tos malonės tarpininkė.

Dangun žengimas
Po prisikėlimo iš mirties, Kristaus fizinis buvimas žemėje buvo persi

keitęs. Jo kūnas, peršviestas ir nuskaidrintas, nebežinojo materialinių 
kliūčių. Jis atsirasdavo mokinių tarpe nepastebimas, esant uždaroms 
durims. Jis nebuvo reikalingas maisto, ir niekas nežinojo, kur jis pasto
viai randasi. Šitas Kristaus buvimas žemėje nebuvo panašus į žmonių 
buvimą. Perkeista fizinė būtis,’ tarytum, šaukėsi dangaus ir grįžimo į 
Tėvo prieglobstį. Ir jis, praėjus 40-čiai dienų, pažadėjęs atsiųsti šv. Dva
sią ir davęs apaštalams visus įgaliojimus tęsti jo darbą žemėje, atsis
veikino ir, nustebimo pagautų apaštalų akivaizdoje, įžengė į dangų. — 
Ir žmogus, kurį kančia apvalo ar sunkios ligos patalas pakeičia, nors ir 
palieka gyventi žemėje, tačiau kitaip žiūri į visus žemės reikalus. Jis 
nebestato jų pirmon eilėn, daugiau žiūri amžinybės akimis. Toks žmo
gus gyvena daugiau dvasios gyvenimu ir jis, sakytume, laukia savo 
įžengimo į dangų. — Panašia dvasia gyvena ir tie žmonės, kuriuos pa
liečia didelė Dievo malonė, kurie nuolat girdi nenumaldomą dangaus 
šauksmą ir visą savo gyvenimą pašvenčia dangaus karalystės įgyvendi
nimui žemėje. Tokiai žmogiškos būties perkeitimo malonei susilaukti 
mes ir meldžiame Kristaus pagalbos ir Marijos užtarymo.
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Sv. Dvasios atsiuntimas
Žmogus savo darbą ne visuomet moka išvesti iki galo. Tuo tarpu 

Dievas, pradėjęs išganymo darbą, jo nebaigia su Kristaus buvimu že
mėje, bet tęsia ir Jam grįžus į dangų. Sv. Dvasia, atsiųsta regimais 
ženklais Sekminių dieną, nuolat veikia ir gaivina Kristaus vykdytą ir 
apaštalams paliktą tęsti darbą. Tiesos Dvasia, kalbėjo Kristus, kurią 
Tėvas per mane jums atsiųs išmokys jus visos tiesos. Tos tiesos ji ir 
mokina mus. Šv. Povilas sako: „Vienam Dvasios suteikiama išminties 
kalba, kitam tos pačios Dvasios — žinojimo kalba, kitam tos pačios Dva
sios — žinojimo kalba, kitam tos pačios Dvasios — tikėjimas . . . Visa 
gi tai daro viena ir ta pati Dvasia, dalindama kiekvienam, kaip ji 
nori ... Mes visi esame pakrikštyti vienoje Dvasioje“ (pig. 1 Kor. 12). 
Kaip ji savo dovanas teikia ir kokiu būdu mus gaivina, lieka paslaptis, 
prieš kurią nulenkiame galvas. Tačiau pati istorija mums liudija, kad 
Bažnyčia, kurią Šv. Dvasia saugo, yra pakėlusi tiek, žmogiškai galvo
jant, sunkiai pakeliamų bandymų ir vis dėlto ji lieka dvasiškai tvirta 
ir nepalaužiama. Ir žmogus (argi tai nesame savo gyvenime partyrę) 
kažkokios dvasinės jėgos palaikomas, iš pačių didžiausių klaidų ir ydų 
prisikelia dar stipresnis. — Mums lieka melsti šv. Dvasios pagalbos 
sau, savo artimiesiems ir visai savo tautai. O Marija, kuri veikiant tai 
pačiai Dvasiai, pasidarė mūsų visų dvasinė Motina, geriausiai gali šitų 
šv. Dvasios dovanų išmelsti.

Marijos dangun ėminas
Ta, kuri nešiojo Dievą savyje, kuri buvo ypatingos Dievo malonės pa

ženklintoji, kuri, kartu su savo Sūnumi perėjo visas didžiausias žmo
giškųjų kančių kalvarijas, kuri buvo perkeista ir atnaujinta, — argi 
Toji neturėjo būt paslaptingu būdu paimta į dangų po savo mirties? Ta 
trapi gėlė, išaugusi žemėje, nebuvo skirta žemei. Kaip žmogus, ji jau 
siekė dangaus ir perėjimas iš žemiškos būties į antžemiškąją jai buvo 
lyg plonytė gija. Savo tikėjimą į šią paslaptį mes galim išreikšti su mūsų 
Čiurlioniu, kuris Zodijako Ženkluose vaizduoja Mariją, išaugančią iš 
žemės gėlių ir savo galva siekiančią dangaus. Dievo Motinos apoteozė 
yra nepaprasta, kaip nepaprastas visas Jos gyvenimas. Jeigu kiekviena 
nepaprastesnio žmogaus mirtis būva stebinanti, žmogaus, kuris Dievuje 
gyvena ir virš kasdienybės moka iškilti, tai juo labiau Marijos. Mes 
meldžiame Ją tokios palaimintos mirties sau, mirties, kuri mus į dangų 
nuvestų ir su Dievu galutinai sujungtų.

Marijos vaininkavimas danguje
Tai, kas prasidėjo apreiškimu, lyg mažyte sėkla žemėje, išauga iki 

dangaus sosto, kuriame įvyksta pats apvainikavimas. Ta, kuri šiai sėklai 
parengė dirvą ir ją išbrandino, turėjo dalintis ir pergalės vaisiais. 
Žodžio motina turėjo pasidaryti to dieviško Žodžio Karaliene. Ir nors 
žmogišku vaizdu — vainikavimu — išreiškiame šią paslaptį (netubula 
mūsų kalba!), tačiau aišku viena, kad Dievo akyse ji yra pačioj žmo-
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giškų būčių garbės viršūnėje. Tas išaukštinimas neturi žmogiškai suvo
kiamos garbės ženklų. Greičiau tiktų palyginti su nepaprasta šviesa ir 
neįsivaizduojamu džiaugsmu, kuris jai suteiktas būnant Dievo artimy
bėj. Mes, kaip žmonės, rodos, patys esame nepaprastai išaukštinti, jaus
dami mūsų žemės Sesers ir mūsų Motinos didžią garbę. Tas majestotas, 
kuriame ji yra, vis dėlto mums leidžia nepraprasti jai didelio pasitikė
jimo. Ir tai, ką mes esame savo širdžių giliausiame jai prisirišime pa
rodę per šias dienas, mums kelia džiaugsmo ir didina mūsų viltis i Ją. 
Tas būdas garbinti Dievą, kurio Ji pati norėjo — tas Rožančiaus, kaip 
dvasinio maldų vainiko pynimas — mus, sakytume, dar labiau suriša su 
Ja ir pačiu Dievu. — Rožančiaus Karaliene, leisk, kad netrukus tą 
dvasinį gėlių vaniką galėtume pinti savo žemėj, kartu su joje pasili
kusiais ir savo kančiose Tavęs besišaukiančiais!

Avė Maria.
Nereto muzikinio koncerto finalui pagrojama Gounod ar Schuberto 

Avė Maria. Niekad turbūt muzikos malda neišreiškė tiek daug jausmo, 
kaip tų dviejų muzikų melodijoj. Norėtume ir mes surasti pačius gra
žiausius žodžius šiai Karalienei pagerbti. Tačiau gali žmogus visą am
žių kalbėti, tomus prirašyti ir vis tiek nepasakys to, kas reiktų pasa
kyti. Ir atrodo, kad tik tie du paprasti žodžiai — Avė Maria! — iš
reiškia daugiau nei iškalbingiausios kalbos. Kodėl? Mes ją tik sveiki
name, kaip vaikai savo Motiną. Mes ją sveikiname paties angelo žo
džiais, atneštais iš paties dangaus. Kaip mielą, be galo brangų žmogų 
sutikęs kiekvieną kartą jam tari „Sveikas!“ taip niekad nepabosta svei
kinti Mariją. Visos mūsų maldos į Mariją yra, sakytum ,tik išplėtoji
mas- šitų dviejų žodžių.

Kacete, kur buvo atimama rožančiai ir kryželiai, kaliniai iš duonos 
darėsi rožančius ir, atnešę tam pačiam kaliniui kunigui, prašydavo: 
peržegnok, kad mano malda būtų Marijai mielesnė. Ir kai išsekusios 
ir nuvytusios lūpos daugiau nebepajėgė tarti žodžių, jos kartojo tą vieną: 
Sveika, Sveika! — Alkazaro apgulimo metu, kariai ir pasislėpę civiliai 
neturėjo rožančių. Ką jie daro? Nupiauna patronų tūteles .atžymi pa
slaptis ir varsto kaip žiedą ant piršto, tardami Avė Maria. — Marija 
Pečkauskaitė neišleisdavo rožančiaus iš rankų (slapta, kailiniukų kešenėj) 
net kalbėdamosi su žmonėmis. Žiūrintiems į ją, tada atrodė kažkur toli 
toli ji pakilus savo mintimis nuo šios žemės. Savo sunkioje ligoje ji 
buvo rami ir . ant operacijos stalo eidama, ji kalbėjo rožančių.

Sesės ir broliai! Savo žodį apie Mariją perleidžiu su šia diena jums, 
kurie pasiimate kalbėti Gyvąjį Avė Maria — gyvajame rožančiuje. 
Tesusidaro gražiausias maldų choras, kurio pagrindinė melodija bus 
„Avė Maria“.

MARIJOS KULTAS LIETUVOJE
Terra Mariana

Ne vienas Popiežius, kaip ir Lietuvoj lankęsis Pijus XI, mūsų 
žemę yra pavadinę Terra Mariana — Marijos Žemė. Kodėl? Pati krikš-
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čionybės pradžia Lietuvoje yra paženklinta Marijos garbės ženklais. 
Vytautas Didysis, kurs Lietuvą pakrikštijo, pats pirmasis pasidarė 
ypatingas Marijos garbintojas. Kiek bažnyčių, jo statytų, yra pašvęsta 
Marijai! Dvi iš jų — Kaune ir Naugardėlyje — jis pastatė po apžado, 
padaryto pralaimėjus kovą ties Vorksla su totoriais. Į kiekvieną karo 
žygį jis imdavo su savim Marijos paveikslą, dovanotą jam Konstantino
polio imperatoriaus. Savo vainikavimo — Lietuvos karalystės gimimo
— dieną paskyrė Marijos gimimo šventėj (rugs. 8), o kai šitai nepa
vyko, perkėlė j kitą Marijos šventę — gruodžio 8. — Kitas gediminai- 
tis, Kazimieras Šventasis, yra žinomas, kaip ypatingas Marijos gar
bintojas. Kūrė jis jai giesmes, giedojo jos garbei skirtas valandas, 
šeštadieniais — Marijos dienomis pasninkavo, studijavo Šv. Bernardo
— didžiausio Marijos garbintojo raštus. — Iš Lietuvos didikų daugelis 
Marijai pastatė mūsų žemėje bažnyčių ir jas išpuošė gražiausiais jos 
paveikslais. Lietuvos kancleris Kristupas Pacas davė mums vieną gra
žiausių Marijos šventovių Pažaislyje. Jau vien bažnyčių titulo statistika 
daug pasako: visas penktadalis Lietuvos bažnyčių yra skirtos Mari
jai. — Mūsų liaudies meilė Marijai matyti iš įvairių religinių dro
žinių koplytėlėse ir kryžiuose. Nėra namų, kur nebūtų jos paveikslų, 
nėra žmogaus, kurs nenešiotų ir nekalbėtų jos rožančiaus ir škaplierių.

O kaip švenčiamos Lietuvoje Marijos atlaidų šventės! Iš to, ką mes 
matom dabar kituos kraštuos, galim palyginti, koks didelis mūsų liau
dies pamaldumas Dievo Motinai. Norėdami labiau suprasti mūsų tau
tos ryšį su Marija, trumpai peržvelgsime jos šventovių istoriją Lietuvoj.

Aušros Vartai
Ši Marijos šventovė yra žymiausia. Jos reikšmė Lietuvai yra ne 

tik religinė, bet istorinė ir kultūrinė. Ji yra glaudžiai susijusi su Lietu
vos valstybės ir ypač jos sostinės istorija. A. Vartai, dėl savo stebu
klingo paveikslo, yra plačiausiai išgarsėję ir Lenkijoj, o taip pat žinomi 
vakarų ir rytų Europoje. — Patys A. Vartai senovėje buvo vieni iš 
5 vartų, įrengtų Vilnių supusiuose apsigynimo mūruose. Jie buvo sta
tyti 1503 —1523. Kai rusai 1799 —1802 griovė tą istorinį mūrą ir jo 
vartus, A. Vartų tačiau nelietė, matyt, atsižvelgdami į garbinamą čia 
šv. paveikslą. Seniausias A. V. atvaizdas randamas Brauno ir Hogen- 
bergo didžiųjų pasaulio miestų atlase, išleistame 1576. Pats A. V. šv. 
Mergelės paveikslas jau trys šimtmečiai yra garbinamas, kaip stebu
klingas. Tačiau apie paveikslo kilmę ir pradžią nėra tikslių žinių. Pir
mosios žinios yra iš XVII š. karmelito Hilariono relacijų. Ir jis sako: 
„Dėl pradžios ir senumo to stebuklingo paveikslo, iš kur jis būtų atsi
radęs, jokios iš niekur tikros žinios neturime“. Karmelitams, pradėju- 
siems kurtis 1626, buvo pavesta to paveikslo globa. Apie 1719 pasta
tyta koplyčia, 1829 padarytas jos atnaujinimas. Nuo 1844, rusams už
darius karmelitų vienuolyną, šis paveikslas pavestas pasaulinių kunigų 
globai. Pirmieji stebuklingi įvykiai skelbiami jau 1671. Hilariono relia- 
cija tvirtina, kad 1671—1761 buvę dokumentuota 17 stebuklingų įvy-
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kių. Tačiau paveikslo stebuklingumas 17 š. B-čios dar nebuvo pripa
žįstamas. Vėliau ne tik Vilniaus vyskupai, bet ir popiežiai neberodė 
rezervų. Pop. Klemenso XI bulės (1773 4. 5.) suteikia „ad perpetuam 
rei memoriam“ daug atlaidų, besimeldžiantiems į A. V. Švenč. Mer
gelę. — Vilniaus Akademija 1675 A. Vartų Dievo Motiną pasirinko savo 
Globėja ir Užtarytoja. A. Vartų garbė 19 š. išauga už Lietuvos ribų. 
Garsa padidino Ad. Mickevičiaus („Pono Tado“ pradžioj), Slovackio ir 
Syrokomlios poezija. St. Moniuška 1846—55 sukomponuoja mužikiškai 
turtingas 4 Litanijas A. Vartų Karalienei. Giesmėse A. V. Marija titu
luojama, kaip „didi apgynėja Gedimino miesto“, kaip „sostinėje rezi
duojanti Išminties Skrynia“, kaip „Lietuvos Kunigaikštienė“. Maldi
ninkų būriai iš visos Lietuvos keliaudavo 3 kartus per metus: 3 sekm. 
po Velykų, Sekminėse, kai, apvaikščioję vilniškes (Verkių) kalvarijas,- 
pakeliui užsukdavo j A. V. ir lapkričio 3 sek. -— Svenč. Mergelės Glo
bos šventėje.

Pažaislio Šventovė . ,

Stebuklingojo Marijas paveikslo istorija nėra pilnai aiški. Kaip 
tvirtina meno istorikė Jacynienė-Kairiūkštytė, tą paveikslą pop. Ale
ksandras VIII 1661 m. dovanojęs didž. Lietuvos valstybės kanzleriui 
Kristupui Pacui. Pacas, meno mėgėjas ir globėjas, pastatė Pažaislyje 
vienuolyną -ir bažnyčią. Visas sąskaitas, kurių, gabendamas iš svetur 
marmurą ir kviesdamas geriausius užsienio architektus ir menininkus, 
padarė, sudegino tardamas: kas Dievui padaryta, Jam vienam ir tebūna 
žinoma. Pažaislio Marijos paveikslas šimtmečių bėgyje buvo gausiai lan
komas. Apie jį yra daug pasakojimų, minima stebuklų. Po 1831 sukilimo 
Pažaislio vienuolynas buvo atimtas iš kamendūlų ir atiduotas rusų 
vienuoliams. Žmonės slapta nesiliovė lankęsi ir toliau. Didž. karo metu, 
rusai, besitraukdami iš Lietuvos, išvežė ir Pažaislio stebuklingąjį Dievo 
Motinos paveikslą. Tačiau, 1920 m. sutartimi, rusai turėjo grąžinti išvež
tus iš Lietuvos meno turuts. Kauno Arkiv .ir Metrop. Skvireckui tarpi
ninkaujant, pasisekė 1928 tą paveikslą atgauti iš Rusijos. Tų pačių 
metų gegužės 17 d. buvo nepaprastos paveikslo grąžinimo į Pažaislio 
šventovę iškilmės. Vadovaujant pačiam Kaimo Arkivyskupui, gausiai 
Lietuvos dvasininkijai, vyriausybei su prezidentu, nuncijui Bartalioni 
ir minioms visuomenės, paveikslas iš Kauno buvo nulydėtas į senąją 
jo vietą — Pažaislį. — Kaip A. Vartai yra ypatinga Vilnijos šven
tovė, taip Pažaislis Kaunijos. Jei kiti, iš tolimesnių Lietuvos vietų, ne 
kartą į ją lankėsi, tai Kauno apylinkės, o ypač Kauno visuomenė ir 
besimokančioji jaunuomenė tai darė labai dažnomis progomis. Abi
turientai vykdavo savo brandos baigtuvių, atskiros klasės, ypač ge
gužės mėn. — Marijai pasiaukoti ir Jos palaimos paprašyti. Ir šiandie, 
nors toli esame, mintimis tačiau klystame į tą stebuklų ir • paguodos 
vietą ir meldžiame sau ir visam kraštui Marijos užtarymo.
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Šiluvos Šventovė.
Šiluva žinoma savo liurdišku Marijos pasirodymu 17 šm., kai že

maičių kraštas buvo protestantizmo užlietas. Katalikų kunigų buvo likę 
7. Dauguma bažnyčių buvo perėmę kalvinai. Ir Šiluvoje, šalia kat. baž
nyčios, jie pasistatė savo koplyčią. Kat. bažnyčiai sudegus, Marijos pa
veikslas, buvęs altoriuje, buvo išgelbėtas ir užkastas žemėje. Praėjus 
daug metų, toj vietoj, kur buvo bažnyčia, arta žemė ir ganyta gyvu
liai. Niekas nebegalvojo, kad katalikybė prisikels, nes buvo likę labai 
nedaug jos išpažinėjų. Kartą, ganant piemenėliams bandą, pasirodė mo
teriškė su kūdikiu ant rankos. Ašaros jai biro iš akių ir ji klausė: 
„Kam žmonės aria tą vietą? Čionai buvo bažnyčia ir jūsų tėvai gar
bino mano Sūnų!“ Žinia apie moteriškės pasirodymą bematant pasklido 
ir žmonės subėgo žiūrėti. Ir jie matė verkiančią ir girdėjo jos žodžius. 
Vienas pusiau neregįs senelis, prisiminė, kad šioje vietoje turįs būti 
užkastas geležinėje skrynioje Marijos paveikslas. Pradėta ieškoti, ij iš 
tikro atrasta. Šiluviškiams, rodos, akys atsivėrė. Jie prisiminė, kad jų 
tėvai buvo katalikai ir jie būdami maži garbino Mariją. Puolėsi statyti 
bažnyčią senoje vietoje ir į ją perkėlė atrastąjį Marijos paveikslą. Nuo 
to laiko Šiluva virto Lietuvos Liurdu ypač žemaičių kraštui. Po didž. 
karo pastatyta speciali archit. Vivulskio projektuota koplyčia toje vie
toje, kur Marija pasirodė .Tūkstantinės minios Šilinių atlaidų (rugs. 
8 d.) proga suplaukia čionai. Suvežami ligonys, žmonės ateina išpildyti 
apžadų, padarytų nelaimių ir suspaudimų metu, nusidėjėliai ar tikė
jime apsileidę Šiluvoje atranda malonę ir dievišką šviesą. Kas yra to
mis dienomis buvęs, matė, kaip žmonės, atkeliavę iš toli arkliais, išlipa 
iš vežimų ir kilometrą eina keliais. Nenuostabu, kad vienas vokietis ka
pucinas, pravažiuodamas pro Lietuvą ir pamatęs Šiluvoje reiškiamą 
žmonių tikėjimą, pasakė: tokio tikėjimo dar nesu matęs kaip gyvas 
savo akimis. ,

Viešpaties meilę, stipresnę už mirtį,
- Teikis, Marija, mūsų tautai skirti!

(Iš giesmės Šiluvos Marijai.)

Žemaičių Kalvarijos Šventovė
Žemaičių vysk. Jurgis Tiškevičius (vėliau Vilniaus vysk). įsteigė 

šiame miestelyje domininkonų vienuolyną ir pagal Jeruzalės, kurioje 
pats buvojo, pavyzdį pastatė kryžiaus kelius. Jis pats, ardamas kalnus, 
išbarstė atvežtos iš Jeruzalės žemės ir pats pastatydino kryžiaus keliams 
19 koplyčių. Dalyvaujant pačiam vyskupui, daugeliui Lietuvos didikų, 
Lietuvos hetmonui Sapiegai pirmieji kryžiaus keliai buvo apėiti 1639 m. 
— Domininkonai be kitko užsiėmė mokslu, laikė mokyklą, išaugusią į 
gimnaziją, kimioje 19 š. mokėsi ir Valančius su Daukantu. Vienas Žem. 
Kalvarijos domininkonas vardu Rapolas antrajame 17 š. ketvirtyje buvo 
išsiųstas studijuoti Romon. Jo kambarėlyje kabojo Dievo Motinos pa
veikslas, prieš kurį jis dažnai melsdavosi. Kartą tame Romos vienuo-
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lyne susirgęs broliukas ir Rapolas meldė savo kambarėlyje Marijos ser
gančiajam sveikatos. Ligonis greit išgijo, ir nuo to laiko Rapolas dar 
labiau pamėgo šį paveikslą. Grįždamas į Lietuvą, jis išprašė vyresniųjų, 
kad leistų paveikslą kartu su savim paimti. Parvežęs, pirmiausia ji 
pakabino vienuolyne, o paskui perkėlė į bažnyčios did. altorių. — 
Senuose Zem. Kalvarijos archyvuose buvo surinkta medžiagos apie 
įvairius stebuklus ir patirtas malones prie šio Dievo Motinos paveikslo. 
Šitą medžiagą vysk. Valančius yra matęs ir skaitęs. Vieną, kaip labai 
būdingą jaunuolio pagijimą aprašo Valančius, Kojelavičius ir kai kurie 
19 š. lenkų laikraščiai. Vienas turtingų tėvų sūnus nebeturėjo vilties 
pagyti, padarė apžadą aplankyti Žem. Kalvarijos Dievo Motiną ir apeiti 
kryž. kelius. Ir jis stebėtinai pagyja. Prof. Totoraitis, remdamasis senais 
raštais, mini ir daugiau panašių steb. įvykių. Visa ta medžiaga po vieno 
gaisro žuvo. — Tris amžius kasmet liepos pradžioje žemaičiai ėjo į Z. 
Kalvariją, kaip į Jeruzalę ,apmąstyti Kristaus kančios ir pabūti prie 
tos Motinos su Kūdikiu ant rankų ir iš jos liūdnų akių pasisemti stipry
bės. Senais laikais nebuvo gerų kelių, todėl visi traukė pėsčiomis, gie
dodami šv. giesmes ir kaip piligrimai keliaudami keletą dienų per va
saros kaitras. Ėjo švedų, rusų karai, sekė badas ir maras, griuvo mūrai 
ir mirė žmonės, bet šventovės lankymas nesiliovė: pakilę iš sukrėtimų, 
žmonės vėl ėjo pas savo Motiną. Ji vedė juos iš ūkanų ir nelaimių į 
gražesnes dienas. Atgavus nepriklausomybę, žemaičiai, kaip ir anų trijų 
šim. proseneliai, vėl ėjo tūkstančiais į Kalvariją. Nuo 1928 m., įsikūrus 
čia lietuviams marijonams, žmonių uolumas dar labiau padidėjo. 1939 
m. buvo atšvęstas Z. Kalvarijos 300 metų jubiliejus. Šioj Marijos šven
tovėj švenčiamos visos Marijos ir šv. Kryžiaus šventės. Centrinė šventė 
— Marijos Aplankymas, švenčiamas liepos 1—2 dienomis.

Kitos Marijos šventovės
Be minėtųjų, yra dar Lietuvoje kitų plačiai lankomų ir didele pa

garba supamų Dievo Motinos šventovių. Neturėdami po ranka tikslesnių 
žinių, paminime tik kai ką. Siaurinėje Lietuvoje yra garsi Krekenavos 
Dievo Motina, kuriai garbės himną yra parašęs pats mūsų tautos at
gimimo dainius Maironis. Tūkstantinės minios iš plačiausių apylinkių 
lanko šią šventovę.

Kaune, archikatedroj-bazilikoj, yra viename altoriuje Sopulingoji 
Dievo Motina. Jos paveikslo kraštai apsagstyti dėkingumo votais, prie 
jo per ištisą dieną dega žvakės, kurias suneša patys žmonės. Kunigai 
atvykę iš toliau stengiasi prie šio altoriaus laikyti mišias. Kasdien ma
tyti būrelai žmonių — ne tik iš paprastųjų, bet ir inteligentų, keliais 
einančių apie šį altorių. Sopulingosios Dievo Motinos atlaidų metų su
plaukia į baziliką žmonės iš tolimiausių Kauno apylinkių.Visas šitas pa
maldumas ėjo iš pačių žmonių, bažnyčiai nesistengiant jo propaguoti ir 
remti. Tik pastorosios vokiečių okupacijos metu, kada Kaunui ėmė 
grėsti įvairūs pavojai, kai kurie kunigai buvo pradėję rūpintis įvedimu
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pastovių vakarinių pamaldų prie Sopulingosios Dievo Motinos — per
maldauti už mūsų kraštą. Jie parašė specialias maldas, sukūrė giesmę 
kuriai muziką sukomponavo prof. Aleks. Kačanauskas.

Žemaičiuose reikia dar paminėti garsųjį Plungės Liurdą, atsiradusį 
19 š. Liurdo grotą įrengė ir puikiai išpuošė kunigaikščiai Oginskiai. 
Nepriklausomybės metais šį Liurdą globojo kapucinai, leisdami tuo 
vardu net religinį liaudžiai skirtą laikraštį. Panašus Liurdas įrengtas ir 
Kretingoje pranciškonų vienolyne, taip pat žadinęs didesnį kultą į Mari
jos Nekaltą prasidėjimą tose apylinkėse.

Marijos apsireiškimai Girkalnyje
Šiandie, kai dagelis mūsų skaitė Marijos apsireiškimus Fatimoje, 

prisimena Girkalnį, kuriame 1943 m. sausio pradžioje pasirodė Marija 
bažnyčios bokšte. Nuostabu, kad pačių sunkiausių laikų išvakrėse būna 
duodami žmonėms Dievo ženklai, stipriną jų tikėjimą. Tai buvo apie 10 
vai. vakaro. Žmonės iš toli, važiuodami iš turgų matė ant Girkalnio 
nusileidžiantį šviesos stulpą. Pačiame Girkalnyje būrelis vyrų kortavo ir 
girkšnojo. Vienas turėjo paieškot daugiau degtinės ir, išėjęs į gatvę, pa
matė visą nušvitusį bažnyčios bokštą ir moteriškę šviesos viduryje. Jis 
greit grįžo atgal ir išvedė visus pažiūrėti. Jie nebuvo daug įgėrę; tų 
tarpe buvo tačiau netikinčių, net gi nekartą burnojusių prieš Švenč. 
Mergelę. Sujaudinti, jie žiūrėjo ir nežinojo, ką turi daryti. Tuo metu 
šviesą pamatė vietinis nuovados viršinikas ir keletas kitų žmonių. Jie 
bandė artintis prie šventoriaus, norėdami pranešti klebonui Dr. Šimkui, 
kuris jau miegojo. Kaž koks jausmas, artėjant šventoriaus, juos sulaikė. 
Einant arčiau bažnyčios šviesa darėsi ne tokia ryški ir moteriškės pavi
dalas ne toks aiškus. Po keliolikos minučių šviesa įėjo bažnyčion, ir ši 
pasidarė sklidina šviesos. Stebėtojai pasakoja, kad ne tik per langus, bet 
ir per sienas tryško šviesa. Net pro zakristijos sienas, atseit, dvigubas 
buvo ji matyti, nors ne taip stipri.

Garsas apie pasirodymą pasklido po visą kraštą. Vieni norėjo tikėti, 
kiti ne. Vienas Kaimo kunigas į kelintą dieną nuvyko vieton pasiti
krinti. Buvo sekmadienis. Jis pažinojo tą parapiją kaip apsileidusią ir 
menkai religingą. Įlipęs sakyti pamokslo, pats ėmė jaudintis, matydamas, 
kaip žmonės meldžiasi ir atgailauja. Susirado tuos, kurie matė įvykį. 
Klausinėjo, ar jie nebuvo girti ir ar jiems kartais tik taip akyse nepa
sirodė. Vienas rusas — netikintis, kuris įvykį taip pat matė, jautėsi 
užgautas tokiu kunigo klausimu. Jis pats, girdi, tyčiojęsis iš Dievo, 
dabar pats matąs savo klaidą. Kauno Kurija šį visą įvykį pavedė ištirti 
vietos dekanui, ir jis po priesaika apklausinėjo regėjusius. Įvykį pat
virtino keliolika mačiusių žmonių. Nerasta jokių įtarimo ženklų, kad 
tuo metu būtų buvę girdėti koks lėktuvo užimąs, arba kad buvusi ko
kia rakieta ar šiaip koks kosminis — kometinis reiškinys. Visas šis 
įvykis taip ir liko tyrinėjimo stadijoje; Kauno Ordinarijatas nėra davęs 
jokio savo pareiškimo.

49

55



Tai įvyko pusantrų metų prieš didžiuosius įvykius, kurių pasėkoje 
didelė mūsų tautos dalis turėjo palikti savo kraštą, o kiti atsidurti bai
sioje nežinioje ir grėsmėje. Buvo laiko priimti ženklus ir daug ką 
pakeisti mūsų gyvenime.

Tremtinių Motina
Tautinis Delegatas, paskirtas tremtinių lietuvių dvasiniams reikalams 

tvarkyti, Kan. F. Kapočius išleido pirmąjį savo raštą į tikinčiuosius, 
pavadintą „Tremtinių Motina, Melskis už mus!“ Pirmajame pranešime 
Sv. Tėvui apie savo veiklą tautiečių dvasinei gerovei, jis pabrėžė, kad 
šituo vardu paskatinęs lietuvius šauktis į Mariją. Rugsėjo 15 d. (1946) 
gautas iš šv. Sosto raštas, pasirašytas Vatikano Valstybės pasekretoriaus 
Monsinjoro Giovanni Montini, kuriame rašoma: „Jo Šventenybė Po
piežius painformuotas apie Kan. F. Kapočiaus sėkmingą darbą savo tau
tiečių tarpe bei jųjų gerovei, tėviškai džiaugiasi jo uoliu ir našiu 
apaštalavimu ir, linkėdamas, kad Dievo Motina Marija, dabar lietuvių 
vadinama jaudinančiu vardu „Tremtinių Motina“, priimtų jų maldas už 
tikrąją taiką ir sugrįžimą — kunigams ir visiems lietuviams trem
tiniams apaštališkąjį palaiminima“.

Niekas dar pasaulyje šito vardo Marijai nėra teikęs. Mes, lietuviai 
pirmieji Marijoje imame jieškot savo tremties Motinos. Ne kas kitas, 
kaip Ji, užtardama, gali sumažinti mūsų tremties kančias ir, prašoma, 
išvesti mus iš vergijos. Ji yra ne tik mūsų čia esančiųjų Motina, bet ir 
visų mūsų tautos tremtinių išblaškytų po visą pasaulį. Ir ne tik mūsų, 
lietuvių, bet ir viso pasaulio tremtinių Motina. Mes šaukiamės Jos ne tik 
lengvinti mūsų dalią bet pašalinti ir visas tas neteisybes, kurios mi
lijonus žmonių padarė benamiais.

Tepraėjo tik metai, kai viename mažame Bavarijos miestesyje būrelis 
lietuvių, susirinkę bažnyčion Nekalto Prasidėjimo šventėje, išgirdo iš 
savo kunigo lūpų: „Mes turime Motiną — Tremtinių Motiną!“ Ir 
vienas nuo kito, žmonės pradėjo šiuo vardu kreiptis į Mariją. Šiandie 
retas lietuvis su' ašaromis akyse netaria savo širdyje: Tremtinių Motina, 
melskis už mus, užtaryki mus! Užtark, nes Tu pažįsti tremtinio dalią: 
Tu pati su Kūdikiu turėjai eilę metų praleisti svetimam krašte.

PRIEDAS II: MALDOS IR GIESMES
Į Aušros Vartų Mariją

Skaisčiausioji Mergele Marija kuri iš Aušros Vartų ištisus amžius 
švietei mūsų kraštui ir savo malonius spindulius bėrei! Pažvelk į 
skausmo surakintas Tavo veikelių širdis!

Ne vien dėl priešo nedorybių bet ir dėl savo kalčių netekome 
Valstybės. Tačiau žinome, kad per Tavo užtarymą galėsime ją vėl 
atgauti. Todėl bėgame prie Tavęs, mūsų širdžių Valdove, su nužemintu 
prašymu: išprašyk iš savo mieliausiojo Sūnaus kalčių atleidimą, sužadink 
mūsų viltį, praskink mums kelią į Tėvyne, sukelk lietuvių tarpe vienybės 
ir galingo pasiryžimo dvasią nugalėti visoms kliūtims, kad vėl galėtume
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linksmybės ašaromis sveikinti Tavo stebuklingąjį paveikslą ir giedoti 
Tavo Sūnui ir Tau meilės ir garbės himnus.

O, Marija, dangaus ir žemės Karaliene, sergėk ir globok mūsų 
Tėvynę ir josios vaikelius. (Prel. Maironio)

Neapleiski mūsų, Motinėle, 
Kuri neapleidi Aušros Vartų. 
Mums širdis sopančias išgėlė: 
Užtark, užtarus mus tiek kartų: 

Taip daug gali pas Visagalį, 
Užtark vargingą mūsų šalį.

Per amžius Vilniuj stebuklingai 
Globojai mūs tėvus ir gynei, 
Būk ir vaikams jų maloninga, 
Laisvės dienas grąžink tėvynei.

Užtark, užtark pas Visagalį, 
Kad jis palengvintų mūs dalią.

_ (Maironis) "

Į Pažaislio Mariją
O STEBUKLINGOJI MOTINA, kuri iš seno globoji Nemuno ir 

Kauno apylinkes! Mes meldžiame, pažvelk iš Taikos Kalno šventovės 
į varguose skęstančiųjų ašaras. Užtark juos pas galingąjį savo Sūnų, 
išmelsk jiems paguodos ir suraminimo. Tegu grįžta vėl taikos dvasia į 
jų širdis ir į visą mūsų kraštą.

Stiprink, Dievo Motina, mūsų, tavo vaikų, tikėjimą, skaidrink pa
pročius, kad būtume verti maloningos tavo globos ir tavo Sūnaus ma
lonių, o ypač malonės grįžti į savo krašta. Amen.

Mariją Motina šventa, 
Gėlių vainiko apsupta, 
Taikos Kalne mums paskirta.

Ištiesk, maldaujame, rankas — 
Išgirsk savų vaikų raudas, 
Globki Nemuno lankas.

Per kančią, tremtį ir vargus 
Grąžink tėvynei jos vaikus. 
Garbė per amžius Tau tebus.

Į Šiluvos Mariją
Marija, Tu gailiom ašarom verkei Šiluvos laukuose. Verkei dėl mūsų 

dalios, kuri buvo taip nyki. Tau buvo gaila, kad Sūnaus garbė mažėja 
Lietuvoje. Pagailo lietuviui Tavo ašarų, ir jis pastatė Tau ir Tavo 
Sūnui puošnią šventovę.
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Pamilai Tu šią vietą, Marija, ir pradėjai berti iš čia gausias savo 
malones. Tu guodei lietuvį, o ne sykį ir sveikatą jam grąžinai.

Šiluvos Mariją, berk savo malones ir į mūsų širdis. Mus blaško 
audros ir kepina sausra.

SVeika Mariją, Šiluvos Mergele, 
Varge aplankius Lietuvos šalelę! 

Tu vėl mum Dievą grąžinai, 
Garbė, garbė Tau amžinai!

Ašaros Tavo laistė mūsų žemę. 
Ir budo širdys, kitados aptemę. 

Tu vėl mum Sūnų grąžinai, 
Garbė, garbė Tau amžinai.

Žmonės suklupę nūn po Tavo kojų
Taikos maldauja, apsiašaroję:

Tu vėl mum Dievą sugrąžink, 
Nuo pikto priešo šalį gink!

Į 2em. Kalvarijos Mariją
Stebuklingoji Dievo Motina, kuri tiek amžių sergsti ir globoji mūsų 

kraštą. Leisk mum Tavo kryžiaus keliuose prisiminti Sūnaus skausmą, 
pažvelk į ištremtuosius Tavo vaikus, neturinčius tėvynės nei pastogės. 
Ar yra kitas skausmas, didesnis už skausmą mūsų, negalinčių būti prie 
Tavo altoraus ir savo giesmėm pradžiuginti Tavo liūdnų akių.

O mūsų Motina, kuri pati pažinai skausmo gilybes, padėk mums 
kentėti ir nepalūžti, nes kasgi tada parneš Tau džiaugsmo vainikus, kas 
išneš -vėliavas linkmybės šventei.

Priglausk kaip savo kūdikį ištrėmimo vaikus, kad vargas palengvėtų, 
kad nuodėmės taip nenaikintų kad parvesti į savo žemę, vėl ateitų kaip 
tėvų tėvai, pasipuošę liepų žiedais ir džiaugsmo ašaromis, pasveikinti 
Tavęs

O Motina, Tavo globos ir stebuklo ilgisi visa mūsų žemė visa mūsų 
tauta, visos mūsų širdys. Būk su mumis dabar ir pasilik per amžius. (J. P.)

Dievo Motina Marija,
Tu tiek amžių sergsti mus, 
Tu švieti iš Kalvarijos, 
Guodi vargstančius vaikus.

Mum padėk pakelti naštą, 
Su mumis būk nuolatos, — 
Vis globok Žemaičių kraštą, 
Laimink laisvę Lietuvos. (J. P.)
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Į MOTINA MARIJĄ
O MARIJA, dangaus išrinktoji dukra ir žemės palaimintoji motina! 

Tu mums kaip saulė, praeinanti erdvėmis ir liečianti pilką mūsų žemę.
Mes girdime, lyg iš amžių glūdumos Tavo balsą, tariant Fiat, mes 

matome Tavo auką beglobiant dangaus Kūdikį, mes regime Tavo kan
čią, pražydusią po Kryžiumi Golgotoje.

Tu mūs atsidavimo, aukos ir kančios Motina, Tu Motina nekaltų 
kūdikių šypsnių, skaidrios jaunystės meilės, lūžių ir nelaimių paliestų 
dejonių.

Tu Motina visų žemės vaikų, visų ir tų, kurie sukniubę ant kelių 
kreipia į Tave savo maldaujančius žvilgsnius, ir tų, kurie nedrįsta į 
Tave ištiesti savo rankų.

Tu Motina ir tų, kurie suklaupę šiandieną Aušros Vartuose, Pa
žaisly, Šiluvoj, paprastose namų šventovėse, kreipiasi į Tave, ilgėda- 
miesi paguodos, laisvės ir ramybės. Tu Motina ir mūsų, kurių širdys 
pagraužtos Tėvynės ilgesio ir kančios.

Suklupę nūnai prie Tavo -kojų, o Marija, mes siunčiame Tau savo 
maldas, supintas iš rudens žiedų, iš giliausio laisvės ilgesio.

Globok Tave mylinčius, guosk kenčiančius, grąžink į savo Tėvynę, 
išsklaidytus po pasaulį tremtinius, išmelsk laisvę tautoms, ir taiką 
žmonijai. Amen. (a. a. kun. Alf. Lipniūno)

Pastaba: Po Marijos maldų pridėti invokaciją:
Tremtinių Motina, 
Melski už mus!

PASTORACINĖ INSTRUKCIJA Nr. 3

Liečia: mokyklų kapelionų darbą moksleivių organizacijose.

I. Bendrieji nuostatai
1. Moksleivių organizacijos yra viena iš pedagoginių priemonių pa

pildyti ir pagilinti mokyklos jaunimui teikiamą išsilavinimą, pasaulė
žiūros susidarymą ir būdo išsiauklėjimą.

2. Lietuviškoje tremties mokykloje moksleivių organizacijos tęsia 
toliau savo darbą ir yra reikalingos kapeliono paramos bei vadovavimo 
religinio dorinio auklėjimo srityje, nes religinis-dorinis besimokančios 
jaunuomenės subrendimas yra mūsų laisvės ir sėkmingo nepriklausomo 
gyvenimo laidas.

3. Savo veikimą su moksleivių organizacijomis ir su jų nariais ka
pelionas grindžia religiniais-įpedagoginiais principais, būdamas lygus 
ir teisingas visiems, bet sykiu padėdamas kiekvienam pagal jo reikalus 
ar specialiai pasirinktus uždavinius.

4. Visų moksleivijos organizacijų narius kapelionas turi paraginti 
nepamiršti bendrų juos jungiančių ryšių: krikščioniškumo, lietuviškumo, 
kultūringumo, tolerancijos, kad organizacijų veikimas nevirstų tarpu
savio kova, bet sveiku ir kultūringu lenktyniavimu išsilavinime ir iš
siauklėjime.
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5. Politinio momento, kaip pašalinio moksleivių auklėjimui, reikia 
nejungti su moksleivių organizacijomis, dedant pastangų, kad niekas 
iš konkretų politinį darbą dirbančių asmenų šitoms organizacijoms ne
vadovautų.

6. Dirbdamas moksleivių organizacijose kapelionas žiūri mokyklos 
tvarkos nuostatų ir palaiko ryšį su mokyklos vadovybe.

II. Kapeliono darbas su skautais
7. Skautų S-junga, auklėdama jaunimą Dievui, Tėvynei ir Arti

mui, stengdamos, kad jos nariai būtų religingi ,dori, kilnios dvasios ir 
tvirto būdo (pig. Stat. § 2), yra remtina bei globotina, kaip vienas iš 
krikščioniškojo auklėjimo veiksnių, turįs atramą vaiko ir jaunuolio 
psichikoje.

8. Lietuvių Skautų S-gos statutas, šios sąjungos vadovybei susi
tarus su Delegatūra, patikrina prideramą vietą bei tinkamas prie
mones religiniam doriniam katalikų jaunimo auklėjimui, patikėdamas 
jį kapelionų globai, vadovavimui bei priežiūrai.

, 9. Lietuvių Skautų S-gos Pirmijai, Seserijai, Vyrijai ir tuntams aš
esu paskyręs dvasios vadovus ir jiems pavedęs paruošti religinio-do- 
rinio auklėjimo programą. Kapelionų uždavinys yra žiūrėti, kad šita 
programa būtų tinkamai išeita ir stropiai įvykdyta.

10. Mokyklos kapelionas, ypač jeigu jis specialiai paskirtas reli- 
giniam-doriniam skautų auklėjimui, visu nuoširdumu imasi šių pa
reigų, glaudžiai bendradarbiaudamas su skautų vadovais ir skatin
damas juos savo religiniu susipratimu bei praktika būti pavyzdžiu 
jaunimui.
11. Skautų S-gos dvasios vadovai šios sąjungos narių religiniame- 
doriniame auklėjime turi lemiantį žodį.

12. Skautų padalinių kapelionai turi stengtis, kad skautai jų or
ganizacijos uždedamas gerų darbų bei paslaugų pratybas atliktų krikš
čioniškoje dvasioje ir jas grįstų antgamtiniais motyvais.

Z

III. Kapeliono darbas su ateitininkais
13. Moksleivių At-kų S-ga, iš seno veikianti šūkiu „Visa atnaujinti 

Kristuje“ ir auklėjanti vadus įvairioms katalikiško gyvenimo sritims, 
užsitarnauja ypatingo dėmesio ir paramos kaip viena iš veikliausiųjų 
kat. akcijos organizacijų.

14. Moksl. At-kų S-ga turi mano paskirtą dvasios Vadą, kuris 
nustato religinio moksleivių at-kų auklėjimo programą ir prižiūri jos 
vykdymą visuose šios sąjungos padaliniuose.

15. Mokyklos kapelionas eo ipso yra šiojo mokykloje veikiančio 
moksleivių at-kų padalinio dvasios vadas.

16. Mokyklos kapeliono pareiga yra žiūrėti, kad pirmutinis ir pa
grindinis ateitininkų principas katalikiškumas moksleivių atei
tininkų programoje būtų išeitas bei vykdomas visu platumu bei gilumu 

54 .

P7
'W

60



ir kad kiti principai (tautiškumas, visuomeniškumas, šeimiškumas, in
teligentiškumas) būtų nagrinėjami ir vykdomi krikščioniškoje dvasioje 
ir pagal krikščionybės principus.

17. Mokyklos kapelionas žiūri, kad moksleiviams at-kams vadovaują 
asmens būtų katalikiškojo susipratimo ir gyvenimo pavyzdžiai.

18. Mokyklos kapelionas budi, kad moksleivių at-kų padaliniai, 
kaip katal. akcijos nariai, nebūtų traukiami' į kurios nors politinės 
grupės įtaką.

IV. Kapeliono darbas su kitais moksleivių 
sambūriais

19. Maldingesnieji ir į religinį gyvenimą labiau linkę ateitininkai, 
skautai, ar neorganizuoti moksleiviai gali būti kapeliono suburiami į 
bažnytines brolijas, kaip Gyvojo Rožančiaus, Maldos Apaštalavimo, 
Eucharistininkų, Ministrantų ir kit. būrelius. Šitos brolijos ir būreliai 
yra tiesioginėje kapeliono žinioje ir vadovybėje. Kapelionas yra jų ne 
tik dvasios, bet ir organizacijos vadas.

20. Kultūriniai moksleivių sambūriai (pvz., mokslo, meno, sporto), 
nors nepriklauso kapęliono vadovybei, tačiau nėra išjungti iš jo atsa
kingumo, kiek jie susiliečia su religine bei dorine katilikiškojo jaunimo 
auklėjimo sritimi.

21. Ne vienai moksleivių organizacijai, ar sambūriui kapelionas 
neatsako jokios paslaugos ar patarnavimo leidžiamo Bažnyčios nustaty
ta tvarka.

22. Su kitų konfesijų moksleivių dvasios vadovais, sprendžiant 
auklėjimo, ar kt. pedagoginius klausimus, kapelionas stengiasi palaikyti 
glaudžius santykius, siekiant bendrų krikščioniškų idealų.

V. Baigiamieji nuostatai
23. Pasitaikius rėliginio-dorinio auklėjimo sunkumams moksleivių 

organizacijose, kapelionai kreipiasi į atitinkamos organizacijos dvasios 
vyriausius vadus, arba į mane.

24. Apie savo veiklą moksleivių organizacijose kapelionai kas tri
mestras praneša man sykiu su bendrąja savo pedagoginio darbo apy
skaita.

Kirchheim-Teck, 1946 m. rugsėjo mėn. 24 d.
(pas.) KAN. F. KAPOČIUS 

Tautinis Delegatas Lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje

PASTORACINE INSTRUKCIJA Nr. 4
Liečia: Kristaus Karaliaus šventės pravedimą.

1. Reikalas. Pop. Pijaus XI 1925. 12. 11 įvesta Kristaus Karaliaus 
šventė, švenčiama paskutinį spalių mėn. sekmadienį, yra kartu ka
talikiškosios akcijos šventė. Siekiant visa atnaujinti Kristuje, reikia
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iškelti Jo viešpatavimą protams, širdims ir valioms, pabrėžti dvasinę 
Jo karalystės galią, kaip Karaliaus tiesos, malonės, krikšč. peda
goginio gėrio ir diev. įstatymo. Ši šventė turi praeiti, kaip dvasnio 
triumfo diena — visiems tikinintiesiems deklaruojant savo tikėjimo 

ir širdžių vienybę su Juo. Dėlto tai dienai skirtos pamaldos turi būt 
iškilmingiau pravestos, o po pamaldų — salėj (kur ji yra) atliktas 
religinis aktas — akademija.

2. Pamaldos:
A. Pamaldų tvarka —

a. Išpažintis ■— iš vakaro ir sekmadienio rytą.
b. Šv. Mišios — giedotinės, prie išstatyto Švenč. Sakramento 

(kur galima), bendra komunija per mišias, pabaigoj — Šventas 
Dieve su invokacija: „Mus į laisvą tėvynę grąžinti teikis, meld
žiam Tave, Viešpatie!“ Palaiminimas, Garbinkime Švenč.

c. Pamokslas — specialiai pritaikytas (ž. priedą).
B. Pamaldų pravedimas —

a. Vėliavos (Popiežiaus) iškeliamos prie bažnyčios; jei galima 
(susitarus) ir prie mokyklos, komiteto ir kitų viešų įstaigų — ■ 
ženklan, kad visas viešasis gyvenimas yra palenktas aukščiau
siam Viešpačiui ir Valdovui.

b. Altorius dekoruojamas — kryžius papuošiamas vainiku; kur 
kryžiaus (didesnio) nebūtų altoriuje — dekoratyviai padaromas.

c. Dalyviai: ateitininkai, skautai ir kt. organizacijos dalyvauja
. organizuotai su savo ženklais. Vaikai, jei turi baltus rūbelius ir 
jei leidžia oras, ateina kaip į pirmąją komuniją. Unrros ir 
komitetų atstovai kviečiami ir jiems rezervuojama speciali 
vieta — kad būtų matoma, jog civil.valdžios atstovai nusilenkia 
dvasiniam viešpatavimui.

d. Choras paruošia labiau pritaikytą repertuarą. Per mišias, kur 
butų geras artistas — dramininkas, po pakilėjimo nuo vargonų 
paskaito maldą į Kristų Karalių, tyliai vargonams palydint. 
Mišių pabaigoj giedama „O Kristau, pasaulio valdove“ — Kon. 
Kavecko.

3. Akademija:
A. Akademijos programa —

a. Klebono žodis — atidarymas.
b. Mažiausiųjų žodis — eilėraštukas.
c. Choras: Tėve musų — Gruodžio.
d. Komiteto atstovo (kur galima) žodis.
e.
f.
g-
h.

Deklamacija „Valdovui' 
Vaikų žodis. 
Moterų žodis.
Deklamacija: „Iš Tavo rankų’

i. Jaunuolio žodis.
j. Mergaitės žodis.
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k. Deklamacija: Rūpintojėlis (Putino). Arba religinis solo.
l. Vyrų žodis.

m. Choras: Apsaugok Aukščiausis — Sasnausko, O Kr., pasaulio 
valdove ir kt.

B. Akademijos pravedimas —
a. Laikas — programa trunka ne ilgiau 1,30 vai.
b. Nuotaika sudaroma pakili, ramybe dvelkianti. Šią šventę 

turi viskas išskirti iš eilinių ir įprastinių akademijų.
Akademijos metu iš viso neplojama!

c. Dekoravimas: salė popiežiaus vėliavom, scena — kryžium, 
gėlėmis, vainikais.

d. Prezidiumas sudaromas iš parapijos vyrų, moterų — 
motinų ir jaunimo (jaunuolio ir mergaitės) atstovų kviečiant ne 
pagal organizacinius ar kitus išorinius pasižymėjimus, bet žino
mus savo garbingumu ir gyvu tikėjimu (širdžių viešpatavimui 
pabrėžti).

4. Apyskaita:
Kiekviena svarbesnė religinio gyvenimo apraiška yra panaudojama 
Delegato apyskaitose Šv. Tėvui. Dėlto svarbu, kad visa, kas ypatin
gesnio padaroma žmonių dvasiai pakelt ir- tikėjimui sustiprinti, būtų 
laiku pranešama.
Pastaba. Kadangi Popiežius yra Kristaus Karaliaus regimasis vie

tininkas, dėlto šios šventės programos neužmirština jungti ir su Jo 
Šventybės pagerbimu. Ant UOLOS-Kristaus stovi Bažnyčia ir tos uolos 
vėliavą neša Pijus!
Kirchheim-Teck, 1946 m. spalių mėn 2 d.

De mandato
(pas.) Kun. Stasys YLA 

Delegatūros Pastoracijos Reikalams
_ Patarėjas

PRIEDAS: MEDŽIAGA KRISTAUS KARALIAUS ŠVENTEI

1. Kristus — viso gyvenimo Viešpats
Kas yra Kristaus Karaliaus šventės prasmė? Tai priminimas, kad 

krikščioniškoji tiesa yra ne tik privatus sąžinės reikalas, bet ir viso 
gyvenimo — tiek asmeninio, tiek viešojo — uždavinys. Kr. Karaliaus 
šventė — ypatingas mūsų laikui krikščioniškojo pašaukimo „Visa atnau
jinti Kristuje“ išryškinimas.

1. Dabartinis laikas šitą tiesą (jog krikščionybė yra ne tik vidinis 
nusistatymas, bet ir viso gyvenimo sukrikščioninimo reikalavimas) buvo 
beužmirštąs. Religijos privačiu reikalu laikymas buvo bepradedąs klai
dinti ir pačius tikinčiuosius. Mūsų laikai aukščiausiu dalyku nori laikyti 
toleranciją, nes atviras krikščionybės puolimas nebūtų sėkmingas. Todėl 
šiandieninis netikėjimas ir reiškiasi ne religijos neigimu, o tik jos sup-
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rivatinimu. Religija esanti privatus dalykas ir todėl neturinti būti išnešta už sąžinės ribų. Pagal šitą nusistatymą skelbiama toerancija religiniams asmens įsitikinimams, bet kovojama prieš krikščionyės išpažinimą gyvenime. Toleruojama bažnytinė praktika, nes jeigu ir prikišamas laiko gaišinimas, tai vis dėlto neregima iš religinės praktikos jokio pavojaus, kadangi neteikiama jai nei realios vertės. Ir kovajama prieš krikščionybę viešajame gyvenime, nes kaip tik čia ir susiduriama su krikščionybės „pavojumi“ — su krikščionybe kaip gyvenimo jėga. Toleruojamas Viešpats, kol Jis tegarbinamas sąžinėje ir bažnyčioje, bet kovojama prieš Jo liudijimą gyvenime. Ir būtent, šita kova prieš krikščionybės išpažinimą viešajame gyvenime vedama ne kitu, kaip tolerancijos vardu, apšaukiant viešą krikščionybės liudijimą netolerantiškumu lyg viešasis gyvenimas tebūtų laisvamaninė šventykla!2. Privalu atskleisti šitokio tolerancijos supratimo netiesą. Teisinga, kad kiekvienos tiesos, tai pat ir krikščioniškosios, radimas yra ne prievartos, o sąžinės dalykas. Neteisinga tačiau reikalauti, kad krikščionybė liktųsi tiktai „viduje“, tebūti vidiniu įsitikinimų. Krikščioniškoji tiesa nėra paprastas teorinis žinojimas, o visų pirma atskleidimas žmogui jo gyvenimo kelio, nes Kristus — ne abstrakti idėja, o patsai Kelias per Tiesą į Gyvenimą. Kokia būtų prasmė išpažinti krikščioniškąją tiesą, ir tačiau pasitenkinti tiktai pažinimu. Krikščionybė nė pasyvus Kristaus idealų gėrėjimasis, o aktyvus šio idealo siekimas. Reikalauti, kad krikščionybė liktų tiktai „viduje“, tiktai privatiniu nusistatymu, yra lygu reikalauti, kad krikščionybė liktų tiktai raide. Tai būtų lygu reikalauti, kad pakanka žinoti, kaip reikia gyventi, tačiau nesistengti pagal šitą išmintį gyventi. Tokia išmintis, kuri lieka tik žinojimu, nieko nereiškia. Kada norima krikščionybę padaryti tik sąžinės dalyku, iš tiesų norima ją padaryti tik nereikšmingu privataus žmogaus periferiniu užsiėmimu.3. Savo sofizmo tuštumą nejučiomis atskleižia ir patys tie, kurie religiją privatina. Iš vienos pusės, skelbiama, kad krikščionybė turinti likti sąžinės dalyku, tačiau drauge, iš antros pusės, krikščionybė kaltinama nedarymu gyvenimui įtakos. Tiek metų Europa esanti krikščioniška, o kur esąs matyti jos krikščioniškumas. . Ir vis dėlto visais sunkesniais momentais vėl kreipiamos akys į Vatikaną ir laukiama jo žodžio. Ar nėra toksai krikščionybės kaltinimas slaptas jai reikalavimas būti gyvenimo jėga. Ar būtų prasmės kaltinti krikščionybė, jei nebūtų slapto įsitikinimo, kad krikščionybė turi būti viso gyvenimo tikrovė, o ne tik privatus nusistatymas.4. Dar daugiau: kada krikščionybė kaltinama, skundžiantis nedarymu gyvenimui įtakos, nejučiomis išpažįstama, jog ne iš ko kito laukiama žmoniškesnės ateities, kaip iš gyvenimo sukrikščioninimo. Šita prasme visi krikščionybės kaltinimai tėra slaptas Kristaus į gyvenimą atėjimo ilgesys. Visokio politinio ir socialinio prievartavimo išniekintas ir išsemtas, žmogus šiandien trokšta tikrosios laisvės ir alksta tikrosios teisybės. Ir tačiau tikroji laisvė ir tikroji teisybė tėra galimos tik meilės58
■
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pagrindu. Vienas kelias mūsų laiko žmogui i laisvę (politiniame gyve
nime) ir teisybę (socialiniame gyvenime) — grąžinti Kristų i gyvenimą, 
padaryti viso žmogiškojo, tautų, luomų ir atskirų asmenų bendravimo 
norma krikščioniškąjį meilės įstatymą. Štai kodėl, kada mūsų laikas 
ieško žmogaus, iš tiesų jis ilgisi Kristaus. Žmoniškumo ilgesys — Kristaus 
ilgesys.

5. Ir tačiau šisai ilgesys negali būti kitaip įkūnitas, kaip mūsų visų 
gyvenimo sukrikščioninimu. Krikščionybė ne abstrakti sąvoka ir ne 
Vatikanas, o mes visi, ecclesia militans. Ir beprasmiška todėl kaltini 
krikščionybę ir nesijausti patiems kaltiems, — lyg krikščionybė tebūtų 
kažkur anapus mūsų. Kada krikščionybę kaltiname, kaltinimas kreipiasi 
prieš mus pačius, kurie esame krikščionys, įpareigoti krikščioniškąją 
tiesą įkūnyti krikščioniškuoju gyvenimu.

6. Kruvinosios dabarties žaizdos šaukia į Kristaus grąžinimą 
gyveniman. Teliudija Kristų patsai mūsų gyvenimas. Kad būtų galima 
tam, kuris Jo .ieško (net ir prieš kovodamas!), bet neranda, pasakyti: 
štai Jis — mūsų krikščioniškosios meilės žygiuose!

Teateina Tavo karalystė . . . (Mc)

2. Kristus — Garbės Karalius
Jeigu popiežius Pijus XI savo enciklika 1925 m. 11 gruodžio ir 

nebūtų- paraginęs švęsti Kristaus Karaliaus šventę, vistiek būtų buvę 
kalbama apie Jėzaus Kristaus valdžią. Viepats juk pats pradėjo savo 
mesijaniškąjį veikimą, skelbdamas esant arti dangaus karalystę... 
Tačiau kur yra valdžia, ten yra ir valdovas; kur yra karalystė, ten yra 
ir Karalius.

Jau daug kartų buvo pastebėta, kad nors pranašai šitą valdžią prana
šavo religiniu-doriniu atžvilgiu, vis dėlto jie vaizdavo ją stipriomis 
žemiškomis spalvomis, prisilaikydami prie į žemę palinkusios žydų 
nuotaikos. Norėdami Mesiją skelbti kaip aukščiausią ir kilniausią, jie 
turėjo, suprantama, jį vaizduoti Karaliaus pavidalu. Karalius juk buvo 
Jehovos atstovas. Karaliaus ir valdovo sąvokoje susitelkė visa didybė, 
kurią tik žmonės žinojo. Todėl ir Mesijas turėjo būti Karalius (637—638 
pusi.) ...

Iš tikro, Jėzus buvo karalius jau net vargingame savo žemės gyve
nime. Tai buvo parašyta ir ant lentelės, prikaltos prie kryžiaus viršum 
Jo galvos. Pilotas tai padarė, nors ir nevisai teisingai, nes Jėzus buvo 
Karalius ne tik žydų, o ir visos žmonijos. Būtų visiškai klaidinga šitą 
karalystę suprasti politine prasme. Šios rūšies valdžią Kristus atmetė 
trečiajame gundyme ir pabėgo nuo žydų, mėginusių jį apšaukti Kara
liumi. Ir vis dėlto jis priešais Pilotą, kaip liudija šv. Jono Evangelija, 
prisipažino: „Aš esu Karalius“. Tačiau čia pat pridūrė: „Mano Karalystė 
ne iš šio pasaulio“. „Aš gimiau ir atėjau į pasaulį, kad liudyčiau tiesą“. 
Kristus yra Tiesos Karalystės Karalius. Čia jis yra ab
soliutus valdovas. Čia jis leidžia įsakymus ir nuostatus. Šioje dvasinėje 
Karalystėje viskas yra palenkta jo sprendimui. Regimoji jo valdžios
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tvarkytoja yra Bažnyčia, kuri Jo vardu suriša ir atriša, kurios Virši
ninkas Kristaus vietoje gano visą kaimenę . . .

Nuo Apokalipsės laikų Kristus nešioja pagal Bažnyčios tikėjimą 
Karališkąjį apsiaustą, ant kurio užrašyta: „Karalių Karalius ir Viešpa
čių Viešpats“. Šiuo žėrinčiu apsiaustu apsisupęs, jis žygiuoja per Bažny
čios istoriją, pasidaro dabartinis liturginiame šventosios Eucharistijos 
pašventime, priima maldas ir garbinimą, giesmes ir padėkas, kurias 
tikintieji Jam siunčia. Jis yra Valdovas ir Atpirkėjas, nes atpirkimu 
žmonija tapo Jo nuosavybė. „Jūs esate atpirkti brangia kaina“ — sako 
šv. Povilas. Dar labiau Jo valdžia pasidarys suprantamesnė, jeigu įsi
gilinsime į šv. Jono žodžius. „Visa padaryta per Jį, ir nieko nėra pa
daryta be jo iš to, kas padaryta“. Krikščionybė tuo būdu virsta nauja, 
antrąja teokratija, kurioje Jehovos vietą užima Kristus . . (642. 644 pusi.).

Kentėdamas Jis triumfuoja. Tai yra pirmykštė idėja, radusi išraiš
kos psalmės žodžiuose: Regnavit a ligno Deus . . . Pasaulio Išganytojas, 
prikaltas prie Kryžiaus, yra sykiu ir pasaulio Valdovas ... Kryžius 
virsta valdžios ženklu. Karaliai ir imperatoriai jį nešioja savo karū
nose. Bažnyčios atstovai jį išsisiuva savo drabužiuose, jo ženklu lai
mina šalis ir jūras, jo forma teikia sakramentų malonę. Kryžiaus ženklu 
krikščionis pakyla rytais iš lovos ir vakarais eina ilsėtis; kryžiaus 
ženklu Bažnyčia jį palydi į amžinąją ramybę . . .

Šiandien daug kalbame apie gyvenimo prasmę. Katalikui čia nėra 
jokios problemos. Ją išsprendžia katekizmas pirmouju savo klausimu. 
Katalikas visas gyvenimo mįsles išriša kenčiančiame ir triumfuojan
čiame Kristuje. Tik paklausykime puikių Pijaus XI enciklikos žodžių: 
„Kristus turi būti Karalius žmonių prote, kad šis tobulai nusilenktų 
apreikštoms tiesoms ir nuolatos pritartų Kristaus mokslui. Jis turi būti 
Karalius žmonių valioje, kad ši paklustų dieviškiesiems įsakymams ir 
įstatymams. Jis turi būti Karalius žmonių širdyse, kad visus prigimtus 
savo troškimus jos palenktų Dievo meilei ir prie jo vieno prisirištų. 
Karalius jis turi būti kūne ir jo sąnariuose, kurie kaip įrankiai arba, 
pasak šv. Povilo, kaip teisybės ginklai už Dievą tarnautų sielos pašven
timui“. (645—647 p.).

(Cit. iš Prof. Dr. Bemh. Bartmann, Jėzus Christus unser Heiland 
und Konig, Paderborn 3—4, 1928.)

Kristaus Karalystė yra kitokia, negu bet kuri kita karalystė ir 
negu bet kuri kita valdžia. Tačiau dėl to ji nėra nė kiek mažiau 
pajėgi tikrovei tvarkyti. Jo valdžia nėra valdžia perkelta, bet tikra 
prasme. Jokia kita valdžia nesiekia taip pasaulio gelmių, kaip Jo val
džia. Bet kuri kita valdžia yra atremta į savuosius. Tuo tarpu Kristaus 
valdžia yra visai kitokia. Kaip tik dėl to pasaulis ja ir kratosi. Todėl 
ją gali pakelti tiktai tas, kuris taip pat yra visai kitoks, palyginus su 
šiuo pasauliu, vadinasi, kuris yra Dievo Tiesa gyvenąs žmogus . . . 
(474 p.).

Kristaus Karalystė apima visą pasaulį, nes ji visą Kūriniją pripildo 
dieviškuoju spindėjimu. Tačiau ligi antrojo Kristaus atėjimo praeinan-
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tieji šio, pasaulio pavidalai pasilieka. Kristaus valdžia neskelbia negalio
jančiais jokių dabartinės žmoniškosios santvarkos nuostotų . . . Žmoniš
koji tvarka jos ne tik nėra panaikinama arba sukrečiama, bet iš naujo 
sustiprinama ir stipriau įpareigojama. Tai, ką Kristus žemiškajai tvar
kai padaro, yra jos atpalaidavimas nuo demoniškumo, kuriam ji dėl 
nuodėmės buvo palenkta. Jis apšviečia ją sava šviesa, kuri su Juo 
atėjo į pasaulj. Vis dėlto yra ankštas ryšys tarp bet kurios kūrinių, 
tvarkos ir Kristaus valdžios, nes visa Kūrinija yra įtraukta į Kristaus 
įvykdytą Atpirkimą. Su Dievu yra sutaikinti ne tik atskiri žmonės, bet 
ir visas kosmas“ (474—75 p.).

Cit. iš Michael Schmaus, Katholische Dogmatik II, Mūnchen, 1941.

PAMOKSLAS: Jo karalystė ne iš šio pasaulio
Karaliaus vardo paraštėje — satrapas ar marijonete, kitų engėjas 

ar stipresniųjų žaislas! Ką bendra su tokiu karalium turi Dievažmogio 
karališkumas. Karaliai vykdo savo valią ar kitų, Kristus — savo Tėvo! 
„Aš atėjau į pasaulį ir jame pasilieku, kad vykdyčiau Tėvo valią“. Ir 
maldoje, gražiausioje Tėve mūsų maldoje, Jis kalba „teateinie tavo 
karalystė, tebūnie tavo valia“. Kristaus karalystė yra Tėvo valios, įvyk
dytos žemėje, karalystė. „Kiekvienas, kurs vykdo valią mano Tėvo., 
esančio danguje, tas įeis į dangaus karalystę“.

Kas ji — ta Tėvo valia? Gėrio norma, įdiegta prigimty ir apreikšta 
Dekaloge! Išpildo ją tas, kuris myli. „Kas myli, tas išpildo visus įsaky
mus“ (Šv. Povilas). „Mylėsi Dievą visa širdimi, visu protu, visomis ga
liomis ir savo artimą, kaip pats save“. Kristaus karalystė yra tat 
meilės karalystė — tobulos Dievo ir artimo meilės karalystė.

Įvykdyta meilė neša taiką, darnumą, sutarimą. „Aš duodu jums 
ramybę, kokios pasaulis negali duoti“, Jo karalystė — taikos kara
lystė.

Štai, kaip vykdo Kristus Tėvo valią —ne prievarta, ne klasta, ne 
pykčiu, bet gėriu, meile, taika. Jis meilės Karalius — gėrio ir taikęs 
Valdovas.

Pilotas — romėnų pilitikos vykdytojas, kaip apskritai politikai, ne
pajėgė suprasti šito Kristaus karalystės charakterio. „Ar tu esi kara
lius?“ _ klausė jisai. „Taip, aš esu: Bet mano karalystė ne iš šio pa
saulio. Jeigu iš šio pasaulio ji būtų, mano tarnai kovotų, kad nebū
čiau išduotas“. „Tai vis dėlto tu karalius!“ „Taip, aš karalius! Aš tam 
gimiau ir į pasaulį atėjau, kad liudyčiau apie tiesą. Ir kiekvienas, kurs 
yra iš tiesos, klauso mano balso“. „Kas yra tiesa?“ — skeptiškai klausė 
Pilotas. Jis nebuvo girdėjęs Kristaus žodžių: „Dievas yra tiesa! ... i: 
kiekvienas, kuris yra iš Dievo, tas klauso mano balso“.

Štai naujas Kristaus karalystės bruožas! Kristus — tiesos kara
lius, tiesos, išeinančios iš Tėvo. Ir Jo karalystė — tiesos karalystė, ir 
jos piliečiai yra tie, kurie klauso tiesos ir ją vykdo.

Bet kam reikia šios karalystės? Argi žmogaus prigimtis pati ne- 
gravituoja, kaip magneto strėlė, į Dievą — didžiąją Meilę ir Tiesą.
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Gravituoja! Bet nebūtų žmogus ant kelio, kuriame keliauja melas, klasta 
neapykanta, nesantarvė ir išveda jį į šalį. Yra kitas karalius — pik
tasis, kurį pats Kristus vadina melo tėvu. Melas kovoja su tiesa, ne
apykanta su meile, klasta su tiesumu, neramybė su taika. Ir žmogui 
kartais aptemsta akys nuo pikto miglų ir ausys apkursta nuo neapy- 

.kantos riksmo. Reikia, kad Dievo karalystė būtų išryškinta stipriau
siom spalvom, kad kiekvienas pažintų ją ir niekas nesiteisintų nežinąs, 
kas jį. Štai kodėl Kristaus karalystė turi būt skelbiama: „Eikite ir mo
kykite visas tautas ir krikštykite jas!“ „Aš duodu jums dangaus kara
lystės raktus — ką surišite žemėje, tas bus surištas ir danguje, ir ką 
išrišite — bus išrišta ir danguje“. Ir ji bus skelbiama visuos kraštuos, 
per visus amžius. „Karališkoji kunigystė“ talkins apaštališkajai kuni
gystei ir per jas, su jomis ir jose veiks Jis pats — Karalių Karalius, 
kaip mistinė jų galva, kaip Eucharistinis Dievas.

♦

Viena scena iš Karaliaus tragedijos — ne karaliaus - Lyto, ne Ne- 
rono! Karalius šis — ne žemiškas, nors ir žemei skirtas. Po to, kai 
visi Jordano, Tiberio, Senos, Reino, Nemuno slėniai bus pilni tiesos 
šauksmo; kai laukų piemenys ir miestų tarnaitės pažins, kas yra Jo 
šviesa, — išprusinti pilotai ir jų draugai klaus, kas gi Jis? Kas Jo 
tiesa? — Jie nuteis Tiesą, įsakys ją nuplakti, leis nukryžiuoti ir po to 
nusiplaus rankas.

Įvilkta į gėdos rūbus, Tiesa žengs į savo sostą, kraujo rubinais 
išpuoštą, prakaito perlais žvilgantį. Ji eis rami iki tragedijos galo. Ir 
po to, kai Ji bus prikalta prie kryžiaus, pas Ją ateis visi: ir Nikodemai 
— mokslų atstovai, ir Centurijonai — karių atstovai, ir Kireniečiai — 
nežinomų, pilkų ir kietaširdžių minių, Didimai — plėšikų, niekšų at
stovai ir Magdalenos — gatvės moterų. Visi nulenks prieš Ją galvas 
ir sielos gelmėse ištars: „Tikrai Ji buvo Dievo tiesa!“ Ir tie, kurie vi
sais šimtmečiais ieško tiesos storuose knygų tomuose, ieškos Jos, ir tie, 
kurie ilgėsis pasaulyje geros valios — ilgėsis Jps, ir tie, kurie ieškos 
meilės — ieškos Jos. Karaliaus tiesa — ne kaip kitos: Ji šviesos, Ji 
gėrio, Ji meilės Tiesa! Ir jos karalystė ne ginklo, ne technikos, ne pi
nigo, ne jėgos ir garbės. Ji protams kalbės, ir valioms diktuos., ir šir
dims kvėps. Jos įgaliojimai — ne iš šios žemės. Kaip šviesa, Ji ateis 
iš aukštumos, kaip valia — iš viršaus, kaip širdis — iš gelmių. (Y)

AKADEMIJA 1. Mažiausiųjų žodis

Nuskynęs aš gėlytę, 
Nešu Jėzuli Tau. 
Globok mane mažytį, 
Labai, labai prašau.

Žiūrėk, tiek daug vaikučių —
Aš jų vardu sakau:
Tėvynėje jei būčiau 
Gėlių nestigtų Tau.

2. Vaikų žodis
Vakaras. Baigiasi diena. Karštoji saulė jau grimsta už svyruojančių 

palmių. Vėsesnis vėjelis padvelkia iš kalnų ir gaivina įkaitusią žemę. 
Jau paskutiniai klausytojai palieka Moytoją. Prie Jo tik dvylika apaš-
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talų. Jis sėdi medžio šešėlyje ir mąsto, ir tyli. Jis pavargęs, labai pavar
gęs! Kokia ilga buvo diena! Kokia spūtis, minios triukšmas.

Grįžta iš laukų motinos, dirbusios saulėje visą diena. Ant pavar
gusių rankų nešasi kūdikius. Tik dabar, kai užsimerkia saulė, kai 
sužimba pirmosios žvaigždės, jos gaus valandėlę atsikvėpti Skuba prie 
Jo, didžiojo Mokytojo, kad išgirstų nors vieną žodį, kad pamatytų Tą, 
apie kurį kalba visas kraštas. Eina ne vienos. Nešasi kūdikius.

„O gal“, galvoja viena motina, „tas šventasis Dievo žmogus pa
dės savo ranką ant mano kūdikio galvelės, ir jis vėl bus sveikas ir 
linksmas. Šiandie jis verkė visą dieną“.

Kita motina, vesdama porą papurusių galvelių, mąsto: „Didžiojo 
pranašo palaiminimas — paties Aukščiausiojo palaiminimas“.

Ir taip nedrąsus motinų būrelis artinasi prie apaštalų ir Kristaus. 
„Argi Jūs negalėjote ateiti kartu su visais dienos metu“. — kalba apaš
talai. „Netrukdykite jam poilsio. Matot, kaip Jis parvargęs“.

Mokytojas pajunta motinų ir vaikų širdyse nusėdusį skausmą, ir 
sulaiko apaštalus: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir nekliudykite 
jiems, nes jų yra dangaus karalystė“! Ir kai ištiesia rankas, vaikai 
bėga prie Jo artyn. O jis juos glaudžia prie širdies, laimina ir glamonėja. 
Jo laiminanti ranka pakyla ir ant mažiausiųjų galvelių.

Tamsa vis labiau gaubia susirinkusius ir žvaigždės vis ryškiau žėri 
danguje. Motinos jau nori grįžti namo, bet vaikai negali atsitraukti nuo 
Jo. Jiems taip gera čia, prie tos gerosios Širdies.

O Kristau, mažųįų Mokytojau, mes norime visados būti su 
Tavim. (G)

3. Jaunuolių žodis
Dar vakar mūsų jaunosios jėgos, o Viešpatie, statė tėviškės pa

kelėje Tavo pergalės ženklą ir drąsiai aidinčia vakaro giesme giedojo 
naująjį krašto prisikėlimą. Dar vakar mes, jauni, sesučių nupintais 
kluono ąžuolų vainikais puošėm Tavo karaliavimą laisvųjų brolių širdyse.

Dar taip neseniai mes keliavom tėviškės laukais, arėm jos dirvas, 
pjovėm gelstantį javą, buvom sau žmonės ir puošėm tėvynę, kaip 
tikrą savo seserį krikščioniškos kultūros rūbais.

Tai buvo vakar, kai mūsų brolių ir tėvų rankos buvo laisvos ir 
širdys nepravirkdytos kruvinom neteisybės ašarom. Bet šiandien, kai 
priešo kojos mindo mūsų šalį, kai gyvenam po svetimu dangum ir val
gom svetimą duoną, mes esam kaip dejuojančios padangėje gervės, kurios 
paklydo ir nebežino, kur skristi, kaip gimtojon šalin kelią susirasti.

Pavargo mūsų kojos, pavargo mūsų širdys 
Be Nemuno pakrančių, be tėviškės kelių, 
Kaip paukščius be pastogės Tu guoski mus ir šildyk 
Ir širdžiai negailėki ramybės spindulių.
Juodam varge paskendus ir mūsų žemė rauda 
Ir mūsų brolių dienos ir mūs tėvų kapai — 
Už Tavo vardą tremia, už Tavo vardą šaudo.
Nutilo jau vargonai, nebeskamba varpai . . . (Brazdžionis).
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O Kristau, mūsų jaunųjų širdžių Valdove, mes tikime tiesos ir 
gėrio pergale, Tavo karalystės triumfu. Tu esi ta saulė, kuri šviečia ir 
tamsiausią skausmo naktį, Tu esi tas ugnies stulpas, kuris ir mus, kaip 
kitados tyruose klajojusią tautą, vedi į žadėtąją žemę, į šventąją Lietuvą, 
į rūpintojėlių kraštą (G)

Su Tavim eina tautos gyventi, 
Su Tavim eis visa Lietuva.

4. Mergaičių žodis
Čia tik mažutė atsiminimų nuotrupa, tik menkutis sielos skrydis 

į laimingąją praeitį. Ji graži, lyg pasaka, o toje pasakoje štai stovi Tu, 
šviesus ir didingas, mano Dieve!

Dar nemokėjau žodžio ištarti, nei žingsnio žengti, motulė pasa
kydavo: „Opapa Dievulėliui“, ir aš pakeldavau į viršų savo mažutes 
rankeles. Tai buvo vakarinė malda, malda be žodžių. — Rankelės 
pakildavo į dangų ir vėl greitai leisdavosi žemyn.

Tėviškės kiemas pilnas gėlių, pilnas baltažiedžių jazminų kvapo. 
Prie vartų stovi didelis ąžuolo kryžius. Vakaras. Temsta. Motulė dar prie 
kryžiaus. Klaupiasi ir meldžiasi. Taip tylu ir taip ramu! Tik svirplelis 
kažin kur čirškia. Tik aukštybėse žvaigždės virpa. Mėnulio prieblandoje 
skęsta kaimas, sodas ir laukai. Žiūriu į baltą, baltą motulės veidą, žiūriu 
į didelį, didelį kryžių ir ima sirti maža galvelė. Motulė keliasi, per
sižegnoja, bučiuoja kryžių. Apkabinu ir aš abiem mažom rankelėm ir 
bučiuoju vėsų medį.

Sekmadienio rytas. Rodos, ir saulė gražiau šviečia ir paukščiai 
linksmiau čiulba. Nė vienas nenori likti namie — visi veržiasi į bažnyčią. 
Sudunda gatvė — tai arklius parjoja iš ganyklos. Nesinori nė valgyti, 
kad tik greičiau apsivilkti išeiginiais rūbeliais, kad tik greičiau sėsti į 
vežimą. Kaip • gera tarp tėvelio ir mamytės sėdėti. Čia kalnelis, čia 
pakalnė — javai aplinkui siūbuoja. Štai jau matosi ir bažnyčios bokštai. 
Vis daugiau pėsčių ir važiuotų . . . Kokie dideli ir gražūs Dievulio 
namai. Sėdžiu prie matulės ir seku, kaip kyla vis aukščiau ir aukščiau 
smilkalų debesėlis ir pačioje palubėje pranyksta. Daug žiburėlių šviečia 
ant altoriaus, skaitau ir negaliu suskaityti. Čia tyliau, čia garsiau dunda 
vargonai.

Toli, toli nuo čia paliko ir motulė, ir ąžuolo kryžius, ir jazminais 
pakvipęs kiemas. Tik pasilikai su manim Tu, didysis mano kūdikystės 
Dieve. Audros dar nenurimę blaško ąžuolų šakas. Ir aš šaukiu Tave, 
iškėlusi nūnai ilgesio ir kančios iškankintas rankas. O Kristau, gražink į 
jazminais kvepiančią tėvų sodybą, leisk dar išgirsti svirplelio čirenimą 
ir su motule kartu suklupti ties Tavo kryžium. (G)

5. Vyrų žodis
Ruduo. Pageltę lapai krinta, kaip ten Tėvynėje mūsų broliai ir 

seserys. Greit nukris ir mūsų dienos į anapus. Tu tik vienas amžių 
Karaliau, tas pats esi vakar, šiandie ir per amžius.
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Ruduo. Tamsios naktys. Dar tamsesnės mūsų dienos, nes neužteka 
laisvės.saulė, nes nesuranda tremtinio kojos kelio j tėvų namus, į gimtąją 
pastogę. O šviesk, niekad negęstanti Karališkoji Žvaigždė, kaip kitados 
švietei trims keleiviams, beieškantiems šventosios žemės.

Ruduo. Sodrus lietus dažnai suvilgo žemę, kaip mūsų skruostus 
skausmo ašaros. Ir tu verkei nelaimingo miesto, kaip gi mums neverkti 
žūstančios Tėvynės! Priimki mūsų skaumą, kaip atgailos auką, ir mūsų 
maldas, kaip permaldavimą, nes Tu esi pasigailįs ir Tavo gailestingumas 
eina iš kartos į kartą.

Ruduo. Grįžta į avilį pavargusi bitelė, paskutinės gėlių akys užsi
merkia, į antrąją tėvynę skrenda paukščiai. Kristau, mes neturime namų, 
mes neturime antrosios tėvynės. Turėjom ją vieną vienintelę ir tos 
netekom! Nenorim keliauti į pietus, kur lieknosios palmės žaliuoja, 
nenorim eiti į vakarus, kur namai debesis siekia, kur, sako, auksą 
saujomis žarsto. Nėra gražesnio medžio, kaip mūsų berželis svyruonėlis, 
nėra meilesnių namų, kaip šiaudinė pastogė. Ten motulė mūsų laukia, 
ten sesulė mūsų ilgis, ten tėvų kapeliai, ten narsūs broleliai. Į ten ver
žias mūsų širdys, į ten plaukia mūsų mintys.

Rudo. Neramūs vėjai blaškosi, dejuoja — taip blaškos ir nerimsta 
tremtinių dvasia. Tu, kuris bėgai nuo pikto priešo į svetimą šalį, grąžink 
ir mus mūsų brangion tėvynėn, prie mūsų darbų. Tegu kūnigas grįžta 
prie savo altoriaus, artojas prie dirvonuojančios žemės, amatininkas j 
apleistą dirbtuvę, valdininkas į paliktą įstaigą, kad visi bendrom jėgom 
kurtume Tavo karalystę mūsų brangioje Lietuvoje. (G)

6. Moterų žodis
Laiko pilnybė atėjo. Pats dangus parinko gražiausi žemės žiedą, 

į kurį nužengė amžinasis Žodis. Įš nekalčiausių lūpų pasigirdo lemtin
gasis Fiat, „Teesie man, kaip Tu pasakei“. Ir štai moteris gauna 
gražiausi uždavinį — būti Išganymo motina, būti artimiausia atpirkimo 
bendradarbe.

Dieviškas kūdikis aukojamas šventykloje. Jį pasitinka ir pažįsta ne 
ne tik senelis kunigas, bet ir pranašė Ona. Nuo to laiko per visus 
amžius Kristų pasitiks, Jį lydės ir Jam padės ne tik vyrai, bet ir 
moterys.

Jis mielai užeis į Betaniją— į Marijos ir Mortos namus. Miršta jų 
brolis. Seserų gailesčiui ir ašaroms nėra ribų. Jis sujaudintas, apsiaša
rojęs, prieina prie kapo ir taria: „Kelkis“! ir brolis grąžtą pas savo 
seseris. Jis išplėš iš mirties nagų Jajiro dukrelę ir gyvą atduos į motinos 
rankas. Jo širdis nepakels Naimo našlės ašarų, kai lydės į kapus 
vienintelį sūnų. Sustabdys laidotuvių procesiją ir ištars: „Jaunikaiti, 
kelkis“! Ir motina vėl atgaus senatvės ramstį ir paguodą. Jis neatstums 
nusidėjėlės, kai ji laistys Jo kojas ašarom, bet tars nustebusiam Simonui 
Fariziejui: „Atleidžiama jai daug nuodėmių, nes ji daug mylėjo“: Jis 
žavės gėrio išsiilgusią moters dvasią, ir jos už meilė atsilygins meile.

Štai Jis eina į Kalvarijos kalną sumuštas ir kruvinas. Visi nuo Jo 
nusigrįžta ir paniekina. Pykčio ir pagiežos akys lydi Jį, o Jeruzalės
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moterys, sujaudintos Jo kančiai, pačios verkia ir dejuoja. Viena jų ištiesia 
marškonę ir nušluosto sužeistą veidą. Jos seks Jį iki pat kančios viršūnės, 
stovės prie Jo net ir tada, kai saulė savo akis užmerks ir žemė suvirpės 
iš baimės. Niekas iš moterų Jo neišdavė, niekas nepabėgo, niekas 
nešaukė: „Nukryžiuok Jį“!

Velykų rytas. Moterys skuba prie kapo. Ir jos pirmos patiria prisi
kėlimo žinią. Prisikėlusis pasirodo tai, kuri „daug mylėjo“.

Ranka rankon, kartu su apaštalais moterys skelbs Kristaus mokslą, 
išpažins Jį teismuose ir kolizėjuose, lygiai drąsiai ir atvirai, kaip ir 
vyrai. Ir mirs už jį silpnutės mergaitės, kaip ir suaugusios moterys kan
kinių mirtimi. Didesnę dalį Europos tautų jos atves į krikščionybę, nots 
nė viena jų nebus nei kunigu, nei vyskupu, nei popiežium. Ant jų kelių 
išaugo ir išaugs ir busimieji kunigai, ir vyskupai ir popiežiai.

Kai dieviškos sėklos grūdas pateks į lietuviškų širdžių dirvą, 
tūkstančiai šventųjų'Motinų atsiras mūsų šiaudinėse bakūžėse, ir bus jos 
angelais sargais savo šeimose. Ir šiandie tūkstančiai jų rankų iškeltų 
maldoje už tėvynės prisikėlimą, už išblaškytus vaikus, už kritusius kovoje 
didvyrius.

O Kristau, mūsų širdžių valdove, teateinie greičiau Tavo karalystė į 
mūsų brangią Lietuvą. Tavo tiesos ir gyvenimo, šventumo ir malonės, 
teisybės, meilės ir taikos karalystė ... (Y)

DEKLAMACIJOS '

O Kristau, pasaulio valdove, 
Ir žemės ir aukšto dangaus, 

.Tau amžiais ir garbę ir šlovę
Varpai širdyse mūsų gaus.

Kaip pavasario žydinčioj švente; 
Žydi Kristaus šviesi vėliava.
Su Tavim eina tautos gyventi, 
Su Tavim eis visa Lietuva.

O Kristau, o meilės šaltini, 
Gyvenk mūs šeimoj, ją pašvęsk. 
Kaip brolius į džiaugsmo tėvynę 
Šventoj eucharistijoj vesk.

Kaip pavasario žydinčioj šventėj 
Žydi Kristaus šviesi vėliava.
Su Tavim eina tautos gyventi, 
Su Tavim eis visa Lietuva.

(Bernardas Brazdžionis)
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Valdovas
Kai tavo rankos tiesėsi J šalį, 
ir galvą spaudė iš dyglių vainikas, 
aš nežinau, kodėl tu mano valią 
vedei iš miesto ir, nakty palikęs, 
liepei palaukt aušros ir neištari: Dieve! <

Argi ne tavo žodžiai, o Valdove 
supurtė budelį ir karį tulžimi nugirdė, 
ir minios plaukus nuo galvos sau rovė, 
ir motinos vaikus beširžiai virkdė, 
ištarus tau tik vieną žodį: Tėve! ,

Sakyk, kodėl neleidi man paimti kardo 
žmonių menkystei nugenėti spurgus, 
kai viešpačiai miestus visus suardo, 
kai gyvus išmarina badas. O Valdove, kurgi, 
sakyki, man ieškot tavos teisybės?

Pačiam vidunakty šaukiu suklupęs ir imu vaitoti, 
o Tu nepratari nė vieno žodžio.
Žiūrėk, laukai dar vis miglom apkloti 
ir niekas neateina man namų parodyt, 
nes niekas iš žmonių dygliais keliaut nemokė. •

Sakyk — išdrįstu aš tave paklausti, 
išvydęs, kaip į tavo lūpas kraujas renkas 
ir galvą kaip dygliai sukaustė, — 
kodėl tu toks galingas, o ašai toks menkas? 
Valdove mano! leisk sugrįžti man į mano miestą!

(Juozas Yluvis)

Iš Tavo rankų
Iš Tavo rankų, Dieve, gaunu savo rytą,
Iš Tavo rankos ir šviesi darbų diena,
Iš Tavo rankos man ir laimė mano krito 
Ir praeitis, ir dabartis ir rytdiena.

Ant Tavo delno mūsų tėviškės sodybos,
Ir mūsų sodai, ir šilojai, ir laukai,
Ir mūs maža širdis tik tol, tik tol rami bus, 
Kol savo rankoj kaip balandį ją laikai.

Tol ji neskris, nepasileis nuo žemės veido, 
Kol nepaleis Tava valia į laisvę jos.
Pastogėj Tavo jokie paukščiai nesibaido, 
Ar bus šviesu, ar be vilties dangus pajuos.
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Ir man ramu, ir mano motinai, ir sesei,
Ir mūs tėvų, ir mūsų protėvių kapams . . , 
Iš Tavo rankos mūsų meilė žemės dvasiai 
Ir turtai dangiški mums, bėdiniems vaikams.

(Bernardas Brazdžionis)

MALDĄ į Kr. Karalių
imti iš kun. St. Ylos maldaknygės — maldose už žmoniją.

PASTORACINE INSTRUKCIJA Nr. 5.

Liečia: Kūčių, Kalėdų, N. Metų ir Trijų Karalių švenčių prave- 
ciimą.

1. Reikalas: Įspūdingos ir gilios prasmės kalėdinės šventės su
jungia savyje krikščioniškuosius ir tautinius papročius. Kad nevirstų 
jos tik šiaip sau tradicinėmis šventėmis ir kad nejučiom neįsibrautų 
svetimų įtakų, kas pastebima tremtyje, D.G. Kunigai pasistengia šios 
instrukcijos dvasioje padaryti, kas nuo jų pareina, kad bažnytinė ir 
tautinė šių švenčių pusė būtų pagilinta savo turiniu, paįvairinta savo 
forma ir kad būtų išlaikytas savas tradicijų charakteris.

2. Kūčios yra šeimos šventė, dėlto jos pravedamos šeimose. Ma
žamečiai našlaičiai pasistengiama taip pat padalinti po šeimas. Viengun
giams ir vyresnio amžiaus našlaičiams rengiamos atskiros Kūčios ir su 
jais dalyvauja pats kunigas.

a. Kūčių stalas pas mus turi savitą charakterį. Vartojimas 
eglaičių ir dovanų dalinimas šį vakarą daugiau germaniškų kraštų pa- 
protis. Mūsų Kūčių centras yra stalas su jo bendrumą ir jo rimtimi; 
blizgučiai, žėrinti šviesa, dovanėlės — kad ir labai patiktų vaikams ir 
jaunimui — yra priešingas mūsų Kūčių rimčiai ir susitelkimui. Šitie 
dalykai, jei kas juos vartoja, atidėtini Kalėdoms.

Kūčios pradedamos malda — šeimoj tėvo, bendruomenėj — ku
nigo. Toliau — plotkelės laužymas. Po to vakarienė su p a s ni
ki š k a i s valgiais, padėtais ant š i en u pakloto ir staltiese padengto 
stalo. Vakarienės metu pakalbėti apie mūsų Kūčių papročius, iškeliant 
jų originalumą, grožį, giliai krikš. mintį (žiūr. „Vox Temporis“ I pa
mokslėlį — „Dviejų pasaulių šviesa susikryžiuoja). Į pabaigą pagiedoti 
kalėdinių giesmių. Baigti bendra malda.

b. Kūčių' užbaigos programa pramatytina ypač vien
gungių Kūčiose, kad jie po vakarienės galėtų ilgiau pabūti, nes, per- 
greit paleidus namo, vienumoj galėtų išgyventi slegiančią atskirties 
nuo savųjų nuotaiką. Prie įrengtos prakartėlės, ją iliuminavus ir visas 
kitas šviesas užgesinus, galima atlikti paruoštą programą, padeklamuoti, 
paskaityti ką nors surišta su Kūčiomis, papasakoti iš karo metu patir
tų Kūčių išgyvenimų, protarpiais pagiedoti kalėdinių giesmių. Visi da
lyviai gali palikti savo vietose prie Kūčių stalo.
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3. Kalėdos yra daugiau bendruomenės — parapijinės ir stovy
klinės — šventė. Parapija dalyvauja Bernelių Mišiose ir stovykla — 
kalėdiniame minėjime.

a. Bernelių Mišios, ruošiamos ankstyva, rytą, yra dėkinga 
proga, gyvenant stovyklose, surinkti visus vaikus, jaunimą ir suaugu
sius prie gimstančio Eucharistinio Kristaus prakartėlės. Kiek galima 
daugiau šviesų, altoriaus puošnumo! Ministrantai dalyvauja visu būriu. 
Vaikai surenkami arčiau altoriaus. Visi gieda kalėdines giesmes. Ko
munija paaukojama už pasilikusius ir tolimame ištrėmime esančius arti
muosius.

b. Kalėdiniame minėjime tepasitenkinama vaidinimu, dai
nom, eglaite. Džiaugsmas tebūna išreiškiamas santūriai, be šokių (jiems 
dera antroji diena). D.G. Kunigai ir į šią programą teįneša krikščioniš
kos minties, įvesdami religinių eilėraščių ar pritaikintų vaizdelių.

4. Nauju Metų sutikimas, šalia civilinės pusės teturi ir 
bažnytinę.

a. Civilinė pusė, susitarus, tebūna atliekama puse valandos 
anksčiau. D.G. Kunigai, pagal galimumą, teįneša 'į programą krikščio
niškos minties.

b. Bažnytinė pusė — lygiai dvyliktą valandą koplyčioje pra
byla trumpu žodžiu kunigas, suteikia palaiminimą Švenčiausiuoju, at
kalba maldą į Svč. Jėzaus Vardą, visi pagieda „Garbinkime Svenč.“ ir 
„Dievas mūsų prieglauda“ ar kt. atitinkamą giesmę.

5. Trys Karaliai — Epiphania — reiškia Viešpaties apsireiški
mą tautoms. Rytų Bažnyčioje ši šventė švenčiama visu iškilmingumu. 
Apsireiškimas tautoms yra vienas reikšmingiausių kalėdinių apsireiš
kimų cikle. Dėlto pamoksle iškelti giliąją evangelijos reikšmę tautoms 
ir jų paskirtį — šitą tiesą ir šviesą išpažinti viešajame gyvenime.

Per Mišias, vargonams palydint, paskaitomas relig. eilėraštis į Tris 
Karalius. Po Mišių pašventinama kreida ir jąja paskui ant darų kiek
vienos seimos bute jo gyventojai, o kur gali — pats kunigas, užrašo 
K M B. Šito papročio reikšmę bažnyčioje išaiškinti, pabrėžiant, kodėl' 
mes jo turim nepamesti ir tremtyje. ,

6. Pranešimuose Delegatūrai, kaip kitus religinio gy
venimo pasireiškimus, taip šios Instrukcijos nurodomuosius, apibudinti 
ir įvertinti.

Kanauninkas FELIKSAS KAPOČIUS,
Tautinis Delegatas

K i r c h h e i.m - T e c k , 1946 m. gruodžio mėn. 14 d.

PASTORACINE INSTRUKCIJA Nr. 6.
Liečia: maldos tridienį Nepriklausomybės šventei pasiruošti ir 

patį šios šventės pravedimą.
1. R e i k a 1 a s : Krikščioniškai tautiečių vilčiai sustiprinti ir įsijungti 

į bendrą Lietuvos ir Amerikos lietuvių maldos žygį už Tėvynės laisvę, 
skelbiamos maldos ir atgailos tridienis.
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2. Tridienio tikslas — permaldauti Dievą už tautos nuodėmes, 
išmelsti nepriklausomybės malonę, paskatinti į kovą su piktu ir nuo
dėme. Todėl tikintieji kviečiami prie atgailos darbų: karštesnės mal
dos už Tėvynę, pasninko, išmaldos, susitaikymo su Dievu ir artimu, 
išpažinties ir šv. Komunijos, eiti Kryžiaus kelius.

3. Tridienio tvarka:
a. Tridienis prasideda vasario 13, o baigiasi vas. 15 d.
b. Kiekvieną minėtų dienų, žmonėms patogiausiu laiku, ruošiamos 

specialios pamaldos, apie kurias iš anksto (II. 9 d.) pranešti ir jų 
reikšmę apibudinti.

c. Pamaldų tvarka: pamokslėlis (žiūr. šios instr, priedą), coram aperto 
tabernaculo Jėzaus Širdies litanija, De profundis, palaiminimas, 
Garbinkime Švenčiausiąjį.

d. Penktadienį prieš pamaldas ar po jų einama Kryžiaus keliai. Šešta
dienį — pasninkas už Tėvynės laisvę (savanoriškas).

4. Pamaldos Nepriklausomybės Šventėj:
a. Išpažintis — klausoma iš vakaro ir sekmadienio rytą.
b. Šv. Mišios (kur galima giedotos) su bendra Komunija. Po jų — 

Šventas Dieve su invokacija: „Mus į laisvą tėvynę grąžinti teikis, 
meldžiam Tave Viešpatie!“ Pasiaukojimas Švenč. Jėzaus Širdžiai 
(žiūr. priedą), palaiminimas, Garbinkime Švenčiausiąjį.

c. Pamokslo vietoj — Tautinio Delegato pastoracinis laiškas.
5. Visą tridienį ir pačią Nepriklausomybės šventės dieną ragintina tikin

tieji praleisti gilioje rimtyje, susilaikant nuo šokių ir pramogų.
6. Pranešti Delegatūrai, kaip šios instrukcijos nurodymai įvykdyti prak

tikoje.
Kirchheim-Teck, 1947. I. 20.

Kanauninkas FELIKSAS KAPOČIUS 
Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje

PRIEDAS: MEDŽIAGA PAMOKSLĖLIAMS

1. Tridienio prasmė ir reikalas
Jūs rasite mane, jei tik ieško

site (Jer. 29,13)

Bažnyčia didžiąsias šventes sutinka ir palydi dideliu rūpestingumu. 
Kad žmonės giliau suprastų ir išgyventų svarbesnes tikėjimo tiesas ir 
paslaptis, Ji apsupa jas iškilmingom pamaldom, į savo liturgiją įveda 
novenas, oktavas, vigilijas, tridienius. Ypatingu pasiruošimu Bažnyčia 
sutinka Velykas, Kristaus mirties pergalės šventę. Paskutinės trys die
nos prieš Velykas yra vadinamos šventuoju tridieniu. Tai di
dysis ketvirtadienis, penktadienis ir šeštadienis. Šis šventasis tridienis 
pavaizduoja visą Kristaus atpirkimo dramą ir Jo galutiną pergalę. Jau 
didįjį šeštadienį pasigirsta džiugusis Alleluja.
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Sekdami Bažnyčios pavydžiu, ir mes pasiruoškime Nepriklausomy
bės šventei šventuoju tridieniu, maldos, aukos, permaldavimo ir at
gailos dienomis, kad vėl išvystume laisvės dienas, kad būtume verti 
to pažado, kurį per pranašą Jeremiją Dievas paskelbė Izraelio tautai, 
tada buvusiai nelaisvėje: „Aš pakeisiu jūsų likimą ir surinksiu jus iš 
visų tautų, visų vietų . . ir leisiu vėl sugrįžti j namus (Jer. 29,14). Į 
namus! Kuris gi alkanasis nenori duonos, kuris ištroškęs neieško van
dens, kuris pavergtasis nesiilgi laisvės. Ir niekas taip ryškiai ir skau
džiai tos laisvės taip neprimena, kaip besiartinanti Nepriklausomybės 
šventė. Ir niekados pasaulio lietuviai taip nesimeldė, kaip meldžiasi 
šiuo metu: kelia savo ašarotas akis į dangų mūsų broliai Sibire ir Ka- 
zakstane, tiesia pagelbos šaukiančias rankas Dievop tėvynėje persekio
jamieji, didįjį maldos vajų skelbia Amerikos lietuviai. Prie savo brolių 
maldų jungiamės ir mes, tremtiniai, kuriems palyginti, teko lengvesnė 
dalia. Visi suprantame, kad mūsų pagelba tėra Tame, kuris sutvėrė 
dangų ir žemę.

Mūsų tridienis prasideda ketvirtadienį, kaip ir velykinis. Nuostabu, 
kad ir mūsų likimas ir šventasis tridienis turi tam tikros anologijos, 
tam tikro panašumo. Ketvirtadienį Judas išdavė Kristų, tą dieną Jį su
ėmė ir įmetė į kalėjimą. Deja, ir mūsų Tėvynė turėjo ne vieną Judą, 
kurie ją išdavė ir paruošė priešui kelią. Judo Iskarijoto likimas žino
mas: „Už neteisybės algą jis, tiesa, įsigijo dirvą, bet pasikoręs pusiau 
perplyšo (Ap. D. 1,18), Mes nelinkime to saviesiems judams. Yra Vieš
pats, kurs pasigaili ir teisia. Kristų suėmus, pabėgo apaštalai, o kai kas 
net išsigynė. Panašiai pasielgė ir mūsų prieteliai. Jie valgė mūsų duoną, 
sakėsi esą draugai, o pavojaus valandą mus paliko ir pabėgo. Ne vie
nas ir šiandien su Pilotu nusiplauja rankas, matydamas žūstančią tautą 
ir sako: „Aš nesu kaltas dėl šito kraujo; jūs žinokitės“ (Mt. 27, 24).

Tačiau priešų klasta ir neapykanta Viešpaties plano nesugriovė ir 
Jo pergalės nesutrukdė. Velnias nekentė Jėzaus, žydai Jam netikėjo, 
Judas Jį išdavė, Pilotas nekaltai pasmerkė. Bet Jis kėlėsi, pergalėjęs 
mirtį, atlikęs atpirkimo darbą ir Jo Karalystė — Jo įkurtoji Bažny
čia gyvuos iki pasaulio pabaigos. Kelsis ir mūsų pavergotji Tėvynė, 
sutruks ir jos vergijos pančiai, kai Viešpats išties pagalbos ranką, kai Visa
galis išklausys mūsų maldavimo. „Tik jūsų nedorybės skiria jus nuo 
jūsų Dievo. Tik jūsų nuodėmės verčia Jį paslėpti savo veidą, kad jūsų 
neišgirstų (Iz. 59,2), — įspėja mus pranašas Izaijas. „Jūs rasite mane, 
jei tik ieškosite. Taip, jei tik manęs visa širdimi ieškosite“ (Jer. 29, 13), 
— sako mums Viešpats.

Mes ieškosime Jo pagelbos, pašalindami pikta iš savo tarpo, susi
taikydami su artimu, atgailodami ir melsdamies, pasninkaudami, išties
dami pagalbos ranką vargstančiam tautiečiui, priimdami atgailos sakra
mentą, nes Dievas neužmiršta tų, kurie Jį myli (Dan. 14,37).

2. Du galingiausieji ginklai
„O jūs visi, kurie praeinate pro šalį, žiūrėkite ir matykite, ar yra 

skausmas, panašus mano skausmui“ (Jer. Raud. 1,2). Šiuos pranašo
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Jeremijo žodžius Bažnyčia taiko nukryžiuotajam Išganytojui. Ir šis penk
tadienis mums primena Kalvarijos kalną ir didžiąją atpirkimo auką. Po 
kenčiančiojo Jėzaus kryžiumi matome įvairaus elgesio žmonių. Kaip ne
vienodai jie dalyvauja Kristaus kančioje! Vieni žaidžia, burtus meta 
(kareiviai), kiti tyčiojasi (pariziejai ir Rašto žinovai), treti kenčia su 
kenčiančiu Išganytoju. Tai Jo Motina Marija, būrelis dievobaimingų 
moterų ir apaštalas Jonas. Baigėsi Kalvarijos kalno kruvinoji atpirkimo 
auka, tik nesibaigė ir iki pasaulio pabaigos nesibaigs mistinio Kristaus 
kūno, atskirų jo narių — asmenų ir tautų — kentėjimai. Pakelkime akis 
į savo nukryžiuotąją Tėvynę, į agonijoj besiblaškančią mūsų motiną. Ir 
po tautos kryžiumi panašus elgesys, kaip ir Kalvarijos kalne. Yra šo
kančių ir burtus metančių tautiečių krauju plūstančioj Lietuvoj ir čia 
tremtyje. Priešai tyčiojasi iš jos kančių, deja, tą patį daro ir dalis 
mūsų tautiečių. Tai prisiplakėliai ir bendradarbiai. Ačiū Viešpačiui, ab
soliuti dauguma tikrųjų Tėvynės sūnų ir dukterų su skausmu žiūri į 
savo motinos kentėjimus, patys kenčia- ir su pranašu' sako: „Didelis, 
kaip jūra, yra tavo skausmas; kas gali tave pagydyti“. (Jer. Raud. 2,13). 
Ją pagydyti ir išgelbėti, ir mums padėti gali tik Tas, kurio rankose yra 
tautų likimas. Pats visagalis Dievas nurodo du kelius, du galingiausius 
ginklus, kuriais galima laimėti Jo pasigailėjimas ir pagalba. Tai malda 
ir atgaila. Ne vien malda ir atgaila. Ne vien malda ar atgaila, bet at
gaila ir malda. Jos, kaip dvynės seserys, visados turi būti kartu. Žiūrė
kite, ką sako Dievas per pranašą Izaiją: „Klausykite Viešpaties žo
džio! . . Pašalinkite jūsų piktas mintis iš mano akių ir liaukitės pik
tai darę. Mokykitės gera daryti ir ieškokite to, kas yra teisinga. Tada 
ateikite ir kalbėkite su manim, sako Viešpats. Jei jūsų nuodėmės yra 
kaip šarlakas, jos pasidarys baltos, kaip sniegas. Jei jos yra raudonos, 
kaip purpuras, bus baltos, kaip vilna“ (Iz. 1,16). Paties Dievo nustatyta 
tvarka: pirma pašalinti piktą, o paskui šauktis Jo pagelbos. Atgaila pa
ruošia kelią sėkmingai maldai, kurios Dievas išklauso. Ninivės miestas, 
dėl jo didelių nuodėmių, buvo jau pasmerktas žūti. Pranašas Jonas jau 
paskelbė baisią ištarmę: „Dar 40 dienų ir Ninivė bus sunaikinta“ (Jon. 
3,4). Bet kai visi niniviečiai, nuo karaliaus iki vargšo, nuo didelio iki 
mažo, apsivilkę atgailos drabužiais, ėmė gailėtis už savo kaltes, pasnin
kauti ir maldauti pasigailėjimo, Dievas ištiktųjų pasigailėjo ir bausmės 
nevykdė.

Tiesa, ne visados kryžiai ir bandymai yra bausmės už nuodėmes. 
Ir šv. Raštas sako, kad Viešpats bando pamaldžiuosius, kaip ir teisiuo
sius (Ps. 10,6). Bet taip pat yra tiesa, ką rašo šv. Jonas apaštalas: „Jei 
sakytumėm, kad neturime nuodėmės, mes patys save suvedžiojame, ir 
nėra mumyse tiesos. Jei išpažįstame savo nuodėmes, jis yra ištikimas ir 
teisingas, kad mums atleistų mūsų nuodėmes“ (1. Joh. 1,8,9). Prane
šus, kad dalis galilėjiečių krito nuo Piloto kalavijo, Jėzus tarė: „Ar 
manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni už visus galilėjiečius nusidė
jėliai, kai jie tai kentėjo. Ne, sakau jums; bet jei nepadarysite atgailos, 
visi taip pat pražūsite“ (Luk. 13,2,3). Kas gi yra atgaila? Tai nuoširdus

72

79



gailestis dėl padaryto pikto ir darymas gero. Tai grįžimas į Viešpatį, 
šaukiantis Jo gailestingumo. Tai nužemintos širdies šauksmas: „Pasi
gailėk manęs, Viešpatie, dėl didžio savo gailestingumo“. Tai tinkamas 
Atgailos sakramento priėmimas, susitaikymas su Dievu ir atrimu, ati
taisymas skriaudų. Atgailą lydi pasninkas, karšta malda, išmalda. Broliai 
ir Seserys Kristuje! Esame katalikai, teesie ir mūsų malda ir atgaila 
katalikiškos. Atgailokime ir melskimės ne vien už save, bet už visus 
tautiečius, už mūsų visų motiną Tėvynę, visas pavergtąsias tautas, už 
bendrą geresnę ateitį. Atgailokime ir melskimės, ir pasitikėkime Vieš
pačiu, nes jis sako: „Argi gali motina užmiršti savo kūdikį . . . Jei ir 
ji užmirštų, aš tavęs neužmiršiu“ (Iz. 59,15).

3. Bandymų ugny
Šiandien baigiasi šventasis tridienis, pasiruošimas Nepriklausomy

bės šventei. Sis šeštadienis primena aną šeštadienį, kada Viešpaties Jė
zaus Kristaus kūnas ilsėjosi kape. Jo kapo angą užrito didžiuliu ak
meniu, priešai pridėjo antspaudą, pastatė sargybą. Tie, kurie Jo ne
kentė, manė galutinai Jį nugalėję ir sunaikinę. Tačiau, kaip piktadariai, 
ramumo neturėjo. Neramūs laukė kas bus toliau. Kape buvo Tas, kuris 
pasakė: „Aš atsikėlimas ir gyvybė“ (Jon. 11,25). Ilgai laukti nereikėjo 
—• gyvybės ir mirties Viešpats kėlėsi ankstyvą sekmadienio rytą ir sar
gyba su baime pabėgo. Prisikėlimas įvyko, nes bejėgiai žmonės sutruk
dyti Dievo darbus ir sumanymus.

Kažkaip savaime mūsų mintys krypsta prie liūdnos Tėvynės dabar
ties ir neaiškios jos ateities. Jos ir mūsų likimą priešas mano galutinai 
užantspaudavęs. Jos sienas apstatė stipriom sargybom, žudo ir tremia 
tuos, kurie ją myli, duris į laisvę ir nepriklausomybę užvertė baisia 
priespaudos uola. Matydami ją apleistą, daugelis jos vaikų kartu su 
moterimis, ėjusiomis prie Kristaus kapo, dejuoja: „Kas mums atris ak
menį nuo kapo angos" (Mork. 16,3). Ką pasakė Kristūs, kai plaukiant 
Genezereto ežeru laivelis buvo bangų apipiltas ir apaštalai ėmė šaukti: 
„Viešpatie, gelbėk mus, žūname“ (Mt. 8,25). Jis, audrų ir žaibų Viešpats, 
buvo su jais, o jie manė žūstą. Todėl jiems tarė: Kodėl esate bailūs jūs, 
žmonės menko tikėjimo“ (Mt. 8,26). Papeikė Jėzus ir Emauso keleivius, 
kai šie manė, kad viskas žuvo ir jiems tarė: „Argi nereikėjo, kad Kris
tus tai kentėtų ir taip įeitų į savo garbę“ (Lk. 24,26). Jei Dievas, prieš 
kurį svyra karalystės ir lenkiasi amžiai, yra su mumis, nieko nepadarys 
ir galingiausis priešas. O Jis visados yra su tais, kurie su ašaromis ir 
atgailodami šaukiasi Jo pagalbos. Pasiklausykite, ką sako mums Dieviš
kasis Mokytojas: „Palaiminti, kurie liūdi, nes jie bus paguosti. Palai
minti, kurie alksta ir trokšta teisybės, nes jie bus pasotinti . . . Palai
minti, kurie persekiojami dėl teisybės, nes jų dangaus karalystė“ 
(Mt. 5,5—10).

„Taip prailgo naktis, nematyti aušros“, dainavo kitados didysis dai
nius Maironis. Ir pats patyrė, savo akimis matė, kaip baigėsi nelaisvės 
naktis ir užtekėjo laisvės saulė. Tiesa, ji vėl nusileido ir septinti metai
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neužteka. Šiuo metu nematyti netgi aiškesnės aušros, kuri kalbėtų apie 
greitą laisvės dieną. Ryt sekmadienis — Viešpaties Jėzaus iš mirties 
prisikėlimo diena ir mūsų Nepriklausomybės šventė. Bažnyčia jau di
dįjį šeštadienį savo liturgijoje vartoja džiaugsmą reiškiantį Alleluja. 
Deja, mes šiandien dar negalime džiaugsmo giesme pasveikinti tautos 
prisikėlimą. Tik viena aišku, kad mūsų vidinis prisikėlimas yra garan
tija ir kartu sąlyga tautos prisikėlimui. Mes nežinome Dievo planų ir 
sumanymų. Mes neaprėpiame Jo didžiojo išgelbėjimo plano, kuris su
kurtas amžinybės, o ne šios dienos ar rytdienos mastu. Jis pats sako: 
„Mano mintys nėra jūsų mintys, ir mano keliai nėra jūsų keliai (Iz. 55, 8). 
Tik amžiais patirta, kad Dievą mylintiems viskas galų gale išeina į gerą. 
Taip, net bandymai ir kentėjimai, kurie nuskaidrina mūsų sielas, pa
daro mus panašius į kenčiantį Išganytoją, paruošia dirvą atgailai, 
auklėja užgrūdintus ir herojiškus žmones. Tačiau, tik nesvyruojantis 
tikėjimas ir pasitikėjimas Dievu duoda žmogui jėgos didelius bandymus 
ir kentėjimus pakelti ir nepalūžti. Nežinome, ką žada mums rytdiena, 
kokie dar Pilotai nusiplaus rankas dėl mūsų ir mūsų Tėvynės likimo, 
kol Dievas viską pakreips mums išgelbėti, todėl, gyvendami Sunkias 
valandas, maldaukime: „Viešpatie, sustiprink mūsų tikėjimą“.

Apašt. Petras ėjo siūbuojančia jūra prie šaukiančio jį Jėzaife tol, 
kol nenusigando ir nesuabejojo. Suabejojęs, ėmė skęsti. Gerai, kad spėjo 
ištiesti rankas į Viešpatį, kuris buvo čia pat. Ir mes tol nežūsime, kol 
laikysimės Viešpaties rankų gyvu tikėjimu, nepalaužiama viltimi, viską 
viršijančia meile. (J. G.)

MALDOS TRIDIENIUI: rekomenduojamos paskaityti po šv. Jėzaus 
Širdies Litanijos

Suklupę kančioje ir vargo sugelti, mes tiesiam į Tave, o Dieviška 
Širdie, savas rankas. Išmelsti teikis mums tvirtybės audroje, kuri kaip 
paukščius bloškė mus svetur. Surinkti teikis mūs aukas, kurių širdis 
menka nedrįsta Tau primint.

Sutrumpink kalinio vargus, išgydyk plakamo žaizdas, ligonims duok 
jėgų, tėvams grąžink vaikus, parveski mirt namo senus, jauniems ne
leisk klajoti nevilty; prie savo arklo leisk sugrįšt artojui, prie raštų savo 
paliktų — šviesos skleidėjams, prie apleistų altorių — Tavo kunigams.

O dieviška, o perverta ietim Širdie! išgirsk meldimą, plaukiantį iš 
sutrintų širdžių. Išgirsk — mes šaukiam iš visų kraštų, kartu su tais, 
kurie, palikę namuose, neliauja meldę ir neliaus.

Ateik, o vėl ateiki, dieviškos Širdies taika į žemę mūs tėvų!

Širdie, kuri rūpintojėliu kuždėjai, kaip vaikui motina jaunai mūsų 
tautos dvasiai! Širdie, mūs laukų ir sodybų kryžiuose bylojanti apie 
garbę, kurią gimdo skausmas ir apie prisikėlimą, kuriam reikia apsi
marinti! Širdie, kuri kvietei susimąstyti ties pakelėj minamu dobilu ir 
ties padangėn besistiebiančiu ąžuolu.-----------Tavyje mes kelią ir va
dovę esame atradę. —
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Lenk Tavo tiesai mūsų protus, Tavo gėriui — musų valias, Tavo 
grožiui — mūsų jausmus.

Meilės duok mum — maldaujame, ištvermės suteik — prašome, 
Dievo vaikų laisvę grąžink — šaukiamės!

PASTORACINE INSTRUKCIJA Nr. 7.
Liečia: Šventojo Kazimiero šventės pravedimą.

1. Reikalas. Sv. Tautos Globėjo diena teikia progos iškelti religinį 
ir tautinį kazimierinio kulto pagrindą. Žmonių širdys labiau atviros 
tam, kas sava; be to, pati šventė sutelkia dėmesį ties žavinčia Šven
tojo asmenybė, o Šventų pavyzdžių ypač reikalingas mūsų jaunimas.

2. Pamaldos: visiems bendros; jaunimui skiriama pirmoji vieta.
a. Tvarka: Sv. Mišios ir bendra jaunimo komunija; po mišių šv. 

Kazimiero litanija ir malda (žiūr. kun. Ylos maldak. 61 ir 47 p.), 
palaiminimas, „Garbinkime Svenč. „Pamokslas apie šv. Kazi
mierą (žiūr. „Vox Temporis“ Nr. 2,22— 27 p.). Išpažintis, ypač 
jaunimui, — iš vakaro ir šventės rytą.

b) Pravedimas: Pamaldų tvarka iš anksto (III. 2) pranešama 
tikintiesiems ir atskirai jaunimo organizacijų vadovybėms. Atei
tininkai ir skautai kviečiami dalyvauti organizuotai ir su vėliavo
mis. Jaunimui pavedama papuošti altorių ir patarnauti mišioms 
(po vieną ar po du iš skautų ir ateitininkų). Choras paruošia giesmę 
„Omni die“ (ž. kun. Senkaus „Giedanti Bažnyčia“, 94 p.) ir pa
renka kitų šventės dvasiai atitinkančių giesmių.

3. Akademija jaunimo vardu ir jam išpildant; kviečiami tačiau visi 
stovyklos gyventojai.
a. Programa: Atidaromasis žodelis (jaunimo atstovo), mintimi: 

„Dar niekad neatsišaukei taip stipriai mūsų širdyse tu, savo šven
tojo ilgesy, kaip dabar“. Deklamacijos: (žiūr. Past. Instr, priedą), 
Vaičiūnienės „Vaidylos pas Kazimierą“ (ž. rink. „Skeveldros“); visi 

" šie dalykai paskirstytini programoje pagal rengėjų nuožiūrą. Pa
skaita: „Vytautas ir Kazimieras“ (ž. Past. Instr, priedą). Sava 
kūryba: jei turėtų kas paruošęs ar paruoštų šventojo garbei kokį 
kūrinėlį, įjungti taip pat į programą. Giesmės: choro arba paties 
jaunimo iš Marijos ar kitų religinių motyvų. Malda į šv. Kazi
mierą (ž. Past. Instr, priedą).

b) Pravedimas: Scenos dekoravimas pavedamas pačiam jauni
mui; jei nebūtų šventojo paveikslo, nupiešti karūros ir lelijų emble-

■ mas, Vilniaus katedros siluetą ir pan. Programos metu neskelbia
ma dalykų eiga (nepranešinėjama), nes tai trukdo vientisumui ir 
susikaupimui; taip pat neplojama; maldai (pabaigoje) atsistojamą.

4. Užbaigos pastaba. Sekant liturgine mintimi, atskiri mėnesiai 
gali būt pašvenčiami atskiriems pamaldumams. Nors kovo mėnesį 
įpuola gavėnia, tačiau šalia kančios apmąstymo ir atgailos, galėtų dar 
tikintieji būti paraginami daugiau melstis į šv. Tautos Globėją, kad
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jis užtartų mūsų šalį ir nelaimingus josios vaikus. Jaunimas paska- 
tintinas kasdien per šį mėnesį kalbėti šventojo litaniją.

DG GIMN. KAPELIONAI, prie progos, paragina literatūrinėje 
kūryboje besireiškiančius .moksleivius ir studentus rašyti kazimieri- 
niais motyvais poeziją, noveles, vaizdelius, legendas.
Kirchheim-Teck, 10. II. 1947.

(pas.) KAN. FELIKSAS KAPOČIUS 
Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje

MEDŽIAGA ŠV. KAZIMIERO AKADEMIJAI
Priedas prie pastorac. inštr. Nr. 7.

VYTAUTAS IR KAZIMIERAS
Yra tautų kurios turėjo didžių valdovų ir kartu ddižių šventųjų. 

Tautinis heroj izmas neretai susijungia tuose pačiuose asmenyse su reli
giniu herojizmu. Mūsų atveju tautinio herojizmo idealą atstovauja Vy
tautas, o religinį — šv. Kazimieras. Vytautas per arti stovėjo pagoniš
kųjų tradicijų ir tai jam kliudė išaugti į religinę asmenybę, nors jis 
buvo religingas, net gi pamaldus. Tik trečioji krikščioniškoji karta duo
da, mums šventąjį Kazimiero asmenyje.

Šitos dvi asmenybės yra surištos ne tik artima kraujo giminyste, 
bet ir dvasine. Abi jos apdovanotos nepaprastom prigimtinėm dovanom 
— reta išmintim, dideliu valingumu ir jautria siela.

Vytautas mums gerai pažįstamas, kaip politinis genijus, pasaulinio 
masto valdovas, sukūręs pačiose sunkiausiose sąlygose valstybę, di
džiausią tų laikų Europoje. Sukūrė jis ją ne vien savo ginklo jėga, bet 
dideliu diplomatiniu sumanumu ir valdė ne priespauda, bet savo išmin
tim, pagerbdamas kiekvienos srities sasivaldines teises, tautinius ir reli
ginius papročius. ’ '

Kazimierą, kaip valstybininką, pažįstame per mažai. Per trumpas 
buvo jo amžius, kad giliau būtų įsibrėžęs mūsų istorijoj. O tačiau ir 
jis turėjo atsakingų valstybinių pareigų — tvarkė krašto finansus, vedė 
Lietuvos kanceliariją Vilniuje buvo tėvo karaliaus pataryboje. Ir visame 
šiame darbe jis reiškėsi, kaip retai išmintingas ir daug žandantis valsty
bininkas. Ne tik valdininkai, bet net pats karalius nusilenkia jo spren
dimams. Ne patirtis, ne ilgametė praktika painiuose valstybės reika
luose, bet paveldėtas gediminaičių valstybinis talentas, pagilintas die
viško įkvėpimo, leido palygint jauname jo amžiuje pasireikšti šiai iš
minčiai. Nenuostabu tat, kad Lietuvos didikai, matydami jaunojo kara
laičio gabumus, ryžosi net prieš karaliaus valią paskelbti jį Didž. Lie
tuvos Kunigaikščiu. Jei Apvaizda nebūtų jam skyrusi kito kelio, jis 
būtų palikęs gilius pėdsakus mūsų istorijoj ir visai kitas formas gal 
būtų įgijusi mūsų valstybės raida.

Vytauto valia pasirodo dinaminiuose ir kietuose jo karo žygiuose, 
o taip pat atkaklioj diplomatinėj kovoj. Jis, kaip koks skrajojantis ka-
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rys, kaujasi čia'su totoriais, čia su ordinu, čia su Maskva. Jis visą savo 
amžių praleidžia karo lauke, dalindamasis visais vargais su eiliniu ka
riu. Kaip ir mes nūnai, jis patyrė ištremties ir kalinio dalią, bet nepa
lūžo ir nepametė ryžto veikti savo tautos ir valstybės labui. Jis užsimoja 
sulaužyti ne tik fizinį savo priešų atsparumą, bet ir moralinį — stoja 
teisingos bylos tęsti prieš ordiną, susirašinėja su Europos valdovais, 
siunčia žemaičius į Konstancą ginti valstybės ir Bažnyčios reikalų tuo
metiniame, sakytume, UNO suvažiavime. Jis ryžtasi suvienyti rytų ir 
vakarų Bažnyčias, o savo tautoj sukurti. vienalytį bažnytinės organiza
cijos vienetą. Tiesa, ne visi jo valios žygiai realizuojasi, bet ne į tai 
mes žiūrime ir ne tai mename, kai kalbam apie šį vyrą. Mes žavimės 
pačiu jo valios ryžtu, pačiom negirdėtom pastangom. Jis prašoksta savo 
dinamizmu net ten, kur eina kova sudėtinėm jėgom, kaip Žalgirio 
mūšyje.

Kazimieras savo valios jėgą parodo ne kaip karys, bet kaip asketas. 
Byžtingumas tas pats, tik kitoj plotmėj pasireiškiąs. Prieš visas kliūtis, 
kaip ir Vytautas, jis nepaboja, siekdamas to, kas jam rodėsi yra as
meninis ir valstybinis jo idealas, būtent — kad valdovai būtų idealūs 
žmonės ir krikščionys, išaugę iš tiesos ir teisingumo, meilės ir patar
navimo valdomiesiems ir kraštui. Ir jis kuria savyje tobulą krikščionį 
— koya su savimi, nemažiau kieta, kaip ir kova su išorės priešais. Jis, 
karalaitis, naktį apleidžia savo pūkinį guolį ir guli ant grindų. Po 
šermonėlių mantija slapta dėvi aštrią ašutinę. Jis pasninkauja daugiau 
nei eiliniam krikščioniui reikia. Lanko slapčia Dievo namus, kai visas 
dvaras miega po pokylių ar dienos darbų. Jis eina pas elgetas, neša jiems 
išmaldas, lanko ligonis. Bet gi jis ne vienuolis, kurs, rodos, tik tam gy
ventų. Jis turi tiek tiesioginio administracinio dabro tėvo kanceliarijoj 
—jis ir čia dirba ne mažiau, nei kitas valdininkas. Darbo disciplina jam 
taip pat šventumo priemonė, ir jis bus kietas sau prie raštų ir potvar
kių, kaip ir savo kambaryje. O kiek reikės valios įtampos sėdėti poky
liuose šalia tėvo, klausytis svaigaus juoko, matyti išsipuošusias damas, 
kunigaikštytes ir grafaites, kurių slapta svajonė būti šito karalaičio — 
pažibos prietelystėje, laimėti jo simpatijas — ir vis dėlto nenueiti dau-. 
gelio karalaičių keliu, o nerimti ilgesy kito pasaulio — giedraus ir 
tyro. Kiek tai reikės valios tesėti savo pasirinktame kelyje — šventojo 
kelyje, gyvenant tačiau taip nešventoj savo aplinkoj!

Kaip visų dinaminių asmenybių paslaptis glūdi dažniausia dide
liame, jausme ir neįsivaizduojamame užsidegime, taip — Vytauto ir Ka
zimiero asmenyse. Sunku įsivaizduoti, kad tik šaltas apskaičiavimas 
būtų lenkęs Vytauto valią veikti tokiu aistringumu, kaip jis veikė. 
Turėjo tame valdove būti nepaprastai stipri susižavėjimo galia ir di
delė kūrybinė vaizduotė, kuri magino jo tikėjimą į kuriamąjį valstybės 
idealą. Jis slepia savyje kažkokią jėgą, kuri jį kursto ir neleidžia nu
rimti. Jis pilnas pasitikėjimo, nors kartu nepameta iš akių aukštesnės 
valios. Nebūdamas šiaip jau sentimentalus, jis tiki į Marijos užtarimo 
galią. Jos paveikslo, dovanoto Konstantinopolio imperatoriaus, jis nepa-
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lieka nepaėmęs su savimi visuose karo žygiuose. Jis įtikėjęs, kad su 
Jos — jo žemių Globėjos pagalba, ras teisingiausią būdą savo tikslui 
pasiekti. Ir kai ties Vorksla netikėtai pralaimi prieš totorius ir pats 
atsiduria pavojuje patekti jų nelaisvėn, jis daro apžadą pastatyti Nau- 
gardėlyje ir Kaune Marijos garbei šventoves už jo ir valstybės išgelbė
jimą. Ir jis šitai ištesi, palikdamas ligi mūsų laikų gyvus savo gyvo 
tikėjimo liudininkus. Ruošdamasis vainikavimo iškilmėms, jis pasirenka 
dieną — ne šiaip jau atmintiną, sakysim, kurio nors karinio jo laimė
jimo dieną, bet rugsėjo 8-tą, Marijos gimimo dieną. Kodėl? Dangaus 
karalienės gimimas jam, matyt, atrodė pats simboliškiausias jo kara
lystės gimimo dienai atžymėti. Ir kai ši diena baigiasi be lauktų vaisių, 
jis pasirenka kitą Marijos dieną — gruodžo 8-tąją.

Retas užsidegimas, su tuo pačiu vytautiniu ataudu, matomas ir šv. 
Kazimiero asmenyje. Jis, rodos, svaigsta savo šventumo aukštyje, ati
trukdamas iš visos aplinkos, išsiskirdamas iš jos kasdieniškų pilkų 
žmonių, nors ir aukšta kilme paženklintų. Turėjo jame glūdėti toks sti
prus aukštybių ilgesys, toks jo vaizduotės sukurtas ir dieviškos valios 
diktuojamas šventumo idealas, kuriam jis neboja palenkti visas, savo 
fizines ir dvasios galias. Ir kas jam iš tų mirtingųjų žmonių galėjo la
biau šviesti, kaip konkretus pavyzdys — Marija — ta žemės dukra ir 
dangaus karalienė! Jis buvo pavergtas šv. Bernardo marijinių himnų 
ir raštų, paskendo juose ir, užsidegęs, pats pasidaro Marijos giesminin
kas, kuria Jos garbei himnus ir su jais — jų nuorašais panori pats 
būti palaidotas. Jos garbei pasninkauja šeštadienius, Jos šlovei gieda 
skirtas valandų giesmes.

Štai ta paralelė bruožų ir dvasios, kiuri žymi tuodu mūsų tautinius 
herojus — valstybinį ir religinį.

Visiems laikams jie paliks gyvi ir, kaip koks nemirštamas įkvėpi
mas, ves mus ir vadovaus mūsų valstybinėse ir asmeninėse kovose. 
Išskirti jų abiejų bus neįmanoma, kaip neįmanoma išskirti fizinių ir 
dvasinių galių mūsų tautoje ir asmenybės kūrime. Nūdieniai laikai, 
tiesa, stato naujus tautinio ir religinio herojizmo uždavinius, duoda į 
rankas naujas priemones, pažadina naujus akstinus. Bet tos dvasinės 
galios, kurios apvaisino anų dviejų vyrų žygius, turės lydėti visais lai
kais ir. kiekvieną lietuvį. Išmintis, valia ir užsidegimas didžiam idealui 
neleis mums nurimti net pačiose sunkiausiose sąlygose, neleis palūžti ir 
sukasdienėti, pasukti pasroviui, mestis į žeminančius mus pačius ir mū
sų tautą darbus.

Šitų žmogiškų galių trejetas, nukreiptas į idealų dvejetą — tautos 
ir religinį, šviečiant minėtiem dviem iš mūsų tautos išaugusiem švie
siem pavyzdžiam, ves mus naujon ateitin kovų už meilės ir teiybės įgy
vendinimą valstybiniame ir mūsų asmeniniame gyvenime. (St. Y.)
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Gal angelų to balto pulko, 
Aukštybėn nešančio tave, 
Sparnai palies tyliai mane.

Mane čia žemė prisirišo, 
Pakirpo man sparnus narve — 
Kada, kada, kada sugrįšiu? 
Kokiais keliais man į Tave?

Ten Tau dangus po kojų barsto 
Palaimintos šalies žiedų.
Aš pirma kart prie Tavo karsto, 
O. lūpom žodžio nerandu.

Gal tų šventųjų kaulų dulkės 
Užkris man galvą nejučia, 
Ir laime virs dienų kančia .

EILERASCIAI
PRIE ŠV. KAZIMIERO KARSTO VILNIUJE / Kazys Bradūnas

KARALIUS IR ŽMOGUS / Kotryna Grigaitytė
Kai vėversėliui giedant 
Pavasaris nubus, 
Baltam lelijos žiede 
Karalius ir žmogus 
Suvirpins šimtmečius duli- 

jančius, 
Ir vardas jo per visą šalį 
Šimtais aidų mums nuskambės. 

Tada matysi, broli, tu 
Nužemintą ir tylų 
Jį spektre rytmečio žarų 
Varpams dar neprabilus, 
Kai puola žemėn kryžiumi 
Prie namų Tėvo Visagalio, 
Netrokšdams sosto nė garbės.

Bedugnėn metams riedant 
Tegu mums gyvas bus, 
Baltam lelijos žiede 
Karalius ir žmogus.

KARALAIČIO DIENA / Paulius Jurkus
Rytmečio ilgesy I

Kai rytais man tarnai velka rožinį rūbą
Su auksinėm sagtim ir brangiais rubinais, 
Mano jaunus pečius šermuonėliais kai supa 
ir rankas man nuplauna rytų kvepalais;

Kai didikai eilėm eina man nusilenkti,
Ir mergaičių būriai, pasipuošę baltai,
Mane linksmint ryte šokio taktuose žengia,
Ir prie kojų man vartos linksmi juokdariai, —

Aš toks liūdnas esu ir žvalgausi pro langus,
Kaip giedrėja melsvai tolimasis dangus,
Ir bažnyčių varpai ilgesingai ten skambą, — 
Man taip, Viešpatie, tuščia čionai ir nyku!

*■...• ' ' 7»
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Tu upes rytmečiais saulės aukso prilieji, 
Skambių paukščių giesmėm Tu pripildai girias, 
O pripildyt manęs niekada negalėjai — 
Aš kas rytą keliuos išsiilgęs Tavęs.
Kai rytais man tarnai velka rožinį rūbą 
Su brangiais rubinais ir auksinėm sagtim, 
Mano jaunus pečius šermuonėliais kai supa, 
Aš ilgiuosi mėlynės — palikt su Tavim.

Popietėj
Aš perėjau tave ir pamilau, 
Seneli mano Vilniaus mieste! 
Kalneliai, bokštai, giedruma dangaus 
Ir upės juostom išsitiesę.
Aplink kvapiai alsuojantys miškai, 
Ir kvepia slėnis lyg bažnyčia, 
O paukščiai lyg vargonais įstabiais 
Visais balsais tik švilpia, krykščia.

Ir gera būti šičia nors paukščiu, 
Toj laisvėje dangaus skrajoti, 
O Viešpatie, šitam mieste tėvų 
Man leiski amžinai miegoti.
Regėsiu bokštus — milžinų rankas 
į dangų kylančias didingai, 
Gyventi einančias naujas kartas 
Ir garbę pelenuos pradingant.

Ir būsiu šičia su visais drauge, 
Globojančias rankas vis tiesiu, — 
Aš perėjau ir pamilau tave, 
Seneli mano Vilniau mieste!

PIEMENĖLIS PAS KARALAITĮ / L. Žitkevičius
Girdėjau pasakoj — tarnai gėles karaliui barsto, 
Ir žydi jos, ir džiugina pilin užklydusį našlaitį.
O aš radau jas vystančias ir atnešiau prie tavo karsto, 
Šventasis mano žemės karalaiti.
Radau jas vystančias — ir nesuvilgė rasos,
Tik atsiduso Vilija, tik lenkės maldai lankos ... <■
Aš per lankas atkeliavau ir suklupau prie tavo karsto basas, 
Prieš karalaitį piemenėlis menkas.
Ak, neprašysiu aš pilies nei jos takų žemčiūgais klotų, 
Tiktai — kad grįžtų vasaros tos pačios, 
Kad piemenio dūdelė tavo meilę atkartotų, 
Kad būtų laisvos mano lankos plačios.

MALDA: Į TAUTOS GLOBĖJĄ
O ŠVENTASAI, kurs globoji mus jau amžiai keleri! Tave mums 

davė Viešpats vest tiesos keliu, ir kreipti Tėviškę nuo paklydimo, ir 
duoti ištvermės sunkioj dalioj, ir ginti ją tada, kai ji bejėgė ir sutrypta 
stipresniųjų. ■
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Tu išmintim švietei saviems laikams — ir mūs tauta norėjo kaip 
valdovą sau tave turėt. O tu nūnai valdyk mumis ta dieviška šviesa, 
kurios užtarimas tavasis gali mums išmelst.

Tu valios aukomis parodei kelia daug žavesnį valdantiems ir val
domiems, nei turtas ir garbė jiems gali duoti. Vaduok mus žemiškoj 
kovoj iš žemės didelės traukos ir duok ilgėtis teisingumo ir tyros širdies.

Tu žavesių dangaus Mergelės, Dievo Motinos, užbūrei mūs jaunos 
tautos širdis. Marijos Žemė nūn vadinas mūs tauta, nes nieko taip 
nemylime, kaip tos, kuri sujungia dangų su žeme ir Dievą su žmo
gum. Tu skaidrink mūsų meilę žemės Dukrai ir dangaus Valdovei, da
ryki vertus Josios vardo. Amen.

PASTORACINE INSTRUKCIJA Nr. 8
Liečia: Popiežiaus Pijaus XII vainikavimo metinės sukakties 

minėjimą.
1. Reikalas: Kristaus Vietininko Pijaus XII metinių švenčių 

kovo 2 d. (electionis) ir kovo 12 d. (coronationis) — minėjimas ne tik 
religiškai, bet ir tautiškai yra svarbus. Popiežius tikintiesiems — regi
moji mistinio Kristaus kūno galva, o visiems — didysis taikos apaštalas, 
mums gi lietuviams — rodęs ir rodąs daug palankumo mūsų tautos rei
kaluose. Popiežiaus pagerbimo iškilmės atliktinos viena diena. Kadangi 
vainikavimo diena — kovo 12 — išpuola, trečiadienį, tai iškilmės kel
tinos i sekmadienį — kovo 16.

2. Pamaldos: šv. Mišios (kur galima giedotos). Pamokslas — 
specialus (ž. past, instr, priedą). Po Mišių — Te Deum ir jnalda už Po
piežių. Pravedimas: Iš anksto (kovo 9 d.) pranešti iš sakyklos apie 
pamaldas ir jų tvarką.

3' Akademija: Bažnytinio Komiteto pirmininko atidaromasis 
žodis. Paskaita: „Popiežius Pijus XII ir Lietuva“ (ž. past, instr, priedą). 
Popiežiaus himnas „Tu es Petrus“ arba lietuviškasis „Petro laivas“ (ž. 
Kun. K. Senkaus Giedanti Bažnyčia, 100 p.). Pravedimas: Salę ir 
sceną papuošti Popiežiaus vėliavom, jei galima — paties Popiežiaus pa
veikslu.

4. Pastabos: kovo 2 — die electionis ir kovo 12 — die corona
tionis Mišiose imti orationem pro Papa, o po Mišių su žmonėmis atkal
bėti maldą už Popiežių (ž. past, instr, priedą). Einančius Komunijos to
mis dienomis paraginti paaukoti Ją už šv. Tėvą.

DG Gimnazijų ir Mokyklų kapelionai tomis dienomas per pamokas 
primena, ką reiškia Popiežiaus išrinkimas ir vainikavimas, papasakodami 
ką nors apie pačias tų aktų iškilmes ir iš viso apie popiežius ir kon
krečiai apie Pijų XII.

(pas.) KAN. FELIKSAS KAPOČIUS
, Tautinis Delegatas

Kirchheim-Teck, 1947 m. vasario 15 d.
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Instrukcijos priedas:
POPIEŽIUS PIJUS XII IR LIETUVA

Šiandien mes minime Jo Šventybės Popiežiaus Pijaus XII vaini
kavimo sukaktį, ir ne mes vieni, bet visas kultūringas pausaulis. Abie
juose . mūsų planetos pusrutuliuose nerasi tokio krašto ar tautos, kur 
vieni neminėtų šios sukakties iš meilės aukščiausiam Katalikų Bažny
čios Vadui, kiti gi — iš gilios pagarbos didžiajam Popiežiui, kurį Dievo 
Apvaižda pasirinko šiais ypatingai sunkiais laikais tarpininku tarp Die
vo ir žmogaus reikalų Mes, kaip katalikai, džiaugiamės ir didžiuojamės 
savuoju Ganytojumi, nes į Jį visą karo metą, lygiai kaip ir dabar, nu
kreiptos akys ne vienų tiktai krikščionių. Andai vyriausias žydų rabinas 
iš Jeruzalės lankėsi pas Jį viso pasaulio žydų vardu padėkoti Katalikų 
Bažnyčiai ir jos paskiriems nariams už daugelio tūkstančių žydų gyvy
bių išgelbėjimą karo metu. Čia vėl Jį aplankė Arabų Lygos atstovai, 
ieškodami moralinės paramos savo nuo keliasdešimts metų dar tebes- 
prendžiamame ginče dėl Palestinos priklausomybės ir teisių į ją. Ir 
visi kiti, kuriems Jo teisus*ir bešališkas žodis buvo reikalingas, rado 
mylinčią širdį ir giedrios paguodos užuovėją. Per Vatikano rūmų slenkstį 
šiuo metu žengia, pasikliaudami anais Dieviškojo Mokytojo žodžiais: 
„Ateikite pas mane visi, kurie kenčiate ir vargstate . . Ir nors kiek
vienas gerai žino, kad Kristaus Vietininkas niekur nepasiųs ginkluotų 
pulkų, niekur ir jokios medžiaginės galios nepanaudos, tačiau nei vienas 
neapleidžia rūmų, iš jų neišsinešdamas su savimi paguodos ir vilties 
žodžių, kuriuose labai dažnai slypi paskirų žmonių ir tautų ateitis . . .

Mūsų pažintis su nūdieniu Popiežiumi jau siekia per 30 metų. Šios 
paskaitos rėmai yra per siauri, kad tinkamai paminėjus mums lietuviams 
taip mielą sukaktį. Tinkamu laiku teks žymiai praplėsti T.T. Marijonų 
išleistą monografiją apie Popiežių Pijų XII, papildant ją naujais da
viniais, išryškėjusiais ypač tik ką užsibaigusio karo laikmečiu, kur Sv. 
Tėvas mums parodė daug rūpestingos ir tėviškos meilės.

Meskime žvilgsnį į tuos laikus, kai dar Lietuva nebuvo atgavusi 
savo laisvės ir nepriklausomybės, kai mūsų tėvynę tebetrypė sunki 
okupantų koja. Trejus metus visą kraštą slėgė didžiausias skurdas. 
Atrodė, lyg buvome palikti užuomaršty, mūsų pačių nelaimėje be kal
tės pasmerkti. Kokia šiurpi nūdienės musų būties analogija!

Tada tai (1916 metais) Vatikane labai kukliai buvo iškeltas „Lie
tuvių dienos“ klausimas. Ano meto Popiežius Benediktas XV-sis, labai 
daug prisidėjęs prie skaudžių karo žaidzdų šalinimo, jau ne kartą buvo 
kreipęsis į visus katalikų Vyskupus, prašydamas pravesti viso pasaulio 
bažnyčiose vieno ar kito karo nuniokoto krašto naudai aukų rinkimo 
dienas. Tokių rinkliavų paseka buvo ta, kad ne vienam desėtkui tūkstan
čių belgų ar lenkų buvo nubraukta karti skurdo ašara, ir jų krašto 
vardas nuskambėdavo visame pasaulyje. Lietuvos gi anais metais nė 
vardo niekas nebeminėjo, nors jos vargas gal dar didesnis buvo už pa
čių lenkų, belgų ar kitų. Popiežiaus pavedimu, Nepaprastųjų Bažnyčios
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reikalų departamento sekretorius, Monsignoras Eugenijus Pacelli paima 
šį reikalą savo žinion.

Kad galėtų Lietuvių dienos klausimą patiekti Popiežiaus parėdymui, 
pats jj turi gerai pastudijuoti. Netenka aiškinti, kad apie mus ir mūsų 
kraštą prieš trisdešimts metų nebuvo veik jokios propagandinės litera
tūros, jokioj spaudoj mūsų reikalo niekas išsamiai neminėjo, niekam 
mes nebuvome reikalingi; o kadangi mūsų kraštas be to dar įėjo į 
caristinės rusų armijos pralaimėtą sritį, juo labiau niekam nebuvome 
įdomūs. Lyg nujausdamas, kiek mes būsime nutolę nuo lenkų ir kaip 
skirtingais keliais nueis dviejų kaimyninių tautų politinė raida, Msgr. 
E. Pacelli nesikreipia ir neieško žinių apie Lietuvą lenkuose, kurių 
Romoje visais laikais buvo ir yra gana daug ir kurių nuotaikos Lie
tuvos atžvilgiu nepasižymėdavo prietelingumu. Tad medžiagą turėjo su
rinkti iš Vatikano archyvų, nes tiktai jąja tegalėjo pilnai pasikliauti.

To didelio ir kruopštaus darbo pasėka buvo ta, kad Popiežius Bene
diktas XV-sis paskelbė katalikų pasauliui „Lietuvių dieną“. Ji mums 
pasitarnavo dvigubai: medžiaginiu ir ypač politinių atžvilgiu, nes tos 
dienos dėka pirmą kartą plačiame pasaulyje buvo pagarsintas Lietuvos 
vardas.

Monsignoro E. Pacelli surinktos žinios apie Lietuvą ir jos žmones 
ateity jam pačiam labai pravertė, nes už poros metų jis ir vėl susi
duria su mūsų krašto reikalais, kurie, pasirodo, jam buvo jau nebe 
svetimi.

Antrą kartą jau mes susitinkame su arkivyskupu E. Pacelli Bavari
jos sostinėje, Mūnchene, kur jis atstovavo šv. Sostą kaip Popiežiaus 
nuncijus. Tai, jei taip galima būtų išsireikšti, buvo antra mūsų pažintis 
su dabartiniu Popiežiumi. Žinoma, tada gal niekam į galvą neatėjo min
tis, kad arkivyskupo E. Pacelli kilni asmenybė dar daugelį metų galės 
pasekti mūsų tautos gyvenimą, stebėti mūsų lūkesčius ir viltis, dažnai 
juos stiprinti ir gaivinti.

1918 metų vasario 16 d., paskelbus Lietuvos nepriklausomybę, visas 
mūsų krašto gyvenimas pradėjo spiestis Gedimino įkurtame mieste. Nors 
kraštas dar nebuvo galutinai atsipalaidavęs okupacijos varžtų, tačiau 
Lietuvos Tarybai lapkričio 11 d. pavyko sudaryti pirmąją vyriausybę, 
XI. 23 d. išleisti pirmąjį kariuomenės atkūrimo įsakymą, žodžiu — 
perimti krašto vadovybę bei jo saugumą į savo rankas. Tačiau tuo Lie
tuvos Tarybos rūpesčiai dar nebuvo baigti: būtinas reikalas vertė ją 
susirūptini ir Vilniaus krašto katalikų bažnyčios reikalais.

Kai 1906 metais caristlnė rusų vyriausybė įsakė Vilniaus vyskupui 
persikelti į Petrapilį, Vatikanas su tokiu vienašališku aktu nesutiko, to
dėl ketverius metus Vilniaus vyskupo sostas buvo be vadovybės. Tik 
1910 metais vienam Vilniaus kapitulos prelatui-Michalkevičiui, buvo su
teiktas Apaštališkojo Protonotarijaus titulas ir teisė tvarkyti Vilniaus 
vyskupijos bažnytinių^, reikalus. Michalkevičius, tiesa, mokėjo kalbėti 
lietuviškai, žemaičių tarme, tačiau lietuvių reikalams ir Lietuvai buvo
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svetimas. Iškilo tad savaime naujojo Vilniaus vyskupo paskyrimo klau
simas.

Dviem atvejais Lietuvos .Taryba kreipėsi į tuo metu artimiausi 
mums šv. Sosto atstovą Bavarijoje, kuriuo kaip tik ir buvo arkiv. E. 
Pacelli. L. Tarybos prašymą turėjo įteikti nuncijui trys atstovai; prak
tiškai gi jį perdavė buv. prezidentas Al. Stulginskis.

Šitoje vietoje pravartu patirti išpudį, kokį paliko Stulginskiui Popie
žiaus nuncijus Miinchene. Kiek mūsų atmintis leidžia, primename paties 
Stulginskio atpasakotus žodžius:

Nuncijus, arkiv. E. Pacelli, Lietuvos Tarybos prašymą priėmęs ir 
iš savo pusės pažadėjęs paremti. Audiencijai pasibaigus, kai mūsų at
stovas pakilęs išeiti ir su nuncijum atsisveikinęs, jis buvęs labai sujau
dintas arkivyskupo Pacelli kuklumu ir nuoširdumu. Savo svetį paly
dėjęs į pirmąjį nunciatūros aukštą, nors laiptų patalpa buvusi nekūre
nama ir gana šalta. P. Stulginskiui netekę nei gerai susivokti, kaip jo 
kailinius nuncijus jau buvęs iš kabyklos paėmęs ir čia pat padėjęs už
sivilkti.. . . Jei toks gestas būtų galėjos sujaudinti ir „didelį poną“, 
tai ką gi begalima pasakyti, kai tokio dėmesio staigmeną pajuto lietu
vis, kurių kuklumas mūsuose jau nuo amžių yra žinomas.

Nuncijus Pacelli, kuris vieną dieną sėdi prie vieno stalo su pačiu 
vokiečių kaizeriu ir visu jo armijos generalitetu, vėliau — perkeltas 
nuncijumi į Berlyną — su antruoju vokiečių respublikos prezidentu 
feldmaršalu Hindenburgu, niekad tačiau nepraleidžia progos atsilan
kyti ir į kuklius Lietuvos pasiuntinybės priėmimus, visada palikdamas 
savo vidinės šilumos spindulėlį ir napaprasto žavumo jausmą. Tas tatai 
žmogus, kuris pirmąsias savo žinias apie Lietuvą ir lietuvius rinko Vati
kano archyvuose, tapo ne vien mūsų artimu bičiuliu, bet tarsi broliu, 
lyg rodos tik vieni mūsų reikalai jam būtų terūpėję, lyg tik vienas te
būtų toks varganas kraštas, kenčiąs karo padarytas kruvinas žaizdas ...

Ir antrą kartą nuncijus E. Pacelli savo duotąjį pažadą Lietuvos 
Tarybai ištesėjo: Vilnius gavo lietuvį vyskupą, a.a. Jurgio Matulaičio 
asmenyje.

Po sėkmingai sudaryto konkordato 1929 metais su Prūsijos vyriau
sybe, nuncijus grįžta į Vatikaną, triumfališkai Berlyno miesto palydėtas. 
1931 metais kardinolui P. Gasparri iš savo vietos dėl senyvo amžiaus 
pasitraukus, Popiežius Pijus XI-sis kardinolą E. Pacelli paskiria Vati
kano Valstybės Sekretoriumi, atseit paveda jam užimti aukščiausi bei 
atsakomingiausį postą.

Permetus akimi jo nuveiktus darbus dvylikos metų bėgyje Bavari
joje ir Prūsijoje, atsimenant, kokiomis sunkiomis sąlygomis jis paruošė 
dirvą ir sudarė konkordatus (su Bavarija 1924 m. ir su Prūsija — 1929 
metais), turint galvoje jo ypatingai puikų pasiruošimą diplomatiniam 
darbui, stebinantį svetimų kalbų mokėjimą, tą jo būdo ir elgesio ža
vumą, kuriuo net šalti vokiečiai negalėdavo atsižavėti, atrodo, kad tin
kamesnio asmens kaip kardinolas Pacelli į Valstybės Sekretorius tuo
metinis Popiežius Pijus XI negalėjo parinkti.
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Ir Aukščiausiojo sprendimu, Popiežiui Pijui XI-j am 1939 metais 
mirus, kovo 2 d. tas pats kardinolas Pacelli buvo išrinktas visos Ka
talikų Bažnyčios Ganytojumi, pasirinkdamas Pijaus XII-jo vardą.

Europoje tuo metų debesys niaukėsi: naciškoji Vokietija siautėjo, 
paliesdama Austriją, mūsų Klaipėdą, Čekoslovakiją, verždamosi į lenkų 
valdomas sritis, aiškiai grūmodama karu. Popiežiui Pijui XII-jam, ga
lima sakyt, nuo pat pirmos popiežiavimo dienos teko daryti tiesiogiai ir 
per savo nuncijus ne vieną intervenciją, kad karo grėsmė būtų atito
linta. Vėliau, kai jau karas prasidėjo, jis darė viską, kad būtų sušaukta 
konferencija tolimesnei karo eigai sustabdyti; visa siela norėjo bent 
Italiją išgelbėti nuo įsikišimo į karą, tačiau savimeilės apakinti valstybės 
vadovai nepakluso jo balso, pražudė savo kraštus ir visą pasaulį įvėlė 
į žiauriausias pjautynes, kokių žmonija dar nebuvo išgyvenusi.

Su kitomis karo paliestomis tautomis ir mes atsidūrėme didžiųjų 
grumtynių vieškelyje, pasidarėme slaptų susitarimų, vykstančių tarp 
vokiečių ir bolševikų, objektu, ir to pasėkoje virtom karo lauku, bu
vom apiplėšti ir iš gimtojo krašto negirdėtomis aplinkybėmis ištremti 
šimtais tūkstančių . . .

Nelaimėje pažinsi tikrą draugą, sako patarlė. Čia kaip tik dera 
prisiminti pirmą bolševikmetį Lietuvoje. Kai 1940 m. bolševikai smurtu 
užėmė Lietuvą, tariamoji Paleckio vyriausybė birželio 26 d. padarė nu
tarimą, kad tarp Lietuvos ir Šv. Sosto sudarytasis 1927 metais konkor
datas nutraukiamas. Apie tai buvo pavesta kommunistų pastatytam už
sienių reikalų ministerijos gener. sekretoriui Glovackiui painformuoti 
tuometinį Popiežiaus nuncijų arkivysk. Centozą Kaune.

Kai Glovackis be jokios įžangos per vertėją P. Z. pranešė nuncijui 
vyriausybės nutarimą, Popiežiaus atstovas pareiškė protestą, priminda
mas šito akto vienašališkumą, kuriuo sulaužomi tarptautiniai Lietuvos 
įsipareigojimai kitos suvereninės valstybės atžvilgiu, čia pat pridurda
mas, kad Šv. Sostas ir ateityje konkordato nuostatų laikysis kaip ligi 
šiolei . . . Popiežius Pijus XII-sis savo nuncijaus padarytą anuomet pa
reiškimą po šiai dienai Lietuvai tebetaiko: Vatikane mes tebeturim 
pilnateisį savo atstovą.

Priminsim dar vieną faktą iš to paties meto. Šv. Sosto nunciatūra 
Kaune turėjo savo einamąją sąskaitą, kuri tuo metu siekė virš penkias
dešimts tūkstančių litų. Kadangi su konkordato nutraukimu buvo atimta 
mūsų bažnyčiai pašalpa, tai Popiežiaus nuncijus visus nunciatūros turėtus 
pinigus pervedė Kauno Arkivyskupo Metropolito dispozicijon.

Iš čia suminėtų dviejų faktų mes matome, kad pirmasis suverenas, 
Romos Popiežius, pareiškė per savo nuncijų komunistinei Lietuvos 
vyriausybei protestą dėl Lietuvos teisių sulaužymo, ir pirmas ištiesė 
simboliškai' pagalbos ranką. Tai buvo tik pradžia to dėmesio, kurį Jo 
Šventybė Popiežius Pijus XII-sis rodė ir teberodo Lietuvai ir jos žmo
nėms. Kai 1941 metais pirmoji bolševikų okupacija buvo pakeista antrąja, 
nacių okupacija, ir mūsų žmonės prievarta dešimtimis tūkstančių buvo 
išvežami vokiečiu karo pramonės darbams, Popiežius ir jiems stengėsi
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kuo galėdamas padėti. Jo parėdymu Vatikane buvo spausdinamos malda
knygės, kuriomis buvo aprūpinami iš krašto išvežtieji mūsų žmonės.

Arba vėl: 1941 m. kovo 12 d., atseit Popiežiaus vainikavimo dieną, 
Pijus XII-sis rašo Lietuvos ir Latvijos katalikų Vyskupams pilną meilės 
ir skaisčios vilties raštą, padrąsindamas mūsų Vyskupus ir tikinčiuosius 
dėl mūsų kraštą ištikusios nelaimės. „Tas pats Dievas, kurs davė gin
klus nugalėti, suteiks ir pergalę tik nenustokite vilties Juo pasitikėti1', 
rašo Popiežius aname rašte. Ir kas sakinys — vis naujas padrąsinimas 
žiauraus likimo ištiktiesiems. Savo didžiausios iškilmės dieną kada šv. 
Petro .bazilikos skliautuose dar tebeaidi iškilmingas Te D e u m, Popiežius 
Pijus XII-sis savo kambarėly pasilikęs vienas, vėl grįžta mintimis į 
Lietuvą rašo ilgiausi suraminimo žodį, meldžiasi už mus, dėl 
nedalios . . . Kaip brangūs buvo anuomet tie Jo žodžiai tik tas 
pilnai suprasti, kas pergyveno birželio 14 — 17 dienų siaubą.

Vokiečiams siautėjant Lietuvoje, ypač Vilniaus apygardoje 
kiariopai puolant ir niekinant tuos krašto gyventojus, kurie ankščiau 
buvo pasisakę esą lenkai, kai Vilniuje buvo uždaryta kunigų seminarija 
ir arkiv. Jalbrzykovskis išvežtas į T.T. Marijonų vienuolyną Marijam
polėn, Popiežius Pijus XII-sis Vilkaviškio vyskupą pagalbininką prof. 
M. Reinį pakelia į arkivyskupus ir paveda valdyti Vilniaus arkivys
kupiją. Lyg nujausdamas, kad mūsų krašto laukia dar žiauresni bandy
mai, skiria naujus vyskupus — Prel. Dr. V. Ramanauską-Telšių ir 
mirusio Kaišedorių vyskupo vieton ilgametį bolševikų kalinį, vyskupą 
T. Matulionį. Žodžiu, nei Lietuvos okupacijos, nei karo eiga Popiežiaus 
ypatingo dėmesio Lietuva ir jos dvasiniais reikalais nesutrukdo.

Kai 1944 metais karo audra mus atbloškė į nesvetingą, karo nunio
kotą šalį ir čia Popiežius susirūpino, Dvasiniems tremtinių reikalams 
tvarkyti, jis įstegia III-ją Misiją, kuriai paveda parinkti kiekvienos 
tremtinių tautybės vadovus ir jiems patiki religinius — moralinius savo 
tautiečių rūpesčius. Šis naujasis Popiežiaus patvarkymas, tiesa, liečia 
visų tautybių tremtinius, dėl karo veiksmų atsiradusius Vokietijoje, 
tačiau mums, lietuviams, jo reikšmė neikiek nesumažėja. Šalia didesnių 
už mus tautų tremtinių ir mes gavome tas pačias nepriklausomos reli
ginės — bažnytinės lietuvių organizacijos teises, kurios šiuo metu reiškia 
mums mūsų savitumo ir savarankiškumo pripažinimą.

III-sios Misijos įsteigimu Popiežiaus rūpestis mumis nesibaigia. 
Žinodamas tremtinių medžiaginį skurdą, jis siunčia lietuviams, kuriame 
krašte jie bebūtų išblaškyti, pašalpas. Nors šiuo metu Vatikano lėšos 
iš niekur nepapildomos, o sušelpiami prašosi veik visi Europos kata
likiškieji kraštai, tačiau Pijus XII-sis ir lietuvių nepamiršta.

Neminint mūsų kraujo brolių amerikiečių, tik vienas Romos Po
piežius Pijus XII-sis mums tiesia pagalbos ranką, jokių vekselių nerei
kalaudamas.

Ir, jei mes nei šiandie ir nei rytoj dar negalėsime paminklo pastatyti, 
kad Jojo kilnusis vardas kartų kartoms bylotų, kas didžiausios nelaimės
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metu buvo ištikimiausias Lietuvos draugas, tai bent savo širdyse aukso 
raidėmis įrašykime Popiežiaus Pijaus XII - jo vardą, atmindami Jį savo
maldose. (Dr. P. Mačiulis)

MINTYS PAMKSLUI
Švenčiant aštuntąsias Pijaus XII-jo vainikavimo sukaktuves, mūsų 

mintys krypsta į amžinąją Romą, kur yra visam pasauliui šviečiantis 
švyturys — paties Dievo įsteigta popiežiaus institucija.

Kas nori didelį ir stiprų namą pastatyti, tas turi stiprius ir galingus 
pamatus išvesti. Kas nori keleivius per jūras perkelti, tas turi prityrusį 
ir tinkamą jūrininką — kapitoną — rasti, nes kitaip laivas gali ant 
povandeninių uolų užplaukti ir jūrose paskęsti. Kas kokią nors žmonių 
bendruomenę kuria, tas turi pirmininką numatyti, kurs pajėgtų visus 
narius krūvon jungti ir į siekiamą tikslą vesti.

Tokia uola, toks vairininkas ir viršininkas Katalikų Bažnyčioje yra 
Galilėjos žvejo Simono — Petro įpėdinis, kuriam atiduoti Dangaus Kara
lystės raktai ir Vyriausio Ganytojo lazda. Šita nenutrūkstama įpėdinystė 
reiškiasi Romos Popiežiuose. Vienam mirus, visą valdžią perima kitas 
ir taip jau 263 kartą . . .

Pragaro vartai viską darė kad galėtų tą uolą sudaužyti. Prieš ją 
kovoja ir pinigas, ir jėga, ir prievarta, ir melas, ir šmeižtas, bet veltui...

Per pirmus 300 metų nuo krikščionybės pradžios iš 32 popiežių 30 
buvo nukankinti, o du mirė ištrėmime. Ir vėlesniais laikais, ar nebuvo 
popiežių ištremtų, kalinamų ir persekiojamų? Sunkios bandymų srovės, 
išsiveržiančios atskalų ir filosofinių idėjų formomis, kaip galikanizmas, 
jansenizmas, modernizmas, — visada pirmon eilėn nukreipdavo savo 
ginklus prieš popiežius. Ir vis dėlto visa tai nepajėgė Kristaus Vietininko 
pašalinti iš šventojo Petro sosto. Teisingai tat pasakė Gamalijėlis: „Jei 
tas sumanymas ... iš žmonių, jis iširs; bet jei jis iš Dievo, jūs nega
lėsite jo išardyti (Ap. D. 5,38—39).

Užtat šiandien Bažnyčia džiaugiasi švęsdama savo Vyriausiojo Gany
tojo vainikavimo metines. Ir kaip nesidžiaugti, kada iš tos institucijos: 
visam žmonijos gyvenimui išplaukia tiek daug visokeriopos palaimos: 
Popiežių asmeny menas, kultūra, mokslas turi savo puoselėtojus, 
uoliausius rėmėjus ir gynėjus nuo hunų, mongolų, turkų . . . Popiežių 
enciklikos religiniais, socialiniais, auklėjimo, šeimos šventumo klau
simais, jų kova su egoizmu, liberalizmu, bolševizmu ir totalizmu visą 
žmoniją gina nuo skaudžių blogybių. Per Popiežius Dievas siunčia 
pasauliui vyrus, kurie moka parodyti laiko žaizdas ir jas gydyti.

Ir Pijus XII, kaip žinome iš šio karo gausių faktų yra pasidaręs 
žmonijos taikos apaštalu. Jau pats jo vardas — Pacelli — reiškia taikin
gąjį; jo herbas — baltas balandis su alyvų šakele; jo obalsis — „Opus 
iustitiae pax“ — „taika yra teisingumo vaisius“. Savo pirmoje encikli
koje „Summi pontificatus“ jis jau pabrėžia: „Esame vietininkas To, Kurs 
sprendžiamoj valandoj, stovėdamas prieš ano meto didžiausios žemiškos 
galybės valdvo įgaliotinį (Pilotą), pasakė: „Aš gimiau ir pasaulin atėjau,

87

95



kad liudyčiau apie tiesą. Kiekvienas, kurs yra iš tiesos, klauso mano 
žodžių.“ Kaip Jo vietininkas šiuo metu visu uolumu jaučiame pareigą ir 
apaštališką drąsą liudyti apie tiesą. Tose pareigose neleisimės žemiškų 
galių pavergiami. Nei pasipriešinimas, • nei prieštaravimai, nei prievarta, 
nei baimė mus nuo tos pareigos nesulaikys. Visom jėgom sieksim tiesos 
meilėje“. Tais žodžiais šių dienų popiežius Pijus XII pradėjo savo 
pontifikatą. Ir nuo pat 1939 metų, jis stengėsi paveikti valstybių vyrus, 
kad juos atitrauktų nuo karo. Savo enciklikom jis daug kartų perspėjo 
žmonją, kad esamų blogumų priežastis yra prigimtųjų dorovės dėsnių 
nesilaikymas, nutolimas nuo Dievo, atkritimas nuo Bažnyčios, nacionaliz
mo klaidingas supratimas. Perspėjo nuo pavojų ir nurodė gydomąsias 
priemones: grįžimas prie tikėjimo ir Dievo, šeimos pašventinimas, kata
likiškas jaunuomenės auklėjimas . . . Visa energija gina silpnesniuosius 
ir prispaustuosius. <

„Kas yra ligonis ir aš nekenčiu su juo?“ — klausia Piju XII apaštalo 
šv. Povilo žodžiais. Jis šaukia visus meilės žygin ir pats visom išgalėm 
remia prispaustuosius. Lietuviams jau keliais atvejais yra parodęs savo 
nuoširdumą ir ištiesęs pagalbos ranką, sušelpdamas mūsų studentiją ir, 
apskritai, pabėgėlius.

Minėdami popiežiaus vainikavimo metines, mes ypač turime 
melstis už šventąjį Tėvą. Kada pasaulis banguote banguoja įvairiom 
krizėm ir Bažnyčios Vadovybė daro viską, kad iš to žmoniją išgelbėtų, 
mes reiškime Šv. Tėvui mūsų ištikimybę meilę ir prisirišimą ir melskime 
Aukščiausiąjį, kad tas Bažnyčios Švyturys, Dievo laiminamas, ne tik 
atmuštų- visas pikto bangas, bet ir nušviestų visai žmonijai kelią broliš
kos meilės ir tiesos šviesa. Amen (K. V. P.).

MALDA UŽ TAUTŲ TĖVĄ

Dieve, Tu leidai tautų įvairumą, bet Tu norėjai išvidinės jų vienybės. 
Tu norėjai, Viešpatie, kad žmonija būtų tarsi viena šeima, vieno tėvo 
globojama ir vadovaujama.

Ir davei Tu mums jį — šį Tėvą kupiną didžios meilės ir tvirtumo. 
Tu jį mums skyrei, kad lygintų mūsų skirtumus, derintų pažiūras, 
glaustų mus į vienybę. Laikyk jį, Viešpatie, sveiką ir tvirtą. Duok jam 
jėgos nenumaldomai siekti Tavo vaikų sutartinės ir didžios taikos.

Tepasireiškia per jį, Viešpatie, Tavo valia ir tėvškoji galia. Temoko 
jis mus ir pašvenčia, tejungia mus ir kuria mumyse taikos dvasią.

Viešpatie, saugok jį — mūsų Popiežių Pijų ir laikyk jį mums sveiką 
dar ilgus metus. Amen.

PETRO LAIVAS
Petro laivas plauks, kaip plaukęs, 
Ten, kur Kristus iria jį, 
Nors neliausis vėjas kaukęs 
Ir audra baisi.
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Visą kelionę Dievo malonė
Saugos ir budės:
Laivą kilnoja Dvasia Šventoji 
Ant savo širdies.

Džiaukis, Motina Lietuva, —
Tu po Kristaus vėliava, 
Šioj kelionėje nežūva 
Petro Laivo Įgula.

Kristaus brangioji, liaudie šventoji,
Pijaus vedama,

' Jūra audringa plauk ištvermingai,
Laimėn kviečiama.

PASTORACINE INSTRUKCIJA NR. 9

Liečia: Tremtinu Motinos kultą, motinos dienos minėjimą ir akciją 
už šeimų pašventimą gegužės mėnesyje.

1. Reikalas: Jautriausias pamaldumo mėnuo — gegužis. Į Marijos 
kultą mes jau pernai įjungėme Tremtinu Motinos pamaldumą kurį Ap. 
Sostas užgyrė ir kurį šiais metais turėtume nemažiau pabrėžti. Pagal 
tradiciją ši mėnesį mūsų žemiškos motinos pagerbimas, kuriam tremtyje 
reikia skirti ypatingą reikšmę. Motina yra šeimos židinio širdis, o šeima 
— pirminis ir pagrindinis religinio ir tautinio gyvenimo narvelis. Iš visur 
ateina žinios, keliančios reikalą šį narvelį juo toliau juo labiau stiprinti. 
Dėl to pagerbiant motiną, reikia daugiau dėmesio sutelkti ties tuo židiniu, 
kuris motiniškumą padaro pašvęstą ir garbingą būtent — ties pačia 
teisėta ir sakramentine šeima. Štai tie trys momentai, kuriuos DG Kon- 
fratrai malonės šį mėnesį pabrėžti, pagal bendrinius šios instrucijos 
nurodymus.

2. Pamaldumas į Tremtinių Motiną: Vakarinių gegužės 
pamaldų metu kasdien prieš Tantum Ergo atkalbėti maldą į Tremtinių 
Motiną (žiūr. priedą) su trigba invokacija:

Tremtinių Motina, melski už mus! 
Tremtinių Motina, užtaryki mus! 
Tremtinių Motina, neapleisk mūsų!

Į pirmąjį pamaldų pamoksėlį įpinti keletą žodžių, paaiškinančių kodėl 
mes tarp kitko šiais metais ypatingai norime melsti Josios užtarymo vis 
sunkėjančiuose dvasiniuose ir bendruose mūsų reikaluose.

3. Motinos dienos minėjimas (I Sekmadienį):
1. Pamaldos: šv. mišios intencija: kad lietuviškoj tremties šeimoj 
būtų išsaugotas motinystės šventumas; bendra komunja minėta 
intencija ir už savąsias motinas; pamokslo vietoje pastoracinis laiškas 
(žr. priedą); palaiminimo metu prieš Tantum Ergo malda už moti
nas (žr. priedą).
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2. Akademija: paskaita „Motiniškumo prasmė“ (žr. priedą); kita 
prgramos medžiaga pagal vietos sąlygas ir pajėgas.

IV. Seimų pašventinimas (II—IV sekmd.).
1. Intencijos: 2 - am s e k m : už karo audrų išblaškytas šeimas, 
kad jų nariai liktų ištikimi šventajam ryšiui ir grįžtų į bendrą židinį. 
3 - č i a m sek m. kad mūsų jaunimas liktų ištikimas tautinei šeimos 
dvasiai — vengtų santuokos su kitataučiais, nenaikintū savęs ir savo 
tautos. 4 -1 a m sekm: kad mūsų tremties šeimos dar labiau brangintų 
savus krikščioniškus ir tautinius papročius gyvenime ir auklėjime.

Šias intencijas iš anksto paskelbti, jų reikšmę išaiškinti, primenant, 
kad tomis intencijomis specialiai bus mišios ir pakviečant visus į jas 
įsijungti savo maldomis.
2. Maldos: Intencijoms pagilinti ir maldos dvasiai ta mintim pažadinti 
tais trim sekmadieniais po mišių išstačius Švenčiausiąjį, prieš Tantum 
Ergo, atkalbėti pritaikytas intencijom maldas (žr. priedą).

Gyv. Rožančiaus būrelių ir Maldos Ap. narius paraginti, kad minė
tomis intencijomis kasdien melstų Dievą ir Mergelę Mariją.

V. Apyskaita: DG Konfratrai malonės, pasibaigus gegužės 
mėnesiui, pranešti, kaip šios pastangos praėjo stovyklose ir koks žmonių 
skaičius į jas įsijungė.

Kir chh eim-T eck , 1947 m. balandžio 15 d.
(pas.) KAN. FELIKSAS KAPOČIUS 

Tautinis Delegatas

INSTRUKCIJOS PRIEDAI 
MOTINIŠKUMO PRASME

Motiniškumas tada gauna naujos šviesos, kada kyla iš gyvos dinamiš
kos minties, kai sąmoningai imi gilintis į jo prasmę. Nauja šviesa ir 
mintim jis suplazda, įsigilinus į motinos sąvoką ir praktines iš to 
išvadas.

Motinos vardas vartojamas tiesiogine prasme ir netiesiogine. Kal
bama apie vaikų motiną, apie motiną tėvynę, motiną žemę apie motiną 
Bažnyčią ir t.t. Tai keleriopo motiniškumo prasmė: gamtini o, 
socialinio ir metafizinio.

I. Gamtinis motiniškumas
Gamtinėj biologinėj srity motina yra naujos gyvybės davėja. Jos 

misija ir likimas čia yra panašios rūšies kaip augalinio ir zoologinio 
pasaulio — paleisti į pasaulį naują gyvybę duoti jai sąly
gas, kad ji išaugtų kuo geresnė gyvenimui ir jojo 
paskirčiai. Iš čia susidaro ypatingi santykiai tarp tos gyvybės židinio 
ir naujosios kibirkšties — tarp motinos ir vaiko. Tie santykiai panašūs 
kaip tarp grūdo ir jo daigo. Grūdas atiduoda visus savo resursus 
daigui, daigas kalasi iš žemės, savo viršūne bėga nuo grūdo į didįjį 
pasaulį, bet savo šaknimis vistiek lieka ir glūdi senkančio nykstančio 
grūdo lukšte. Tai natūralūs gamtinis kelias.
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Žmogiškame vaiko ir motinos santykiavime ta pati psichologija. 
Motinos prigimtis jau taip sutaisyta, kad vaiką ji nori pasilaikyti kuo 
ilgiausiai prie saves, atiduoti jam viską, ką pati turi geriausio, sudėti 
j jį visas savo geriausio, tobuliausio žmogaus svajones. Kaip tas grūdas, 
kurs guli jau dirvoje, gyvenimo šilumą ji priima psichiškai jau ne tiesiog, 
bet per tą daigą, ir savo kūno ir dvasios tarpininką — vaiką. Ji trau
kiasi iš gyvenimo avanscenos ir jaučiasi laiminga, matydama joje savo 
vaiką gyvenimo spindulių nušviestą.

Vaiko prigimtis — imti visą gyvybę ir šilumą iš motinos, kuo 
skubiausiai nuo jos atitrūkti į didįjį pasaulį; palikus motiną virsti nauju 
„aukštesnės“ rūšies žmogum ir sugrįžti pas motiną tik protarpiais — su 
tyliu nesąmoningu noru pasirodyti, kokis jis jau didelis žmogus, nuo pir
mykščio grūdo nebepriklausomas. Ir tik kai ilgiau vaikas.auga, kai jau 
virsta pats gyvenimo medžiu, nebe daigu, tada pajaučia labiau ryšį tarp 
savęs ir savo motinos. Ir tik šitas žmogus jau ima motiną kitaip vertinti.-- 
jis prie motinos artėja, nes ją ima suprasti.

Šitoje motinos meilėje gali būti nevienodos vertės gamos, dėlto 
nevienodi susidaro santykiai tarp jos ir vaiko. Žemiausios vertės meilė- 
motiną apakinančioji savo vaiko m ei 1 ė, kada motinai yra gera 
visa, kas tik jos vaike yra; kada motina negali įžvelgti savo vaiko ydų 
kaip toji motiniškoji pelėda savo vaiko grožio. Iš čia ir kyla kasdieni
niame gyvenime motinių tarpusavio vaida dėl jų vaikų. Tai elemen
tariausia zooliginė meilė. Tik nauja zoologinės meilės atošvaista 
yra motions egoistinė meilė jam perteikti-ką pati turi, bet jokiu 
būdu jo niekam neatiduoti, o jeigu atiduoti, tai tik tam, kam pati motina 
norės. Motinai jis vis tokis pat vaikas, kokį reikia mokyti ir diktuoti. Iš 
čia tie gyvenimiški konfliktai, kada suaugęs vaikas įsigeidžia vesti ar 
tekėti, ar savarankiškai savo pašaukimą rinktis. Jau aukštesnis ir natūra
lesnis motinos susitaikymas su likimu, kada vaikas atsiskirs nuo motinos; 
kad tai atskira asmenybė, kurios nepadarysi sau tolygios, ir tik rūpinasi 
jo gyvenimo ateitimi, sudarydama jo gyvenimui patogesnių sąlygų.

Aukščiausias ir tikriausias motinos meilės laipsnis yra dvasinė 
motinos meilė. Meilė, kuri skatina motiną rūpintis ne tik vaiko fizine 
prigimtim, bet ir kurti savo vaiko dvasią Tekia motina yra motina ne tik 
biologine, bet ir moraline prasme. Čia yra pati didžioji ir pati tikroji 
motinos nuopelnų sritis. Čia ji pakyla aukščiau zoologinės būties; ji 
pereina į tikrai žmogiškąją, į dvasios kūrėjo, formuotojo sritį. Rašytojas, 
menininkas kurs meną, politikas organizuos valstybę. Bet už šito kūrėjo, 
politiko ar meninko slepias jo motina, išauginusi to kūrėjo kuriančią 
dvasią. Ji, kaip gerojo sodininko ranka, nugenėja nuo vaiko „vilkus“, 
nereikalingas ataugas, tiesia, remia, gaivina jo asmenybę. Dvasinės meilės 
įkvėpiama motina neleis klestėti toms ydoms, kurias pateisina egoistinė 
ar zoologinė meilė.

O vaikas? Vaikas savo polinkyje — kiek galima greičiau įsijungti į 
pasaulį — nueina į kraštutinumą. Jis laiko persenusiu galvojimu 
motinos galvojimą ir elgesį. Jis gėdisi tradicijų, ieškodamas naujovės.
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Tėvai jam yra atsilikę, lygiai jų visas mentalitetas. Lietuvių inteligentinė 
karta yra ypatingai pergyvenusi atitrūkimą nuo motinos, nuo tėvų. 
Kaip gėdijos Kudirka savo tėvo, pilkasermėgio ir dar kalbančio 
lietuviškai, kaip lengvai nuėjo į mokykloje ir šalia mokyklos garbintą 
nihilizmą ir paliko tradicijas, iš motinos išsineštas- Vaikas, kuris ati- 
tūksta nuo motinos, nuo jos tradicijų yra panašus j ta kviečių dirvą, 
kurioj vietoje kviečio išauga kūkalis. Jei motinos meilė turi būti apval- 
doma sąmoningos valios, tai ne mažiau vaiko santykis turi būti 
apvaldomas: apvaldomas polinkis laikyti tėvus atsilikėliais, atmesti visa, 
kas tėvų buvo sukurta, tėvų tradicijas, lygiai apmaldomas turi būti 
polinkis naujau, originaliau gyventi. Sąmoninga vaiko valia turėtų būt: 
1) pasisavinti tėvų tradicijas ir 2) j as sujungti su naujo 
gyvenimo laimėjmais ir dvasia. Tai pats tikrasis kelias, kad 
padarytum laimingas motinas, kad pats jaustumeis esąs asmenybe; kad 
būtų įmanoma bendruomenės pažanga. Tai nuoširdus ir motinos pager
bimas, nes čia yra motinos kūrybos pratęsimas.

II. Socialinis motiniškumas
Prisirišimas prie motinos arba meilė motinai, yra pagrindas meilei 

žemės, tėvynės, bendruomenės, kurioje žmogus išauga. 
Tėvynei, žemei meilė tikrai įmanoma tam, kuris myli motiną, ar 
apskritai tėvus. Į gimtąją žemę, tėvynę bendruomenę taip pat tenka. 

,, žiūrėti kaip į motiną tėvynę kuri duoda fizinio ir dvasinio gyvenimo
sultis. Tėvynei meilė yra jau dvasingesnė už gamtinės motinos 
meilė. Dvasingesnė ta prasme, kad tėvynės sūnus su savo tėvyne nėra 
taip konkrečiai susietas fiziologiniais, biologiniais ryšiais. Antra, meilės 
jausmas, skirtas vienai motinai, tėvynės meilėje prasiplečia ir apima 
šimtus, milijonus. „Milijonus myliu, už milijonus kenčiu“, anot Micke
vičius. Nesąmoningas prisirišmas prie tėvynės motinos yra savas kiek
vienam, bet sąmoningas pasiaukojimas tėvynei, bendruo
menei yra sunskesnis. Jis įgyjamas nuolatiniu auklėjimu ilgomis 
tradicijomis (japonų lakūnai!). Sąmoninga tėvynės meilė, taip kaip 
sąmoniniga motinos meilė, nėra tik šiltas jaumas, sentimentas kalbant 
apie tėvynę. Tai valios nusiteikimas daryti gera kiekvienam tos 
tėvynės tautiečiui skyrium ir visų gerovei drauge. Kas iš tokios meilės, 
kuri spaudžia ašaras prisiminus Nemuną, Dubysą, bet, kuri dega neapy
kanta, kerštu, demogogija savo tautiečiui! Konkreti motinos tėvynės 
meilė reikalauja gerbti, vertinti, branginti savo žemę, savo tautos 
žmones, savo tautos žmonių sukurtas dvasines vertybes ir tradcijas, ir 
pačiam prisidėti prie tos kūrybos tęsimo net ligi savęs paaukojimo. Tai 
konkreti Motinos tėvynės meilė. Tėvynės meilė auklėjama Lietuvoj buvo 
stipriai. Lietuviai parodė didelio tėvynei pasiaukojimo. Ir visdėlto 
lietuviai parodė to auklėjimo spragų. Parodė pvz., to, ką vaikai pa
rodo tėvų atžilgiu — pastangų nuo jos atitrukti ar jos 
nedavertini. Pagarba viso to, kas svetima, savųjų žmonių ir 
institucijų negližavimas palyginta su svetimaisiais — pastangos prisiimti 
tariamai europietinės modos vertybes būdavo neretas požimys mūsų
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studijuojančio užsieniuos jaunimo. Anot patarlės, mūsų veršiai putrą 
maukia, užu jūrų midų geria.

Socialinis, motiniškumas, kaip ir tėvų — vaikų meilėje, turi dvi 
šalis — sūnų ir motiną tautieti ir tėvynę, tautą, bendruomenę. Keistokas 
reiškinys — tėvų vaikų meilėje, daugiausia kalbama apie tėvų pasiau
kojimą vaikams, socialinio motiniškumo plotmėje, kalbama apie tėvynei 
sūnaus pasiaukojimą ar meilė tėvynei, tautai. Čia pamirštama, kad 
vienapusė meilė nėlįa natūrali. Meilė bendruomenei reika
lauja ir bendruomenės meilės jos nariui, jo sūnui. Reikalauja iš jos pusės 
konkrečios meilės: rūpesčio, kad bendruomenės, tėvynės sūnui būtų 
sukurtos tokios gyvenimo solygos, kuriose jis galėtų ne tik išlaikyti savo 
fizinę egzistenciją, bet ir išplėtoti visas savo dvasines galias ir kurti tas 
vertybes, kurios sudaro kultūros ir civizacijos lobyną. Šitokis santykia
vimas papildo ir pratęsia motinos meilę šeimos santykiuose. Tokioje 
socialinėje meilėje gali būti paaukota gamtinė meile („OI neverk 
motušėlė “).

III. Metafizinis motiniškumas
Dar aukštesnis motiniškumo įprasminimas tikinčiajam yra ipeta- 

fizinė motiniškumo prasmė; kada tas vaiko ir motinos santykiavimas 
randa pirmavaizdį santykiavimą tarp dieviškojo Kū
rėjo ir kūrinio žmogaus. Jeigu tame santykiavime pažymimi 
du principai — teisingumas ir gerumas, tai pastarasis' princi
pas yra pagrindas motiniškumui.

Buvo amžiai, kada krikščioniškasis pasaulis ypatingai buvo pajau
tęs tame santykiavime teisingumą. Modernusis krikščioniškasis pa
saulis labiau kreipia dėmesio į gerumą. Ir tuo būtų galima išaiškinti, 
kodėl su ypatingu pamėgimu vartojamas kultas Dievo Motinos, kuri 
yra konkretusis to gerumo reiškėjas, pavyzdys, norma, tobulasis pa
veikslas santykiams tarp sūnaus ir motinos.

Bet šita sritis, grynai religinė, išeina iš mano kompetencijos ribų. 
Tepažymėsiu tik, kad lietuvių tautoje motinos šitą metafizinį motinos 
meilės įprasminimą jautė labai gyvai ir Dievo- Motinos paveikslas joms 
buvo ir pavyzdys ir paguoda. Šios srities liaudis sukūrė legendas apie 
Dievo Motinos globą.

Ką pastatyti gali netikintysis Dievo Motinos vietoje ir kuo įpras
minti, ką paimti tikrojo motiniškumo paveikslu — nežinau. Gal sykiu 
su Komtu jis galėtų paimti didžiųjų vyrų motinų paveikslus, kuriais 
sekdamas sūnus ar duktė įamžina tas motinas ir sujungia save su jomis. 
Bet tai jau ne metafizinis įprasminimas.

Kodėl kalbama apie motinas?
Tiek gamtinė, tiek socialinė, tiek metafizinė motiniškumo plotmė pa

brėžia ypatingai gyvybės pradus, gerumo, meilės pradą šeimoje, 
bendruomenėje, tarptautiniai^ pasaulyje.

Jeigu apie motinas šiandien kalbame, tai - kalbame kaip tik dėlto, 
kad tie pradai yra nustumti į šalį, nors daug apie juos kalbama. Kal-
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bama apie sveikatą, kai skauda. Pajuto visuomenė skausmą — dėl prie
auglio sumenkėjimo. Motinos skatinamos aukotis ir auginti naują žmo
gų. Auginti netam, kad būtų medžiagos griovimo darbui! — tai būtų 
pasityčiojimas iš motinos ir motiniškumo, — bet kad tas naujas žmo
gus kurtų ir tautai palaimą neštų.

Mes kalbame apie motiniškumą dėlto, kad mes pasiilgome motiniš
kumo tarptautiniuose santykiuose. Pasiilgome gerojo, kuriančiojo, teisy
bės ir teisės prado, kuris ir yra motiniškumo esmė. Mums gana mela
gingos didžiųjų dekliaracijos apie teisingumą, teisę žmoniškumą.

Mes kalbame apie motiniškumą ir dėl kitos — subjektyvinės -— 
priežasties. Mums skaudu, kad daugelis esam atskirti nuo savų motinų. 
Tai jau mūsų tremtinių specifinis skausmas. Ir kai kalbame apie moti
nas, aš nežinau, ko mumyse daugiau, ar džiaugsmo dėl motinos, ar 
skausmo. Tačiau viena aišku: šitoje padėtyje kiekvienas savo motiną 
pajėgiam vertinti daugiau nei normaliais laikais. Aišku kad mūsų 
visuomeniniuose santykiuose savo mažoje aplinkoje, bendruomenės gy
venime, padėtis žymiai pasikeistų jeigu motiniškumas socialine prasme 
gautų prideramą vietą. Jei mes nepajėgiam pakeisti tarptautinių santy
kių, jei»tam mes per silpni {vesti motiniškumo dvasią, tai savoje mažoje 
bendruomenėje tam esam pajėgus. Tik ar parodysim tam reikalingo 
pasiryžimo ir valios? Ar motinos minėjimas teliks tik tradicinis egzal
tuotas deklamavimas apie motinas? Ar jis tikrai taps mūsų gyvenimą 
formuojančiu veiksniu? Čia yra pagrindinis klausimas. (Prof. J. B.)

MALDOS
Į Tremtinių Motiną

Nesišaukė dar nieks šituo vardu, o Motin Tremtinių, nes nieks lig 
šiol tiek ašarų neliejo griuvėsius savų namų, dar nieks tiek neverkė 
dėl atskirties nuo savo artimų ir nieks tiek nevirpėjo dėl grasmės, kuri 
sekioja kaip šešėlis mus visur.

O Motin, argi mes neturim kelti rankų į Tave, kuri nešioji mus 
savoj širdy, kuri visad keliauji su žmonių vargu, kuri pati savoje žemėj 
nebuvai saugi!

Neprašom trumpinti kančias, tik ištvermės tenepristinga mūs šir
dims! Neverkiam dėl savų vargų, tik meldžiam — saugoki vaikus, kurie 
dar nekalti. Tu būk su jais ir glausk kaip savo Kūdikį kelionėse ir ty
ruose, pavojuose ir vienumoj, jei mūsų jiems pristigs.

O Motin, tu ranka sava paženklink židinį šeimos, kurį sukūrėm 
griuvėsiuos ar pernėšėm su virpančia širdim svetur!

Neleisk parpulti niekam svetimos širdies vilionėse ir niekam nerimą 
gesinti nuodų svaiguly ir niekam savo skurdą sąžinės purvu dangstyti.

Valyki mūs širdžių rūdis šitoj dalioj! Sutvirtink mūs žingsnius nau
jam kely, kurio mes dar nežinom! Suglaudink mūs eiles bendroj visų 
kovoj už savo Dievą ir už savo žemę.

O Motim Tremtinių, mes Tavo vardą norime iškelt ligi dangaus ir 
Tavo garbę geidžiam parsinešt ligi pačių savų namų! O, melski už mumis!

Užtarki mus ir neapleiski mūsų!
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Už Motiną

Viešpatie, heroizmo žyme paženklinai Tu mūsų motinas. Kas, jei ne 
jos, išlaikė tikėjimą j Tave, tikrąjį mūsų Dievą, į Tave, kai Tavo vietoje 
mums buvo brukami svetimi dievai? Kas palaikė mūsų meilę savajai 
tautai, kai jai išplėšti buvo vartojama jėga ir ginklas?

Motinai, Dieve, Tu davei jėgą, pranešančią ginklo ir prievartos galią. 
Tu padarei ją galingesnę už galinguosius žemėje.

Motina miršta, bet nemiršta jos meilė. Ir Tu, Dieve, padarei ją, 
mūsų motiną, šitos nemariosios meilės~gražiausia reiškėją. Tik Tu, kuris 
esi Meilė, galėjai sukurti mums šitokį skaisčios ir patvarios meilės 
kūrinį.

Kristau, mūsų Broli, kuo labiau Tu galėjai girtis ir didžiuotis šiame 
pasaulyje, jei ne savo dieviškąja Motina? Ko Tu labiau, po savo dangiš
kojo Tėvo, klausei, kieno valią norėjai geriau vykdyti, jei ne savo Mo
tinos Marijos? Ir mirdamas prie kryžiaus ar neprisiminei, kai sakei: 
Motina, štai Tavo Sūnus, ir kai pavedei ją mylimausiam savo moky
tiniui. Pagaliau, kas gražiau už Tave pagerbė savo motiną, už Tave, kuris 
paėmei ją pas save ir apvainikavai angelų Karalienės vainiku?

Kristau, jei iš Tavęs mes turime daug ko mokytis, tai ypač meilės sa
vosioms motinoms. Jei per Tave galime mes ko nors prašyti, tai pirmon 
eilėn paguodos savo motinoms. Stiprink jas kenčiančias kartu su savo 
tauriausiais vaikais, guosk jas verkiančias, išklausyk jų prašančių, vado
vauk joms kovojančioms. Tegu tas vaizdas, kuri regėjo Tavo mylimiau
sias mokinys Jonas — vaizdas moters, pamynusios savo kojomis žaltį — 
piktojo simbolį, virsta tikrove kiekvienoje mūsų motinoje. Tegu per 
mūsų motinas išnyksta piktas mūsų tautoje ir tegu įsigali gėris, kuriuo 
esi Tu pats, mūsų Dieve.

Leisk, pagaliau, Viešpatie, prisiminti tas mūsų motinas, kurios krito 
kaip kariai, gindamos teises į savo vaikų širdis. Amžinąjį atilsį duok 
joms, Viešpatie, ir amžinoji šviesa tegu joms šviečia. Amen.

Už Išblaškytas Šeimas

Visų nelaimių pati didžiausia, Dieve likti be savų vaikų, be vyro, 
be žmonos ir be tėvų. Ką sujungei šventu ryšiu, ką laiminai anom die
nom, nūnai Tu bandymu šituo mus išskiri, palieki nežinioj ir tiek jau 
metų leidi mums gyventi vienumoj ir rūpesty.

Norėtume suprast šį bandymą kuriuo Tu, mūsų Tėve, lydi šiandien 
daugelį šeimų. Ar mūsų rūpestis tiktai savim ir mūsų nuodėmės, 
kurių nebuvome laisvi, atsišaukė į Tavo tesingumą? O gal Tu, 
meilės Dieve, mus vedi kančių keliu dėlto, kad nori glaust arčiau savos 
Širdies?

Padėk suprast tavosios Apvaizdos lėmimą ir Tau tyra širdim tar
naut. Neleisk įpulti neviltin ir saugok nuo klastos, kuri kaip piktas 
gundymas įšliaužia kartais mūsų dvasion.

Leisk meilės bandymo dienas pakelti su Tava mintim, ir niekam iš 
žmonių nepąvydėt jų laimės, kuria jie džiaugias būdami drauge, ir nie-
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kam nelinkėt tos apgaulingos šilumos, kurią už svaigulį ir už negarbę 
perka sau kai kas.

Grąžinki man manuosius kūdikius ir artimuosius, Dieve! Sujunki 
mus visus, kaip kitados, į šventą židinį ir leisk gyvent tavoj šviesoj ir 
su Tavim.

Už Jaunimą
Viešpatie Kristau, meilės ir amžinos jaunystės Dieve! Tu matai 

liepsnojančias mūsų jaunimo širdis, kurios ieško šilumos ir dega meilės 
ilgesiu. Jie nerimsta savyje ir dažnai nejaučia, kur veda jų širdis.

Saugok jų jaunystę nuo idealų, kurie svetimi Tavo Širdžiai ir Tau 
pašvęstos tautos valiai. Kodėl gi turėtų išblėsti skaidrios jų akys savos 
tėvynės dangui, kodėl gi savo sūnaus ir savo dukters klaidą turėtų kar
čiai apverkti motina, kuri, išleisdama juos svetur, tiek vilčių sudėjo į 
Tavo globą jiems!

Kristau, pasigailėk tų, kurie jaunystės karštyje užmiršo Tavo ir 
jiems duotų tėvų valią! Pasigailėk mūsų, jų auklėtojų ir globėjų, kurie 
nemokėjom ir gal nesistengėm ju širdysna įdiegti savos žemės meilės, 
neparodėm jiems laiku svetur gręsiančių pavojų ir neįstengėm jų 
ieškančių meilės širdžių sušildyti tėvišku jautrumu!

Duok, Viešpatie, kad savo jaunimą laikytume taip brangų, kaip 
savo akies lėliukę, ir išlaikytume jį šių audrų laikais šalia savęs ir vėl 
grąžintume į Tavo skirtą mums Tėvynės žemę.

Už šeimų ištikimybe savajam Dievui
O Dieve, mūs tėvų ir protėvių praamžinas Globėjau! Tave tikėjome 

tyra širdim tiek amžių ir nenusigręžėm atėjus bandymui, kai svetima 
dvasia pavergti mus kėsinos.

Savoj kalboj nuo kūdikystės garbinom Tave. Savais vardais, savo
mis šventėm ir savais ženklais mes išpuošėm šventoves Tavo ir savus 
namus. Savoj kančioj ieškojam mes Tavos kančios prasmės ; . .

O Dieve, mūs tėvų praamžinas Globėjau! argi mes galim šiandie, 
baudymams atėjus, ieškoti svetimų dievų ir svetimiems stabams tar
naut? Ar galime užmiršt, kad Tu esi kiekvieno mūsų židinio Ugnis, kad 
vargas mums be Tavo šilumos visur, kuri nešildo mūs namų! Ar galime 
be Tavo palaimos sukeist žiedus? Ar galim savo kūdikius palikti be 
maldos ir leist keliauti svetimais keliais, nelydimiems Tavų akių . . .

O Dieve, argi mes ne Tavo balso esam pašaukti gyventi ir mylėt, 
kaip mūs tėvai ir protėviai . . . Amen.

PASTORACINE INSTRUKCIJA Nr. 10
Liečia: Dievo Kūno ir Jėzaus Širdies švenčių pravedimą.

REIKALAS: Gyvendami su kitų tautų tikinčiaisiais, mes turim pro
gos Dievo Kūno iškilmes atšvęsti kartu su jais ir taip, lyg mažų eucha
ristinių kongresų būdu, išreikšti visų tautų meilę ir kultą Kristui Svenč. 
Sakramente. Jėzaus Širdies šventė mums, lietuviams, yra ir metinės to
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tautos pasiaukojimo akto, kuris šventaisiais metais buvo iškilmingai 
padarytas. DG Konfratai pasistengs šias dvi šventes pravesti pagal že
miau duodamus bendrinius nurodymus.

DIEVO KŪNO ŠVENTĖJE: 1. pamaldos pagal įprastinę tvarką, 
kur galima atskiros lietuviams, 2. procesija, kur tik galima, kartu 
su kitų tautų katalikais, dalyvaujant atskira grupe su savo tautine ir 
organizacinėmis vėliavomis, savais tautiniais rūbais, choru, parengiant 
bent vieną altorių savais religiniais — tautiniais papuošalais.

. JĖZAUS ŠIRDIES DIENOJE (galima kelti j sekm. po Dievo Kūno 
oktavos): 1. pamaldų intencija: ištikybė tautos vardu padarytam Die
viškai Širdžiai pažadui ir pasiaukojimui, 2. pamoksle iškelti šio akto 
reikšmę,, kuris buvo susietas su tautos prisikėlimą įamžinančiu paminklo 
pamatų pašventinimu, prisikėlimo, kurio atnaujinimas tebėra tos pačios 
Širdies valioje; 3. pasiaukojimo akto (maldos) pakartojimas po šv. 
Mišių (tekstas pastor, laiške 16 vasario proga).

PRAVEDIMAS: 1. iš anksto susitarti su kitų tautybių kunigais bei 
atstovais dėl bendro dalyvavimo Dievo Kūno procesijoj ir paruošt sa
viškius, kad pats dalyvavimas būtų tinkamai pravestas reprezentaciniu 
ir religingumo atžvilgiais, 2. sekmadienį prieš šventę pranešti apie Jė
zaus Širdies šventės intenciją ir jos tvarką, 3. paragint galimai skait- 
lingiau eiti šv. Komunijos tiek per Dievo Kūno šventę, tiek per Jėzaus 
Širdies.

APYSKAITOJ apie šių švenčių pravedimą atkreipti dėmesį į sėk
mingesnius momentus, o taip pat, dėl psychologinių priežasčių, pasitai
kiusius eventualius minusus.

Kirchheim-Teck, 1947 m. gegužės mėn. 18 d.
(pas.) KAN. F. KAPOČIUS 

Tautinis Delegatas Lietuviams

MEDŽIAGA PRIE PAST. INSTRUKCIJOS NR. 10.
I. SPECIFINIS EUCHARISTIJOS KULTAS LIETUVOJE

Lietuvių Eucharisijai reiškiama pagarba turėjo ir turi skirtingų nuo 
kitų kraštų požymių. Mat, jau taip yra, kad religinis ir tautinis momentai 
yra taip glaudžiai susiję žmoguje, kad jie daro vienas kitam įtakos. Ir 
dėl to tas, kuris norėtų juos sustatyti prieštaraujančiame santyky, elgtųsi 
neprotingai ir prieš pačią prigimtį.

Eucharistinės procesijos, tas viešo Kristaus garbinimo būdas, buvo 
ir yra mūsų labai mėgiamas, ką parvirtina ir šis grandiozinis, nors dar 
tik pirmasis, visos Lietuvos Euch. Kongresas. Šios didžiosios dienos yra 
ne kas kita, kaip atskirų Kristų Eucharistijoje mylinčių mobilizacija, 
kurios vienetai išskirstyti užlieja visą Lietuvą ir suteikia jai aiškų 
religinį charakterį, kuris yra suvaidinęs mūsų tautos istorijoje lemiantį 
vaidmenį, išlaikydamas ir mūsų tautinę individualybę.

Mūsų religines procesijas nuolat lydi rūta, toji tautinė mūsų gėlelė, 
kuri taip gražiai yra apdainuota mūsų liaudies ir poetų. Ne be reikalo ir
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rusai varžė mūsų Eucharistines procesijas ir taip nenoriai toleravo, nes 
jiems buvo aišku, kad jose esama ir tautinių elementų.

Arba vėl suplikacijos, tas dar krikščionybės senovės palikimas: ar 
yra kitų karščiau ir taip iš pačių sielos gelmių jos traukiamos prie 
atidaryto Šv. Sakramento, kaip mūsų lietuvių. Galima drąsiai tvirtinti, 
kad lietuviai, nors jie būtų toli už tėvų žemės sienų, jei tik jie dar 
gieda lietuviškai suplikacijas, tai aiškus rodiklis, kad ten ir jų tautiška 
sąmonė dar gyva ir veikli.

Yra būtina, kad tos giesmės, kaip suplikacijos, mūsų grynai crigi- 
nalinė Strazdelio „Pulkim ant kelių“ ir pan., 'tjūtų giedamos ne vien 
choro, bet visos bažnyčios, visų pamaldose dalyvaujančių. Kur toks gie
dojimo būdas yra kiek apmiręs, ten jį reikia atgaivinti.

Lietuviai ir privačiai mėgsta garbinti Šv. Sakramentą. Ėjimas prie 
Dievo stalo pas mus, palyginti, yra labai didelis. A.a.ark. Bartoloni stebė
josi ir džiaugėsi, matydamas mūsų akademišką jaunimą taip gausiai 
priimant Šv. Sakramentą. Jis sušuko: Laimingi jūs, turį būrius tokio 
jaunimo.

Jau nuo seno Eucharistija Lietuvoje ypatingai garbinama. Pav., ir 
tokiais atvejais, kai bajorai, susirinkę į seimelius, imdavo vaidytis, ir 
rengdavosi kaip argumentą paleisti į apyvartą kardą, tada pasirodydavo 
kunigas su Monstrancija. Bajorai krisdavo ant kelių, nusilenkdavo ir 
susikišdavo savo kardus atgal į makštis.

Ir mūsų kariai, ypač lemiančiais momentais, šaukdavosi Eucharisti
jos pagalbos. Atsiminkim kad ir Katkų — Katkevičių ties Kiršholmu, 
kur jis sumušė 4 kartus galingesnius priešus švedus. Prieš mūšį kariuo
menė per mišias meldėsi.

Lietuvos dukros savo rankomis yra išsiuvinėjusios ir padovanojusios 
daugybę bažnytinių rūbų su Eucharistijos simboliais.

Galima drąsiai tvirtinti, kad Eucharistijos ir Marijos kultas išlaikė 
mus ir tautiškai sveikus, gedėjusius sukurti nepriklausomą Lietuvą.

(Iš prof. B. Česnio paskaitos Eucharistinio Kongreso metu.)

II. TAUTOS PASIAUKOJIMAS DIEVIŠKAJAI ŠIRDŽIAI

1. Pirmoji mintis
1922 m. vasario 29 d. dabartinis J. E. Vyskupas P. Būčys spaudoje 

(„Laisvė“ 24 Nr.) iškėlė sumanymą, kad lietuvių tauta panašiai kaip 
prancūzai, sunkioje valandoje šauktųsi Dievo pagalbos ir pasiaukotų 
Jėzaus dieviškajai Širdžiai. Tam ženklui turėtų būti pastatyta Kaune 
— Žaliakalny graži tautos įžadų bažnyčia. Jo žodžiais „Ta bažnyčia 
vienys su V. Jėzaus Širdim tiek Lietuvos širdžių, kiek buvo bažny
čioje plytelių“. '

Mūsų tautos pranašo mestas žodis atrado derlingą dirvą plačioje 
Lietuvos visuomenėje. Karštai pritarė visa tautiškoji katalikiškoji spau
da ir keletą metų ragino visuomenę tą kilnų sumanymą realizuoti.

1926 m. sausio mėn. 10 d. J. E. dabartinio Kauno Arkivyskupo 
Metropolito Juozapo Skvirecko iniciatyva, Kauno Rotušės salėje buvo 
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sušauktas rinktinių visų visuomenės sluoksnių atstovų susirinkimas, ku
riame dalyvavo keletas minsterių, generolų, profesorių, inžinierių, meni
ninkų, redaktorių, aukštųjų dvasininkų ir kt, viso apie 200 asmenų.

Visų buvo nutarta pastatyti Kaune Kristaus Prisikėlimo bažnyčią, 
kuri simbolizuotų Lietuvos atgimimą.

Tenai pat buvo išrinktas šiai bažnyčiai statyti komitetas.

2. Prisėlimo šventovės pamtų šventinimas 1934. VII. 1.
a. PREZIDENTO KALBOS IŠTRAUKA

Ši iškilminga diena skelbia nepaprastą mūsų tautos gyvenimo įvykį. 
Tai matyti iš gausingų minių, susibūrusių įvairiomis draugijomis, susi
telkusių po įvairiaspalvėmis vėliavomis. Ir pati jaunoji karta — vaikai 
— yra atėję to įvykio sveikinti. Gal nėra Lietuvoje kampo, iš kur ne
būtų šiandien atvykę žmonių pasižiūrėti . . .

Lietuvos atsikėlimą teprimena Prisikėlimo Bažnyčia. Mūsų Išgany
tojas yra parodęs žmonėms ir tautoms laisvės kelius, o jie yra kančių 
keliai. Lietuviai prityrė jų daug, dėlto ir buvo verti laisvės. Šiandien 
jie džiūgauja, parsigabenę akmenį iš Šventosios Žemės, kur yra gimęs, 
augęs, mokęs, kentėjęs ir stebuklingai iš numirusių prisikėlęs Kristus, 
džiūgauja Šventosios Žemės akmenį padėję paminklinės šventovės pa- 
matan Lietuvos žemėje. Mūsų tautos atsikėlimas religiniais dėsniais 
stiprintas, sutelktomis pajėgomis siektas.

Šviesias džiaugsmo dienas jau temdo rūstieji rūpesčiai.. Visa žemė 
nerimo jaudinama, tai kad ir mūsų kraštas nebūtų jo viesulų apsiaustas, 
ši pastatysima šventovė, būdama mūsų džiaugsmas, teesie mūsų ir 
grėsmė.

Z
b. ARKIVYSKUPO KALBOS IŠTRAUKA

Mes per amžius galėsime atminti tą įvykį, kad čia Kaune mūsų 
nepriklausomybei paminėti, mūsų dvasiniam gyvenimui pagyvinti ir 
pagilinti mūsų tautos pasiaukojimui atminti mes čia pasistatėme, pa
šventinome dalelę tos žemės ir uolos, kuri taip arti buvo paties mūsų 
Dieviškojo Išganytojo, paties Jėzaus Kristaus. Štai vienas dalykas, kuris 
ypatingu būdu, daro šį susirinkimą, šio kertinio akmens pašventinimą 
mum svarbų.

Ką reiškia Bažnyčios supratimu tas keretinis asmuo, taip iškilmin
gai šventinamas? Ko jis moko ir turi duoti, mums, Kristaus tikėjimu 
suvienytiems? Kertinis bažnyčios akmuo yra tai ženklas vienybės tarp 
tos visuomenės narių, kuriai bažnyčia yra statoma. Apie pirmuosius 
krikščionis yra žinoma, kad jų širdis ir siela buvo viena. Ta širdis ir 
siela tikrai viena susidaro tuomet, kada yra vienas visus jungiąs gyvas 
tikėjimas, kada yra viena, visūs jungianti meilė. Tad tas kertinis ak
muo, kuris lyg kad turi sujungti, būdamas ženklu, lyg primindamas 
kertinį akmenį Dieviškos Bažnyčios Jėzų Kristų, tas kertinis akmuo 
jungdamas visą pastatą, visus tuos akmenis ir plytas, kurios ant jo bus 
dedamos, tas kertinis akmuo turi išreikšti tą tikėjimą, kurio šventykla
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statoma, turi jam patarnauti ir skiriama visuomenei ypatingu būdu. Bet 
jei sudėsime akmenis glaudžiai net vieną ant kito, pastatas bus silpnas. 
Jei dėsime ir geriausią medžiagą ant to pamatinio pašventinto akmens, 
jei tos medžiagos tarp savęs nesujungsime, nedėsime kaip sakoma, ce
mento, ar kalkių, pastatąs bus silpnas, neišlaikys, nepasiliks, netarnaus 
ilgai. Taip yra ir su tikėjimu. Tikėjimas gali būti atskiruose žmonėse, 
bet jei jie nėra sujungti meilės cemento, meilės kalkių, kurie duoda 
jiems tikrą vienumą, tuomet tos visuomenės gyvenimas nebus stiprus. 
Jis savo tikėjime vargiai išsilaikys.

c. ŠV. TĖVO TELEGRAMOS

I. Šv. Tėvas, dvasioje dalyvaudamas toje didelėje iškilmėje, kurioje
Eucharistiniam Jėzui teikia garbę visa tauta, vyskupams, dvasininkams, 
valdžios atstovams ir tikintiesiems siunčią Tėviškąjį Palaiminimą ir 
maldauja, kad Eucharistijos meilė apimtų visus, gaivintų taiką ir ti
krąją meilę, uždegtų apaštalavimo darbams ir užauginitų visokeriopos 
laimės vaisius. (Pas.) Kard. Pacelli

II. Jo Šventenybė, tikėdamasis didelio pasisekimo ir labai gausaus
dalyvavimo Pirmajame Tautiniame Eucharistiname Kongrese, prašo 
Dieviškosios Šviesos ir nuoširdžiai siunčia Apaštališkąjį Palaiminimą, 
kaip palankios ir stiprinančios malonės laidą darbuose, statant naują 
votyvinę bažnyčią. (Pas.) Kard. Pacelli

3. Pasiaukojimo aktas
Lietuvių Tauta, Dievo Apvaizdos išgelbėta iš šimtmčius 

ją slėgusios vergijos pančių ir karžygiškų Šventosios Dvasios 
stiprinamų savo sūnų ir dukterų pasiaukojimu iškovojusi 
laisvę ir nepriklausomybę tūkstantis devyni šimtai trisdešimt 
ketvirtais šventaisiais metais, liepos mėnesį, 1 dieną, iš 
visos Lietuvos dešimtimis tūkstančių susirinkusi Kaune į 
pirmąjį Tautinį Eucharistinį Kongresą su savo nepriklau
somos Valstybės Prezidentu Antanu Smetona, Lietuvos 
bažnytinės Provincijos Arkivyskupu Metropolitu Juozapu 
Skvirecku, visos ‘ Lietuvių tautos aukštaisiais Ganytojais, 
Vyriausybe, Kariuomene, dalyvaujant iš užsienio atvyku
sioms mūsų tautos vaikams, suklaupusi prieš išstatytą 
viešoje adoracijoje Švenčiausiąjį Sakramentą, pasiaukoja 
Dieviškajai Jėzaus Širdžiai, patiekdama Jai šiuos karščiau
sius mūsų tautos troškimus.

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, saugok ir globok mūsų tautos laisvę ir 
nepriklausomybę; stiprink savo Šventosios Dvasios malonėmis mūsų 
dvasios Vadovus, mūsų Vyriausybę, mūsų kariuomepę ir visus tautos 
darbuotojus; suburk vienybėn visus mūsų tautos vaikus, surink svetur 
išblaškytus josios sūnus ir dukteris ir sujunk juos su mumis nesurdomais 
tėvynės meilės ryšiais.,
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Geriausioji Jėzaus Širdie, kuri verkai, žiūrėdama į savo išrinktosios 
tautos nelaimes, priimk ilgus ir sunkius mūsų tautos iškentėtus skaumus 
ir neleisk daugiau mūsų priešams viešpatauti brangioje mūsų tėvynėje.

Gailestingiausioj! Jėzaus Širdie, atleisk mūsų tautos nuodėmes, klai
das ir padaryk, kad mūsų visų širdys užsidegtų neužgesinama Tavo 
meilės liepsna. Jėzaus Širdie, teateinie tavo Karalystė mūsų brangioje 
Lietuvoje.

4. Išvada
Mes turime ypatingą pagrindą atnaujinti savo įžadus Kristui, nes 

Jo įkurta Bažnyčia ne tik kilnino mūsų sielas, bet ir apsaugojo mus nuo 
fiziškos mirties. Pakanka atskleisti paskutinių dviejų šimtmečių istorijos 
lapus, kad įsitikintume, kaip Katalikų Bažnyčia išsaugojo tautą nuo 
pavojaus be pėdsakų dingti pravoslavų ir tuo pat rusų jūroj.

Šiandien veikliosios krikščionybės gadynė. Dėl to toji pat religija, 
kuri vakar mus guodė, šiandien skatina, kuri vakar ramino, dabar mus 
kursto. Ji lydi mus į viešąjį gyvenimą, kad pagrįstumėm jį jos mokslu. 
Ji ragina mus persunkti Kristaus dvasia tautinį auklėjimą ir valstybinį 
darbą. Katalikybė šiandien išlaisvino per šimtmečius išsaugotas jėgas. 
Ji trokšta mus matyti kuriančius lietuviškomis formomis didingą krikš
čionišką kultūrą.

(Iš prof. Ereto kalbos, atidarant Taut. Eucharistinį Kongresą).

PASTORACINE INSTRUKCIJA NR. 11
Liečia: maldų oktavą į Šv. Kazimierą už Lietuvą.

REIKALAS. — Tautos Globėjo Šv. Kazimiero (šįmet sueina 490 m. 
nuo jo gimimo) kultas šiais sunkiais laikais vis labiau didėjo ne tik mūsų, 
tremtinių, tarpe, bet ir brolių amerikiečių. Ten yra susikūręs Ma Idos 
už Lietuvą Sąjūdis, kurio nariai nuo praeitų metų kovo mėnesio 
kalba kasdien rožančių į Šv. Kazimierą už tėvynės prisikėlimą. Šio 
Sąjūdžio vardu neseniai kreiptasi į mano įstaigą, prašant, kad ir broliai 
tremtiniai įsijuntų į jų maldą. Sąjūdžio vadovybė pageidauja, kad kovo 
mėn. 7 d. būtų atlaikytos viešos pamaldos už Lietuvos laisvę ir lietuvių 
kankinių sielas maldaujant galingojo Šv. Kazimiero užtarymo. Prašoma, 
kad tose pamaldose dalyvautų visi lietuviai tremtiniai, moksleiviai ir 
vaikai ir eitų minėta intencija šv. komunijos. To Sąjūdžio prašymas 
baigiamas šiais jautriais žodžiais: „Kadangi lietuviai tremtiniai, patyrę 
vargo, jautresni maldos už Lietuvą atžvilgiu, užtat mes ir kreipiamės, 
prašydami jiems sudaryti sąlygas, kad per maldą ir atgailą jie veikiau 
permaldautų Dievą už tautos kaltes ir priartintų jų grįžimo momentą į 
savo krašto namus“. — Pritardamas šiam iš gilaus tikėjimo kylančiam 
brolių amerikiečių balsui, pavedu D. G. Konfratrams pravesti stovyklose 
maldų oktavą į Šv. Tautos Globėją kovo 7—14 dienomis.

PAMALDOS: 1. Kasdien iš ryto šv. mišios tikintiesiems patogiu 
laiku; po mišių malda į Šv. Kazimierą. 2. Vakarais trumpos pamaldos, 
kur galima prie išstatyto Švenčiausiojo, atkalbant vieną rožančiaus pas
laptį, litaniją į Šv. ’ Kazimierą ir maldą už tėvynę.
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PRA VEDIMAS: 1. Kovo 7 d. (o kur bus švenčiama kovo 4 d.) pranešti 
žmonėms ąpie oktavą ir paaiškinti jos reikalą. 2. Paraginti jaunimą, 
ypač moksleiviją, oktavos dienomis kalbėti privačiai bent vieną 
rožančiaus paslaptį i Sv. Kazimierą; gyvojo rožančiaus nariai savo mal
domis teįsijungia į oktavos intenciją. 3. Kviesti tikinčiuosius oktavos 
metu dažniau (jei galima kasdien) eiti šv. komunijos.

Kirchheim-Te ck, 1948 m. vasario 25 d.
KAN. FELIKSAS KAPOČIUS 
Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje

PASTORACINE INSTRUKCIJA NR. 12

LIEČIA: Popiežiaus vainikavimo metinių minėjimą.
REIKALAS: Popiežius Pijus XII šįmet švenčia devintąsias išrinkimo 

ir vainikavimo sukaktis. Kaip Kristaus Vietinikas, 400 milijonų katalikų 
vadas, kaip aukšta moralinė asmenybė kreipia Jis šiandie į save ypatingą 
visų dėmesį. Ir mums Jis yra brangus, kaip katalikškai tautai. Sukakties 
proga mes Jį prisimename ir kaip Tėvą ir kaip mažųjų tautų Globėją. 
Jo uždaviniai dideli ir našta sunki. Bažnyčiose ypač tą dieną mums 
privalu už Jį melstis, o visuomenei — parodyti Jo rūpestį mumis ir 
mūsų tauta. Šia mintimi D.G. Konfratrai pasistengs pravesti žemiau 
patiekiamus punktus.

PAMALDAS kiek galima iškilmingiau atlaikyti kovo 14 d. — sek
madienį. Per šv. mišias prašyti tikinčiuosius melstis už Jo Šventybę 
ir už Jį priimti šv. komuniją. Po mišių Te D e u m Pamoksle iškelti 
Popiežiaus pastangas sukurti tarp tautų pastovią taiką.

AKADEMIJĄ, kur galima, suruošti popietyje, paskaitant čia pride
damą kun. dr. Pr. Brazio paskaitą „Pijus XII ir Lietuva“. Kitą programą 
sudaryti pagal vietos galimybes ir sąlygas.

PASTABA: Iš didesnių stovyklų Popiežiui pagerbti akademijų 
prezidiumo vardu pasiųsti sveikinimo telegramas Popiežiaus Misijos 
Setui J E. Vyskupui A. J. Muenchui, Kronberg-Taunus.

Kirchheim-Teck, 1948 m. kovo 1 d.
KAN. FELIKSAS KAPOČIUS 
Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje

POPIEŽIAUS IR BAŽNYČIOS MISIJA TAUTŲ BENDRUOMENCjE 
Medžiaga Pamokslui

Katalikų Bažnyčia savo esmėje yra virštautinė. Ji Motina, vadinama 
Sancta Mater Ecclesia, Motina visų tautų ir visų žmonių. Būdama Motina, 
ji negali priklausyti vienai kuriai tautai arba vienai labiau, negu kitai. 
Kaip Motina ji niekam nėra svetima. Savo prigimtimi ji yra skirta
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visoms tautoms. Ji yra mistinis Kristaus kūnas, kuris savo nelygstamu 
vidiniu vienumu toli prašoka natūralinę šeimą. Bažnyčia yra nedaloma 
universalinė visuma, kaip nedalomas yra Kristus — jos galva., Gili yra 
šv. Augustino mintis, kad Kristus yra pilnas tada, kai Jis yra su 
savo Baažnyčia, kuri apima visų kraštų ir visų laikų žmones, atpirktus 
Jo krauju.

Žmonijos istorijoje Bažnyčia stovi įvairių, viena kitai priešingų, 
srovių kovos lauke. Nors jos vienumas tokiu būdu yra išstatomas 
įvairių puolimų pavojun, tačiau ji lieka nepajudinama. Priešingai, ji 
spinduliuoja naujomis jėgomis, vienyjančiomis pasidalinusią žmoniją. 
Tos jėgos yra: dieviškoji malonė, kuria ji visus apglobia; tiesos, kurias 
ji visur ir visada skelbia tas pačias; idealai, kuriais ji uždega visų širdis.

Niekinga tat yra kovoti prieš Kristaus ir Jo Bažnyčios pilnatvę, nes 
ši kova yra kartu sąmokslas prieš žmonių giminės vienumą. Sis sąmoks
las nekartą reiškiasi bandymais įjungti Bažnyčią į vienos kurios tautos 
rėmus, pavergti ją vienos kurios tautos interesams arba ištremti ją iš 
viešojo tautos gyvenimo. Tautos, kurios šiuos bandymus vykdė pačios 
neteko tikro ir pilno gyvenimo palaimos.

Paskutinių šimtmečių tautinis ir valstybinis individualizmas kėsinosi 
Bažnyčios vienumą suardyti ir jos vienyjančias jėgas paraližuoti, jėgas, 
kurios kitados buvo esminė Vakarų kultūros dalimi. Persenęs liberaliz
mas norėjo sukurti žmonijos vienybę supasaulintos kultūros ir huma
nizmo pagalba, be Bažnyčios dalyvavimo. Šitų pastangų vaisius buvo ne 
žmonijos apjungimas, bet suskaldymas įvairiom, iš to išaugusiom tota- 
lizmo formomis. Totalizmas gi palaidojo prigimtą žmogaus laisvę, atnešė 
siautėjimą jėgos, brutalumo, nužmoginimo ir griovimo, kokio žmonių 
istorija dar nebuvo mačiusi.

Mūsų visuotino susiskaldymo laikais Bažnyčia savo ir žmonijos 
gerovei turi daryti visa, kad naujai suklestėtų jos nedalomas vienumas. 
Todėl šiandie, daugiau kaip bet kuomet, ji turi būti virštautinė. Šita 
dvasia turi persunkti visų katalikų — dvasiškių ir pasauliškių veiklą, 
turint galvoj ne tik dabarties, bet ypač ateities uždavinius.

Bažnyčios virštautiškumui suprasti reikia atitinkamo dvasios nusitei
kimo. Jis nevertintinas matematiškais santykiais ar griežtais statistiniais 
atskirų tautų daviniais. Bažnyčia yra virštautinė, nes ji vienoda meile 
apima visas tautas ir nacijas. Ji gyvuoja ir atsiskleidžia visuose pasaulio 
kraštuose, bet kartu ir visi pasaulio kraštai prisideda prie jos gyvybės ir 
klestėjimo. Savo virštautiškume ji stovi nesvyruodama ir ji nėra nepa
siekiamame tolyje atskiroms tautoms. Ne, ji kaip ir Kristus gyvena tarp 
žmonių, nes Kristus per ją gyvena tautose. Kaip Kristus priėmė tikrą 
žmogaus prigimti, taip ir Bažnyčia apima tikrą žmoniškumą, paversdama 
jj viršprigimtinės jėgos šaltiniu. Todėl vis labiau Bažnyčiai šiandien 
tinka šv. Augustino žodžiai, kad ji šaukia savo tikinčiuosius iš visų tautų 
ir visomis kalbomis jungia juos bendron žemės keleivių procesijon; ji 
nesisieloja dėl papročių, įstatymų instiuciju skirtingumo, kuris reiškiasi 
atskirose tautose; ji visa tai saugo ir prie jų prisitako; pagaliau net tai,
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kas atskirose tautose yra skirtinga, Bažnyčia nukreipia i vieną ir tą 
patį tikslą — ištaikyti taiką žemėje, kiek tai neprieštarauja vieno 
aukščiausiojo tikro Dievo garbinimui (iš De Civitate Dei).

(Iš 1945 m. kalėdinės Popiežiaus kalbos)

Mūsų (t. y. Popiežiaus) pazicija tarp priešingų polių yra laisva nuo 
bet kokio šališkumo vienos ar kitos tautos, vieno ar kito tautų bloko 
atžvilgiu, lygiai kaip ji yra laisva nuo bet kurios žemiškos naudos. 
Šiandien, kai statomas klausimas būti su Kristumi ar prieš Jį, kai visa 
žmonija stovi prieš dilemą — būti ar nebūti, Petro misjos šūkis „atiduoti 
kiekvienam, kas jam priklauso“ spindi Mums (Popiežiui) neregėta be
šališkumo šviesa. Šis bešališkumas nesiekia tautas skaldyti, bet jas jungti 
taikai, nes taika yra šiandien didelė kova, kurion turi jungtis visi . . . 
Pas Mus kreipiasi iš visų pasaulio kraštų nuskriaustieji ir persekioja
mieji, kuriuos Mums privalu atgaivinti paguoda ir užtarimu.

(Iš 1947 m. kalėdinės Popiežiaus kalbos)

PIJUS XII IR LIETUVA
Senos Pažintys

Mirus Pijui XI ir Bažnyčios vairą paėmus jo įpėdiniui Pijui XII, 
daugelis lietuvių, pamanė, kad dabar jau Lietuva nebus taip artima po
piežiaus širdžiai, kaip ji buvo prie gyvos Pijaus XI galvos. Nebus todėl 
kad Pijus XII neturėjo progos taip gerai ir taip iš arti pažinti 
mūsų tėvynę ir, kas svarbiausia, jo jau neberiša toki artimi draugiškumo 
ryšiai su Lietuvos žmonėmis, kaip Pijų XI. Tačiau taip manantieji 
labai apsiriko. Pijus XII ne tik puikiai pažįsta mūsų reikalus, bet yra 
turėjęs gana artimų pažinčių su kai kuriais lietuviais, kurie paliko jam 
gražių prisiminimų.

Pirmosios Pijaus XII pažintys su Lietuva yra nė kiek nevėlesnės už 
Pijaus XI. Gal net anktsyvesnės. Esant jam Mūncheno nuncijum, Vokie
tija okupavo Lietuvą ir visas susisiekimas tarp Lietuvos bažnytinės 
valdžios ir Apaštalų Sosto ėjo per jo rankas. Iš tenai dabartinis šv. 
Tėvas sekė mūsų tėvynės kelią į nepriklausomą valstybinį gyvenimą.

Pirmasis lietuvis, kurį dabartinis popiežius labai artimai gavo pa
žinti, buvo tas pats arkiv. Jurgis Matulevičius. O buvo taip.

Vilniaus vyskupo sostas buvo tuščias. Vyskupiją valdė prelatas 
Michalkevičius. Lietuvos Valstybės Taryba, tada gyvenusi Vilniuje, no
rėjo, kad sostinės vyskupas būtų lietuvis. Jo Ekscelencija Žemaičių 
vyskupas Pranciškus Karevičius į Vilniaus vyskupo sostą pasiūlė Jurgį 
Matulevičių. Jis nuvyko pas vokiečių okupacijos vadą ir įtikino, kad 
Matulevičius tikrai yra tinkamiausias asmuo būti Vilniaus vyskupu. 
Tada Centro atstovas Ercbergeris kun. Matulevičių rekomendavo Mūn
cheno nuncijui arkivyskupui Pačeliui. Jis šiam labai gyrė aukštus Ma
tulevičiaus privalumus ir reiškė nuomonę, kad tik jis yra tinkamiausias 
asmuo Vilniaus vyskupo sostui užimti.
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Tuo tarpu kun. Matulevičius buvo ką tik pradėjęs kurti marijonų 
vienuolyną Marijampolėje. Jis niekaip negalėjo mesti pradėto darbo ir 
todėl, nieko nelaukdamas, parašė laišką Mūncheno nuncijui, kaip pats 
savo atsiminimuose rašo, „išdėstydamas sunkią mūsų Vienuolijos būklę 
ir prašydamas palikti mane veikti Marijampolėje“. Toliau savo santy
kius su Mūncheno nuncijum arki v. Matulevičius taip aprašo savo už
rašuose:

„Kadangi pavojus būti paskirtam Vilniaus vyskupu grėsė vis la
biau, pasiryžau pats nuvažiuoti į Mūncheną ir ten Nuncijui asmeniškai 
įrodyti visą dalykų būklę. Taryba prašė sykiu Nuncijui paaiškinti apie 
prel. Michalkevičiaus į Vokietiją ištrėmimą: taip įvyk" ne dėl lietuvių 
kaltės, Be to, prašė pareikšti, kad reikalingas su Lietu kunigais .tie
sioginis Romos susisiekimas. Mūnchene buvau ir, deja, u išiau įspūdį: 
į mano pasiaiškinimus šv. Tėvas vargu atsižvelgs.“

Iš šito paties arkiv. Matulevičiaus pasipasakojimo aiškėja du daly
kai, Aiškindamas Nuncijui, kodėl prel. Michalkevičius buvo ištremtas 
į Vokietiją, akriv. Matulevičius turėjo jam plačiau išdėstyti Vilniaus 
klausimą ir lietuvių santykius su lenkais. Kaip iš kitos vietos yra aišku, 
viena iš svarbiausių priežasčių kodėl jis nenori būti Vilniaus vyskupu, 
arkiv. Matulevičius nurodė į nepakenčamą lenkų nusistatymą lietuvių 
atžvilgiu, kas vėliau iš tikrųjų jį privertė iš Vilniaus pasitraukti po 
keleto tikros kankinystės metų. Ta proga, kaip jau ir anksčiau V. Tary
bos įgaliotinis kun P., arkivysk. Matulevičius nušvietė mons. Pačeliui 
Lietuvos atstatymo vargus ir rūpesčius.

Antrasis dalykas, kuris aiškėja iš šito pasimatymo, yra tai, kad mons. 
Pačelis jau pakankamai turėjo žinių apie ši didįjį lietuvį ir kad pasi
matymas su juo tas žinias tik patvirtino. Mons. Pačelis gerai mokėjo 
pažinti žmones ir todėl pasakė, kad į visus kun. Matulevičiaus atsikal
binėjimus šv. Tėvas vargu ar atsižvelgs. Jo nuomonė apie Matulevičių 
visai attitiko Varšuvos Apaštališkojo Vizitatoriaus mons. Ratti nuomonę, 
kuris atvykusioms pas jį marijonų delegatams ir pareiškusiems nerimą 
dėl jų vyriausiojo Vado atitraukimo, ramiai išklausęs tik nusišypsojo ir 
atsakė:

— Visi tie faktai tik patvirtina, kad teisingai išrinkom. Teesie tai 
jums suraminimas.

Štai kodėl arkiv. Matulevičius net prieš savo valią buvo paskirtas 
Vilniaus vyskupu, nežiūrint visų lenkų daromų kliudymų tiek Mūnchene, 
tiek ir pačioj Romoj. Mons. Pačelis jau buvo pažinęs tą žmogų ir 
nebijojo suklysti.

Kai vėliau mons. Pačelis apsigyveno Berlyne, tada dar iš arčiau gavo 
pažinti Lietuvos bažnytinį gyvenimą ir jo vystymąsi. Sitam išgarsėjusiam 
sėkmingų konkordatų specijalistui turėjo labai patikti mūsų užsienių 
ministro pono Voldemaro sudarytas konkordatas tarp Lietuvos ir šv. 
Sosto, kurame pirmą kartą buvo iškeltas ir suredaguotas katalikiškosios, 
akcijos nuostatas, išgarsinęs Lietuvos vardą visame pasaulyje. Apie jį
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su pasitenkinimu atsiliepė ir tebeatsiliepia visi, kas tik nusimano apie 
konkordatus ir jų istoriją.

Berlyne mons. Pačelis turėjo asmeniškų pažinčių su mūsų diplo
matais, kurie šiandien tas pažintis su malonumu prisimena ir labai 
palankiai atsiliepia.

Tačiau kai dabartinis popiežius tapo Vatikano valstybės Sekretorium, 
tada jau kiekvienas svarbesnis Lietuvos bažnytinis klausimas ėjo per jo 
rankas. Tiesa, mes negalime pasidžiaugti, kad žinios iš Lietuvos visada 
būtų džiuginusios kard. Pačelį. Labai dažnai mes esame buvę įžūliai 
nemandagūs su šv. Sostu. Savu laiku mūsų vyriausybė buvo ištrėmusi 
šv. Sosto nuncijų iš Lietuvos ir net ligi 1939 m. mes neturėjome lemtų 
santykių su Apaštalų Sostu. Per keletą metų mes neturėjome' savo 
įgalioto ministro pas šv. Tėvą, o šv. Tėvas — savo nuncijaus Kaune 
Visus reikalus tarp Lietuvos ir Apaštalų Sosto atlikinėjo tik laikini 
Reikalų vedėjai. Tačiau kard. Pačelis mokėjo mums dovanoti nepatai
somas klaidas. Jis visuomet maloniai atsilankydavo Lietuvos Atsto
vybės prie šv. Sosto rengiamuose priėmimuose, tuo pabrėždamas savo ir 
šv. Tėvo palankumą Lietuvai ir duodamas progos pasireikšti mūsų 
gerai valiai savo santykius su šv. Sostu suvarkyti.

Tačiau Lietuvos katalikai nekartą yra labai gražiai užsirekomendavę 
šv. Sosto akyse ir palikę dabartiniam popiežiui gražų įspūdį apie save. 
Prie tokių dalykų galima priskirti kad ir labai vykusį Lietuvos pasi
rodymą tarptautinėje katališkosios spaudos parodoje Vatikane, įvykusioje 
1936 m. Tiesa, lietuvių skyriumi gal ir nebūtų buvę tiek susidomėta, 
jeigu ne tas nelemtas gičas su mūsų kaimynais lenkais, kurie pakėlė 
didelį triukšmą dėl kai kurių okupuotoj Lietuvoj leidžiamų lietuvių 
katalikiškų laikraščių pasirodymo mūsų skyriaus lentynose. Ginčas 
pasiekė aukštus Vatikano sluoksnius, tačiau laimėjo lietuviai. Tuometinis 
Vatikano valstybės sekretorius kard. Pačelis ne tik turėjo progos pasi
džiaugti daugelį didesnių tautų pralenkiančiu mūsų spaudos skyriumi, 
kuriame ryškiai buvo pavaizduotos mūsų kovos spaudos draudimo 
laikais ir mūsų kelias į rimtai pastatytą literatūrinį darbą, bet ir dar 
kartą gavo praktiškai patirti mūsų santykius su kaimynais lenkais ir, iš 
viso, kurių pusėje yra tiesa.

Gal vaizdingiausiai lietuvių prisirišimą prie šv. Sosto ir jų lietuvišką 
meilę šv. Tėvui dabartinis popiežius gavo patirti 1937 m. vasario 4 d., 
kada jis pats nunešė ir sirginėjančiam Pijui XI įteikė gražią lietuvių 
katalikų dovaną — meniškai brangiam pargamente įrištą sveikinimą 
89 metų proga ir dvasinę puokštę, susidedančią net iš 2.631.575 įvairių 
maldų, aukojamų už sergančio šv. Tėvo sveikatą. Šitas gražus Lietuvos 
katalikų gestas labai gerą įspūdį padarė ne tik pačiam Pijui XI ir jo 
Sekretoriui kard. Pačeliui, bet ir visam katalikų pasauliui, kurio spauda 
su pasitenkinimu paminėjo lietuvių dovaną.

Visa tai parodo, kad dabartinis popiežius Pijus XII turėjo progos 
pažinti Lietuvą ir lietuvius. Čia tebuvo suminėta keletas viešų dalykėlių, 
apie kuriuos negalėjo nežinoti Pijus. XII. Tačiau kiek dar visokių slaptų
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ir niekam nežinomų malonių ir nemalonių dokumentų apie Lietuvą guli 
Vatikano valstybės sekretorijato stalčiuose, apie kuriuos težino tik pats 
Pijus XII ir jo artimieji bendradarbiai.

Tėvo Žodis Lietuvai
Su pasitenkinimu reikia pripažinti, kad Pijui XII tapus vyriausiuoju 

Bažnyčios vadu, mūsų santykiai su Apaštališkuoju Sostu pamažu pradėjo 
gerėti. Katalikų spaudoje nuolat reiškiamas nepasitenkinimas dėl Val
stybės ir Bažnyčios santykių nesutvarkymo ir gera valdžios valia 
pagaliau padarė tiek, kad buvo imtasi žygių padaryti galą tam bepras
miškam mūsų užsispyrimui ir netvarkai, kuri visam mūsų tautiečių 
sugyvenimui bei reikiamam bendradarbiavimui buvo nenugalima, pačių 
pasigaminta kliūtis. Po sėkmingų derybų su šv. Sostu, pagaliau buvo 
susitarta, ir Lietuva paskyrė savo įgaliotą ministrą prie Vatikano p. 
Dr. Sanislovą Girdvainį, o Sv. Tėvas paskyrė Lietuvai savo nuncijų 
arkiv. Centozą.

1939 m. spalio 18 d. Jo Šventenybė popiežius Pijus XII iškilmingai 
priėmė nepaprastą Lietuvos pasiuntinį ir įgaliotą ministrą Dr. Girdvainį. 
Įteikęs skiriamuosius raštus, ministras perdavė Respublikos prezi
dento jausmus, kuriais jis reiškia savo sūnišką prisirišimą prie šv Tėvo 
ir pagarbą dėl tų kilnių pastangų, kurių Jo Šventenybė yra padaręs 
Europai ir visai žmonijai nuo baisios karo rykštės išgelbėti.

Lietuva, kalbėjo ministras, būdamas ištikima savo švenčiausioms 
amžių tradicijoms, su nepalaužiamu prisirišimu visuomet klausė išga
ningų Sv. Sosto nurodymų. Ministras patikino, kad sunkenybės, kurį 
laiką užsitęsusios tarp Bažnyčios ir valdžios atstovų, jau baigiamos pa
šalinti tarpusavio supratimo ir pagarbos dvasioje.

Kaip katalikybės avanpostas, jos pryšakinė sargyba (priešsauga) ir 
tvirtovė šiaurėje, Lietuva drįsta tiikėtfia,kad tėviškas Aukščiausiojo katalikų 
Vado rūpestingumas budės jos sargyboje. Tokiu būdu, — baigė ministras 
savo kalbą — man bus lengva atlikti savo misiją kurios tikslas yra 
kiek tik galima daugiau sustiprinti ryšius tarp Lietuvos ir Sv. Sosto.

Į šią Lietuvos nepaprasto pasiuntinio ir įgalioto ministro kalbą Sv. 
Tėvas atsakė širdinga kalba, pasakyta prancūziškai. Joje šv. Tėvas pir
miausia išreiškia savo džiaugsmą, kad, štai, po nemažos pertraukos jau 
ir vėl mato nepaprastą Lietuvos pasiuntinį ir įgaliotą ministrą, kuris, 
įteikdamas jam savo skiriamuosius raštus, Lietuvos respublikos vardu 
atnaujina nuoširdžius lietuvių tautos santykius su Apaštalų Sostu. Sis 
įvykis juo malonesnis šv. Tėvo širdžiai, kad jis įvyksta kaip tik tuo 
metu, kai visoje Europoje vyksta dramatiškos permainos tiek politinėje 
valstybių sąrangoje, tiek dvasiniame tautų nusiteikime vieni kitų atž
vilgiu.

Tačiau tuoj čia pat šv. Tėvas primena, kad su santykių atnaujinimu 
dar neviskas baigta. Jie yra tik pradžia, tik ženklas, kad reikia laukti, 
jog netrukus dar daug nesusipratimų ir daug neišspręstų klausimų tarp 
Bažnyčios ir Valstybės galės būti išspręsta išminties ir teisingumo dva- 
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šioje. Tai artimiausioji ir svarbi Lietuvos katalikų ir jų valdžios pa
reiga. Tos pareigos atlikimas, sako šv. Tėvas, padės religiniam Lietuvos 
gyvenimui laisvai išsiskleisti. Šitos pareigos Lietuvos katalikai neturėtų 
užmiršti, kaip kad, atrodo, buvo primiršę prieš tai. Šiai lietuvių tautos 
pareigai atlikti šv. Tėvas pažada neabejotiną savo paramą. Bažnyčios 
ir Valstybės santykių sutvarkymas padės tvirtus pagrindus nuoširdžiam 
abiejų šalių pasitikėjimui ir leis normaliai bei ramiai dirbti savo darbą.

Ypatingai šv. Tėvui patiko Lietuvos įgaliotojo ministro žodžiai, ku
riais jis savo tėvynę pavadino katalikybės priešsauga, jos tvirtove Euro
pos šiaurėje. Šventasis Tėvas džiaugiasi, kad mūsų tėvynė visuomet bu
vusi ištikima Šv. Sostui:

„Šitie žodžiai, išėję iš Tamstos lūpų, kyla iš pačios jūsų tautos šir
dies, tautos, nuo amžių atsidavusios Šventajam Sostui. Šitie žodžiai Lie
tuvai yra g ar J> ė s titulas. Juose virpa ryžtingas valios balsas visada 
savo dvasia ir išoriniais darbais pasirodyti, kad ji yra verta šito titulo 

• - .ir šito vaidmens, kurį ji vaidina; verta net ir tada jeigu ir auka reikėtų 
apmokėti taip kilnaus idealo palaikymą ir vykdymą“.

Toliau šv. Tėvas paaiškina savo veikimo uždavinius ir būdą. Kaip 
aukščiausias sielų Ganytojas, jis neleidžia savo ganomosios veiklos be 
reikalo velti' į laikinius ginčus ir teritorines valstybių varžybas. Tačiau 
kai Dievo priešo darbai vis labiau gaisrais apsemia Europos dangų, kai 
mirties šešėliai tiesia savo rankas prie visais atžvilgiais krikščioniškos 
Europos kultūros, nešdami milžiniškus nuostolius ne tik pačiam žmoniš
kumui, bet ir amžinajam sielų išganymui, tada bendrasis visos kirkš- 
čionybės Tėvas negali į tai ramiai žiūrėti. Negali į tai ramia sąžine žiū
rėti ir visi tie, kurie jaučia bet kokią atsakomybę už tautų ateitį ir už 
paties žmoniškumo likimą.

Čia Šv. Tėvas iškelia dar vieną Valstybės ir Bažnyčios santykių 
sutvarkymo teigiamybę:

„Valstybė, kuri su tauriu pažiūrų aukštumu pripžįsta tinkamą laisvę 
plėsti ir praktikuoti Kristaus mokslą, ruošia sau dvasinės jėgos atsar
gas, kuriomis su visu tikrumu ji galės remtis tada, kai ateis neramios 
ir sunkios valandos. Visur, kur tik yra paliekama pilna laisvė Evangeli
jos mokslui, krikščioniškasis nusiteikimas persunks ne tik piliečių sie
las, bet taip pat ir įvairias viešojo gyvenimo sritis.“

Baigdamas savo reikšmingus ir gerai įsidėmėtinus žodžius Lietuvai, 
šv. Tėvas dar kartą priminė, kad jam ypatingai artima ir brangi yra 
lietuvių tauta ir kad jis yra giliai įsitikinęs lietuvių katalikų ištikimybe 
jam, ką jie jau nekartą darbais yra įrodę. Jis siunčia savo jautrų svei
kinimą visai lietuvių tautai ir visiems jos vaikams maldauja gausiausių 
Dievo malonių.

Paskui šv. Tėvas pakvietė Lietuvos ministrą į savo biblioteką, kur 
maloniai su juo kalbėjosi.

Pasibaigus audijencijai, naujasis Lietuvos ministras sugrįžo į Vati
kaną, kur aplankė Jo Šventenybės valstybės sekretorių kardinolą Mal- 
jonę.
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Išlydėtas iš Vatikano rūmų, ministras atvyko prie šv. Petro bazili
kos, kur jį pasitiko Vatikano Kapitulos atstovai. Jų lydimas, ministras 
aplankė baziliką ir pasimeldė prie Švč. Sakramento, Švč. Mergelės Mari
jos ir didžiojo Išpažinimo altoriaus.

Po pietų Lietuvos ministrą jo’ būstinėje aplankė Valstybės sekre
torius kard. Maljonė.

Jis laimina mūsų žingsnius
Idealas, kurį skiria Pijus XII Lietuvai, tikrai yra kilnus ir atsakin

gas. Būti pirmųjų katalikybės eilių sargyboje šiauriniame Europos ka
talikų fronte yra svarbus dalykas. Atmušti pirmuosius bedievybės smū
gius tikėjimui ir Bažnyčiai yra didelė pareiga. Užtai ir nenuostabu, kad 
kiekvienas mūsų žingsnis, kiekvienas didesnis mūsų žygis yra atidžiai 
sekamas paties šv. Tėvo ir laiminamas. Jis, pavyzdžiui, sveikina 1939 
m. Lietuvos akademinį jaunimą, susirinkusį į savo metinę konferenciją 
Kaune, kuriam linki „išlaikyti krikščionišką tikėjimą ir pamaldumą per 
visą savo gyvenimą su tokiu tvirtumu, kuris būtų lygus šių laikų sun
kenybėms“. Rodydamas saito didelį rūpestingumą Lietuvai, Pijus XII
1939 m. gruodžio 31 d. vėl priima nepaprastąjį Lietuvos pasiuntinį ir 
įgaliotą ministrą prie Šv. Sosto Dr. Girdvainį ir Naujų Metų proga pa
veda jam perduoti labai širdingus linkėjimus geros kloties ateinantiems
1940 metams Lietuvos respublikos prezidentui, vyriausybei ir visai lie
tuvių tautai, suteikdamas jiems savo tėviškąjį palaiminimą.

Sugrįžus mūsų sostinei Vilniui, .šv. Tėvas sutvarko bažnytinius rei
kalus taip, kad būtų paboti lietuvių reikalai: jis paskiria vysk. M. Reinį 
antruoju Vilniaus arkivyskupu.

Jei būdami Lietuvoje mes jautėme šiltą, bet lyg tolimą ryšį su Jo 
Šventybe, tai šiuo metu Jo tėviškas rūpestis mūsų vargais ir Jo tiesiama 
mums pagalbos ranka priartino Jį mūsų širdžiai dar labiau. Mes net 
nesistengiame čia bepriminti tų visų paskutiniųjų Jo darbų ir brangių 
gestų mūsų atžvilgiu. Juos daugumas žinom ir prisimenam.

Nuo Benedikto XV iki Pijaus XII — trys Popiežiai iš eilės — stoja 
mūsų teisingos teisinės ir moralinės kovos pusėn, remdami ją savo 
aukštu vardu, stiprindami ją žodžiu ir veiksmu. Pijaus XII asmenyje 
mes šiandie norim išreikšti giliausią pagarbą tai Bažnyčios Institucijai, 
kuri plačiuose pasaulio tautų reikaluose neišleidžia iš savo žvilgsnio ir 
mūsų mažos tautos. (Kun. Dr. Pr. Brazys)

PASTORACINE INSTRUKCIJA Nr. 13
Liečia: Visuotinus atlaidus už Il-me pasauliniame kare žuvusius.
Šv. Apaštališkosios Penitencijarijos 1948 metų vasario mėn. 23 die

nos dekretu suteikiami pilni atlaidai už Il-me pasauliniame kare 
žuvusiųjų vėles tiems tikintiesiems, kurie nuo Verbų sekmadienio iki 
Atvelykio (velykinės proga) atlikę išpažintį ir priėmę Šv. Komuniją pa
simels Šv. Tėvo intencija.
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Atsižvelgiant į tai, kad daugelis mūsų tautiečių žuvo minėtame kare, 
ne tik jų giminės bei artimieji, bet visi tikintieji lietuviai paragintini 
kalbomis malonėmis pasinaudoti.

Dekretas originaliniame tekste yra šio turinio:
„Ss.mus D.N. PIUS div. Prov. PP XII, in Audientia ab infrascripto 

Cardinal! Paenitentiario Maiore die 21 mensis februarii vertentis anni 
habita, preces quorundam Sacrorum Antistitum libentissime excipiens ac 
paterna caritate in tot carissimos filios ob immane bellum vita peremp- 
tos permotus, benigne concedere dignatus ėst ut christifldeles omnes 
qui, confessi a Dominica Palmarum ad Dominicam in Albis, occasione 
scilicet Praecepti Paschalis, Sacra Synaxi refecti fuerint et ad mentem 
Sanctitatis Suae preces fuderint, Indulgentiam plenariam, animabus 
fldelium causa postremi belli vita functorum tantum profuturam, con- 
sequi valeant. Praesenti pro hac vice tantum valituro, contrariis qui- 
buslibet minime obstantibus“,

Datum Romae, ex Aedibus S. Paenitentiariae Ap., die 23 februarii 
1948. N. Card. CANALI Paenitentiarius Maior, S. Luzio, Regens.

Gerb.stovyklų bei kolonijų kapelionai prašomi pirma proga tikin
tiesiems iš sakyklos paaiškinti dekreto turini.

Kirchheim-Teck, 1948 m. kovo mėn. 13 d.
KAN. FELIKSAS KAPOČIUS 
Tautinis Delegatas Lietuviams

Vokietijoje ir Austrijoje

PASTORACINE INSTRUKCIJA Nr. 14
Liečia: Ypatingas pamaldas už taiką Pasaulyje ir šv. žemėj.
Reikalas : Popiežius XII išleido encikliką „Auspicia Quaedam“, 

kurioje kviečia viso pasaulio katalikus gegužės mėnesyje melstis į Dan
gaus Karalienę Mariją, kad per jos užtarymą pasaulis atrastų kelią į 
teisingą ir tikrą taiką ir kad Šventoje Žemėje, toje Kristaus ir Marijos 
tėvynėje, Įsiviešpatautų taika ir ramybė. Atsiliepdami į Bažnyčios Gal
vos kvietimą ir įsijungdami į visos Bažnyčios maldas, šiuo raštu kvie
čiame stovyklų bei gimnazijų Kapelionus ir jaunimo organizacijų Dva
sios Vadovus, tik gavus šį raštą, paraginti tikinčiuosius, ypač vaikus ir 
jaunimą, likusiomis gegužės mėn. dienomis siųsti Marijai savo maldas 
Popiežiaus nurodytomis intencijomis. Specialiai kreipiame dėmesį į šiuos 
mutatis mutantis įvykdytinus punktus:

Pamaldos: gegužės pamaldų užbaigai (geriausia paskutinį ge
gužės mėn. sekmadienį — 30 d.) suorganizuoti:
1. Vaikų ir jaunimo bendrą komuniją Popiežiaus skirtomis intenci

jomis.
2. Tos dienos pamoksle iškelti šių ypatingų pamaldų reikšmę ir 

prasmę, panaudojant ar net paskaitant minėtą Popiežiaus encikliką 
(tekstas priede).
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3. Pagal vietos sąlygas ir GG. Kapelionų nuožiūra padaryti visos stovyklos ar mokyklinio amžiaus jaunimo ar atskirų jaunimo organizacijų vienetų pasiaukojimą Nekalčiausiajai Marijos Širdžiai (tekstas priede). jPranešimas: atskiru raštu painformuoti Delegatūrą apie gegužinių ir šių pamaldų pravedimą bei pasisekimą ir eventualius trūkumus.Kirchheim-Teck, 1948 m. gegužės 10 d.
KAN. FELIKSAS KAPOČIUS 
Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje

POP. PIJAUS xn ENCIK „AUSPICIA QUAEDAM“
Garbingieji broliai, sveikinimas ir apaštališkas palaiminimasKai kurie ženklai šiandien aiškiai rodo, kad ištisa didžiulė tautų bendruomenė, po tokių ilgo ir baisus karo sunaikinimų ir nusiaubimų, karštai krypsta į išganingą taikos kelią; dabar jau noriau paklausoma tų, kurie didelėmis pastangomis atsideda atstatymo darbui kurie ieško būdų, kaip nuraminti ir suderinti nesantaikas ir kurie stengiasi iš slė- giančitf griuvėsių atstatyti naują gerovės tvarką, — negu tų, kurie vis dar kursto savitarpinius ir aštrius ginčus, neapykantą ir kerštą, iš ko gali išsivystyti tik nauji nuostoliai ir naujos nelaimės.Tačiau, nors Mes patys ir krikščioniškos tautos turime rimtų motyvų guostis ir galime su viltimi žiūrėti į būsimus laimingesnius laikus, vis tik netrūksta faktų ir įvykių, kurie kelia rimto susirūpinimo ir baimės Mūsų tėviškai širdžiai. Iš tikrųjų, nors karas beveik visur pasibaigė, tačiau laukiamoji taika nenugiedrino širdžių ir protų; priešingai, iki šiolei dangus vis niaukiasi grėsmingais debesimis.Mes iš savo pusės nesiliaujame daryti visa, kas tik yra galima, kad atitolinti nuo žmonių giminės naujos grėsiančios nelaimės pavojų o kada jau žemiškosios priemonės atrodo nėra pakankamos, Mes maldaudami kreipiamės į Dievą ir tuo pat laiku raginame visus Mūsų Kristuje vaikus, išsiblaškiusius po visą pasaulį kad jie jungtųsi su Mumis maldoje, išprašyti dangaus pagalbos.Dėl šios priežasties, kaip praėjusiais metais Mums buvo malonu kreiptis su paraginimu į visus, o ypačiai į Mūsų taip mylimus vaikelius, kad ištisą gegužės mėnesį jie spiestųsi aplink Dievo Motinos altorius maldaudami, kad greičiau baigtųsi baisusis karas, taip lygiai šiandien šiuo raštu juos- karštai raginame neapleisti to švento papročio ir prie savo maldų pridėti krikščioniško atsinaujinimo ir išganingos atgailos darbų.Pirmiausia teesie Mergelei Marijai, Dievo ir mūsų geriausiajai Motinai padėkota, kad ji savo galingu užtarymu išmeldė taip trokštamą baisaus pasaulinio gaisro pabaigą, ir už kitas iš Aukščiausiojo išprašytas malones; bet tuo pat laiku pakartotinomis maldomis teprašo jos, kad, pagaliau, kaip dangaus dovana, sužibėtų savitarpinė, broliška ir tarp visų tautų taika ir visų socialinių žmonių klasių taip laukiamoji santarve.111
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Tepasibaigia nesutarimai, kurie niekam nėra naudingi; teišsispren
džia teisingumo pagrindu ginčai, kurie dažnai yra naujų nelaimių sėkla, 
teišsivysto ir sustiprėja tarp tautų viešieji ir privatūs santykiai; religija 
— toji visokio gero ugdytoja — tegauna jai priklausomos laisvės, o ra
mus žmonių darbas, teisingumo lydimas ir dievišku meilės dvelkimu 
atžymėtas, teatneša visų gerovei kuo daugiausia vaisių.

Jūs, Garbingieji Broliai, gerai žinote, kad tik tada mūsų maldos 
Švč. Mergelei yra mielos, kada jos nėra vien skambūs žodžiai, bet kada 
jos kyla fš reikiamomis dorybėmis papuoštų širdžių. Savo apaštališkuoju 
uolumu padarykite visa, kad visas, per ištisą gegužės menesį į dangų 
siunčiamas- maldas atatiktų ir krikščioniškojo gyvenimo atsinaujinimas. 
Tik šitai įvykdžius, yra leista tikėtis, kad tiek viešame, tiek privačiame 
gyvenime dalykų eiga ir įvykiai pakryps tinkama vaga ir žmonėms, su 
Dievo pagalba, bus leista atsiekti ne tiktai šioje žemėje galimos gero
vės, bet ir dangaus laimės, kuri niekuomet nesibaigs.

Tačiau dabartiniu metu yra dar vienas ypatingas reikalas, kuris 
slegia ir skaudžiai žeidžia Mūsų širdį. Turime galvoje Šventas Palesti
nos Vietas, kurios jau ilgas laikas sukrėstos kariškų įvykių ir beveik kas
dien yra nusiaubiamos naujų žudynių ir griovimų. Jei yra pasaulyje 
kraštas, kuris kiekvienam kultūringam žmogui yra ypačiai brangus, tai 
tas kraštas yra Palestina, iš kur, nuo pat istorijos pradžios, visoms tau
toms ištryško tiek tiesos ir šviesos, kuriame, Dievo Žodžiui įsikūnyjus, 
angelų chorai paskelbė ramybę visiems geros valios žmonėms, ir ku
riame pagaliau Jėzus Kristus, pakeltas ant kryžiaus medžio, suteikė 
visai žmonių giminei išganymą, o ištiesęs rankas, tarsi norėdamas visas 
tautas broliškai apkabinti, savo išlietu krauju pašventino didįjį meilės 
įsakymą.

Todėl Mes norime, Garbingieji Broliai, kad šių metų gegužės mė
nesio maldų ypatingoji intencija būtų: prašyti Švč. Mergelę Mariją, kad 
pagaliau Palestinos klausimas butų teisingai išspręstas ir kad tenai lai
mingai įsiviešpatautų taika ir ramybė.

Mes giliai tikime ir pasitikime galingu mūsų dangiškosios Motinos 
užtarymu, kurio per šį jai pašvęstą mėnesį ypačiai nekalti vaikeliai, su
darydami bendrą maldos sąjūdį, karštai prašys. Jūsų pareiga su visu 
atsidėjimu šiam tikslui juos pakviesti ir paraginti, ir ne tik juos, bet 
ir jų tėvus bei motinas, kurie savo pavyzdžiu turi pirmauti ir vado
vauti. Mes gerai žinome, kad ne veltui kreipiamės į jūsų karštą uolu
mą, kuriuo gyvenate; todėl Mes jau dabar dvasioje matome skaitlingus 
būrius vaikelių, vyrų ir moterų, pripildančius šventoves maldauti Dievo 
Motinos reikalingų malonių ir užarymo. Ji, davusi mums Jėzų, kad visi 
tie, kurie išklydo iš tikrojo kelio, kuo greičiau į jį sugrįžtų per išganingą 
atgailą; ji, būdama musų maloniausioji Motina, visuose pavojuose tei
kusi savo galingos pagalbos, būdama malonių Tarpininkė, teišprašo, kad 
sunkiuose mus slegiančiuose rūpesčiuose, būtų surastas teisingas ginčy- 
jamų klausimų išsprendimas, kad pastovi ir laisva taika nušvistų Baž
nyčiai ir visoms Tautoms.
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Prieš keletą metų, kaip gerai atsimenate, kada dar šėlo paskutinis 
pasaulinis karas, Mes, matydami, kad žmogiškosios priemonės yra neti
kros ir nepakankamos užgesinti tam baisiajam gaisrui, karštomis mal
domis kreipėmės į gailestingiausiąjj Atpirkėją, per galingą Nekalčiausios 
Marijos Širdies užtarymą. Ir kaip kitados šventos atminties Mūsų pirm- 
takūnas popiežius Leonas XIII įžangoje į dvidešimtą ąmžių pavedė visą 
žmoniją Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai, taip ir Mes, atstovaudami visą 
Jo atpirktą žmonių giminę, paaukojome pasaulį Nekalčiausiajai Marijos 
Mergelės Širdžiai.

Norime tad, kad, kur tik sąlygos leis, toksai paaukojimas būtų pa
darytas vyskupijose, parapijose ir šeimose. Tikime, kad iš tokių viešų 
ir privačių paaukojimų susilauksime gausių vaisų ir dangiškosios pa
laimos.

Kaip ženklą ir laidą Musų tėviško prielankumo, visa širdimi teikiame 
Apaštališkąjį Palaiminimą kiekvienam jūsų, Garbingieji Broliai, visiems 
tiems, kurie kilnia širdimi atsilieps į šį Mūsų paraginimą, o ypatingai 
skaitlingiems ir gausiems vaikelių būriams.

PIJUS XII
Duota Romoje pas Šv. Petrą, 1945 m. gegužės mėn. 1 dieną, o Mūsų 
popiežiavimo dešimtais metais.

Lietuvių tremtinių pasiaukojimas nekalčiausiajai Marijos širdžiai
Į ką gi mes našlaičiai tiesime išvargusias rankas? Tik į Tave, Trem

tinių Motina! Tu pati pergyvenai skaudžius tremties vargus, turėjai 
imti ant rankų tik ką gimusį Kūdikį, su Juo bėgti į svetimą kraštą ir 
ten tiek metų vargti.

O Motina! štai ir mes bėgome nuo Erodo kalavijo, nešini mažus 
vaikelius. Bėgome į svetimus, mums nepažįstamus kraštus ir čia varg
stame, laukdami taikos angelo žodžių: imkite savo vaikelius ir grįžkite 
į išlaisvintą savo šalį! . . .

Tremtinių Motinėle! Tik Tu viena su savo Kūdikiu Jėzumi gali su
prasti mūsų nelaimes. Mūsų skurdui ir vargui vis dar nesimato galo . . 
Nušluostyk mūsų ašaras, lengvink mūsų vargus, spindėki šviesiąja Aušros 
Žvaigdžde mūsų rytojui.

Mes daug kartų nusikaltome savo gyvenime. Bet, Marija! tu esi 
permaldaujama Motina. Štai šiuo aktu mes aukojamės Tavo Nekalčiau
siajai Širdžiai, prašome mūsų pasigailėti ir dovanoti. Pasižadame be 
murmėjimų nešti tremties naštą, ištikimai pildyti Dievo ir Bažnyčios 
įsakymus. Išklausyk mūsų ryžto, kurį Tau darome: nesutepti savo šir
džių jokia sunkia nuodėme. Nebus sekmadienio, kad nedalyvautume 
šventose Mišiose. Dažna Komunija bus mūsų tvirtybė varguose, o kai 
Tėvynėn grįšim, Tavo šventovėse atnaujinsim savo tyros širdies pa
žadus.
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Mes meldžiame Tave, Marija! 
Užtark, užtarki mus tremtyje! 
Taip daug gali pas Visagalį, 
Užtark vargingą musų šalį!

PASTORACINE INSTRUKCIJA Nr. 15
Liečia: Advento ir Kalėdų švenčių pravedimą.
Reikalas. Žmonių rūpesčiuose dėl emigracijos ir kasdieninių 

vargų vis labiau kreiptinas dėmesys į tas amžinas vertybes, kurias mena 
Adventas ir Kalėdos. Si proga yra labai dėkinga pakelti žmonių dvasiai, 
įnešti į niūrų gyvenimą daugiau dvasinio, nepraeinančio džiaugsmo ir 
nukreipti jų dėmesį nuo pigaus ir apgaulaus džiaugsmo ieškojimo — la
bai dažnai kaip tik tokių švenčių metu. Todėl D.G. stovyklų ir kolonijų 
Kapelionai pasistengs šios instrukcijos mintimis (pasinaudadami ir 
Pastor.Instr. Nr. 5) pravesti tiek Adventą tiek Kalėdų šventes.

Adventuose: 1. kiek galima iškilmingiau laikomi rarotai, 
iš anksto paaiškinus jų prasmę ir paraginus juose uoliai dalyvauti;
2. sekmadieniai paskirstomi taip, kad atskiri luomai (vyrų, 
moterų, jaunimo^ vaikų) galėtų atlikti išpažintį ir priimti šv. komuniją;
3. vieną iš sekmadienių paskaityti vietoj pamokslo čia pridedamą 
Pastoracinį Laišką.

Kūčiose: 1. raginti šeimas, kad kiekviena švęstų jas atskirai, 
pas save, nes jos yra tradicinė šeimos šventė; 2. viengungiams, kur tik 
galima, rengti bendras Kūčias, kuriose turėtų dalyvauti ir jas 
pravesti pats kunigas; 3. eglaičių iškilmes ir dovanas raginti perkelti 
į Kalėdų pirmąją ar antrąją dieną, kad tradicinė Kūčių stalo rimtis 
nebūtų paversta vaikų žaidimu.

Kalėdų diena: 1. bendra stovyklos ar kolonijos tikinčiųjų komunija, 
2. po pietų bendra vaikų ir suaugusių šventė su eglaite ir pritaikinta 
religine — tautine programa.

Pastaba. D. G. Kapelionai savo žodžiu ir pavyzdžiu pasistengs 
kovoti su beįsigalinčiu reiškiniu Kalėdas atšvęsti su svaigalais, dainuš
kom, pasilinksminimais. Kaip dorovės ir gražių papročių saugotojai, 
paveiks visuomenę ir jos atstovus (komitetus, švietimo vadovus, 
mokytojus), kad Kalėdų švenčių rimtis nebūtų sudrumsta ir netinkamais 
parengimais.

Kirchheim-Teck, 1948 m. lapkričio mėn. 20 d.

KAN. FELIKSAS KAPOČIUS
Tautinis Delegatas Lietuviams

Vokietijoje ir Austrijoje
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INFORMACIJOS - PRANEŠIMAI
POPIEŽIAUS MISIJA

TAUTINIS DELEGATAS LIETUVIAMS '
VOKIETIJOJE IR AUSTRIJOJE

VISIEMS VOKIETIJOJE IR AUSTRIJOJE ESANTIEMS LIETUVIAMS 
KATALIKAMS KUNIGAMS IR TIKINTIESIEMS

PRANEŠIMAS
Liečia: Pop. Misijos Tautinio Delegato Lietuviams paskyrimą, kom

petenciją ir būstinę.
1. Apaštalų Sosto III Misijos Vokietijoje Pirmininko, Apaštališ

kojo Nuncijaus J. E. titulinio Amido Arkivyskupo Carolo Chiarlo 
1946 m. sausio mėn. 18 d. raštu Nr. 213 Vokietijoje ir Austrijoje esan
čių lietuvių religiniams ir doroviniams reikalams rūpinti Tautiniu 
Delegatu yra paskirtas Kauno Arkikatedros Bazilikos Kapitulos Ka
nauninkas Feliksas Kapočius.

2. Tautinio Delegato Lietuviams kompetencijai priklauso Vokie
tijoje ir Austrijoje esančių lietuvių katalikų visų religinių ir dorinių 
reikalų rūpinimas (adsistentia religiosa et moralis) Apaštalų Sosto III- 
sios Misijos Vokietijoje tikslų ribose.

Vi^i gerb. liet, kunigai prašomi toliau vykdyti iki šiol eitąsias 
savo pareigas ir nedelsiant pranešti Delegatui kur ir kiek lietu
vių jie aprūpina, ar kokį kitą pastoracinį bei visuomeninį darbą dirba.

3. Delegato būstynės adresas laikinai: Sv. Sosto Delegatūra Lie
tuviams, Haunstetten b. Augsburg, Rechenstr. 56 (Nationale Delegatur 
des Hl. Stuhles fūr Litauer, Haunstetten b. Augsburg, Rechenstr. 56). 
Nuolatinis adresas bus praneštas artimiausiu metu.

1946 m. balandžio mėn. 10 d.
Kan. F. Kapočius,

Tautinis Delegatas Lietuviams 
Vokietijoje ir Austrijoje

STOVYKLŲ IR KOLONIJŲ KAPELIONAMS VOKIETIJOJE 
IR AUSTRIJOJE

INFORMACIJA
Eilė stovyklų bei mokyklų kapelionų kreipėsi, prašydami informacijų, 

liečiančių YMCA ir YWCA. Visų svovyklų ir mokyklų kapelionų 'žiniai 
siunčiu Šv. Oficijos Kongregacijos laišką vietų Ordinarams, kuriame 
išdėstyta Šv. Sosto nuomonė minėtų organizacijų reikalu.

K ir c h h eim - T eck, 1947. 5. 20.
KAN. FELIKSAS KAPOČIUS
Tautinis Delegatas Lietuviams
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SUPREMA SACRA CONGREGAUO S. OFFICII
Epistola ad locorum Ordinarios, qua eorum vigilantia excitatur 

circa nova quaedam acatholicorum molimina contra fidem
E-mi ac Rev-mi DD. Cardinales in rebus Adei et morum una me- 

cum Inquisitores Generales cupiunt locorum Ordinarios vigilanter atten- 
dere, quemadmodum novae quaedam acatholicorum consociationes, suis 
ex omni gente asseclis adiuvantibus, iam dudum soleant nostris, ma- 
xime adolescentibus, perniciosissime insidiari, magnam adiumentorufn 
varietatem eis praebendo, quibus specie quidem corpora confirmant, 
mentesque et animos excolunt, re autem vera catholicae fidei intergri- 
tatem corrumpunt et a complexu Ecclesiae matris filios eripiunt. Pro- 
fecto, quod consociationes huiusmodi favore, opibus studioque florent 
hominum spectatissimorum, quod in multiplici beneficentiae genere uti- 
lissime versantur, non est mirandum si fucum faciant imperitis qui 
earum naturam penitus perspectam et cognitam non habent. At quales 
illae sint, iam nemini, qui sapiant, potest esse dubium, cum flnem quo 
spectant, sensim hucusque indicarint, nunc vero aperte declarent idque 
opusculis, diariis scriptisque, quibus tamquam suis organis utuntur. Di- 
cunt enim se velle ingenia et mores iuvenum bonis disciplinis excolere, 
et hanc culturam pro religione habentes, definiunt: liberrimam et a 
quavis religione aut confeSsione alienam solutamque licentiam cogi- 
tandi. Professae igitur se lumen praeferre adolescentibus, eos ab Eccle
siae magisterio, quod ipsum est lumen veritatis divinitus constitutum, 
avertunt, eosdemque hortantur ut ex ipsorum intimo spiritu ifleoque 
ex humanae rationis angustiis lucem petant qua ducantur.

Huiusmodi in laqueos praecipue, dediti studiis adolescentes utrius- 
que sexus impelluntur; qui quidem, cum ad christianam sapientiam 
ediscendam et ad fldem, a patribus traditam, conservandam, alienae opis 
maxime indigent, contra in homines incidunt, a quibus, de magnae il- 
lius hereditatis possessione deturbati, gradatim adducuntur, ut primo 
contrarias inter opiniones nutent, deinde de omnibus, quaecumque sunt, 
dubitent, denique in vaga quadam nec definite forma religionis acquies
cent, quae sane religio aliud omnino est quam quod Jesus Christus prae- 
dicavit. In hac autem re detrimentum longe maius accipiunt illi, utinam 
non ita multi, quibus intra domesticos parietės, propter parentum vėl 
incuriam vėl inscitiam, ea defuit prima fidei institutio, quae nihil est 
homini Christiano magis necessarium. Quare, Sacramentorum usu desti
tute et ab omni pietatis cultu rernoti, soliti insuper de sanctissimis qui- 
busque rebus summa iudicii liberate decernere, in eum misere labuntur 
indifferentismum religiosum quem vocant, pluries Ecclesiae auctoritate 
damnatum, quocum cuiusvis religionis negatio coniuncta est. Ita, flo- 
rentes aetate, in tenebris tamen, tristitiaque dubitationum, nulio iam 
viae duce, tabescunt; ut enim quis naufragium in fide faciat, satis est 
si vel unum dogma in animo suo improbet. Quod si pietatis aliqua in 
eorum vel ore significatio vel corde umbra residua est, si non medio- 
crem quoquqe beneficentiae alacritatem ostendunt, hoc non aliam ob
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causam accidere dicendum est, nisi aut inveteratae consuetudinis, aut 
lenioris cuiusdam molliorisque animi, aut etiam humanae prorsus na- 
turalisque virtutis, quae tamen ad vitarri aeternam non est per se con- 
ducibilis.

lam vero ex his societatibus sufficiet earn memorare, quae, plu- 
rium aliarum veluti mater, pervulgatissima est (quod praesertim, dum 
mansit crudele bellum, piurimis calamitosis admodum profuit) opibusque 
instructissima: societas scilicet titulo appellata Young Men’s Christian 
Association, contracto in siglam Y.M.C.A., cut quidem inscienter et fa- 
vent acatholici bonae fldei, earn iudicantes omnibus salutarem aut certe 
noxiam nemini, et sufiragantur iridulgentiores quidam catholici, quibus 
ipsius est ignota natūra. Haec enim societas sincerum quidem ergo iu- 
venes amorem iactat, quoadsi nihil habeat antiquius quam eorum et 
corporibus et mentibus esse ūtilitati; at simul ipsorum labefactat fldem, 
cum propositum sibi esse contendit earn purificare, et meliorem verae 
vitae cognitionem eis tradere supra omnem Ecclesiam et praeter quam- 
libet religiosam confessionem. At num quid boni de iis sperari liceat, 
qui, excussa penitus ex animo fide, cum in J esu Christi. ovili feliciter 
conquieverint, longe inde vagantur, quo sua quemque libido ingenium- 
que deducat.

Quare Vos, quotquot ėstis, quibus peculiarem in modum domlnlci 
gregis gubernandi cura divinitus mandata est, haec Sacra Congregatio 
rogat, ut vestros adolescentes studiose intactos ab harum societatum 
contagione praestetis, quarum ex beneflcehtia, Christi administrata no
mine, illud periclitatur, quod ipsi habent, Christi gratia, pretiosissimum. 
Ergo admonete incautos et conflrmate vacillantes in fide; quae autem 
sunt apud Vos iuvenum ex utroque sexu sodalitates, eas Vos Christiano 
spiritu ac robore instrulte, aliasque excitate generis eiusdem; quibus 
quidem et suppetat unde possint adversariis obsistere, locupletiores nost- 
ris appellate ad opitulandum. Simul etiam parochos et iuvenum conso- 
ciatorum moderatores hortamini ut strenue officium suum faciant, 
maximeque, libris et opusculis evulgandis, diffluentes late errores coer- 
ceant, artės fraudesque inimicorum aperiant, studiosis veritatis apte 
succurrant.

Itaque Vestrum erit, in episcopalibus regionis conventibus de hac 
ipsa causa diligenter, pro rei gravitate, agere, et quae opportuna factu 
videantur, collatis consiliis constituere. Quo in genere, Sacra Congre
gatio in singulis regionibus per earum Praesules publice declarandum 
censet, ephemerides, periodica et alia societatum harum scripta sane 
perniciosa, quae ad errores rationalism! et indifferentismi religiosi ani- 
mis nostrorum insinuandos, large disseminantur, ipso iure prohiberi.

Metropolitae autem, quidquid pro uniuscuisque dioecesi rationibus 
deliberatum actumque erit, ut ad Apostolicam Sedem intra sex menses 
referant, curabunt.

Datum Romae, ex Aedibus S. Officii, die 5 nevembris 1920.
R. CARD. MERRY DEL VAL, Secretarius.
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STOVYKLŲ IR KOLONIJŲ KAPELIONAMS VOKIETIJOJE 
IR AUSTRIJOJE INFORMACIJA

I. TIKINČIŲJŲ IR KUNIGŲ EMIGRACIJA
Šių metų liepos mėn 1 d. Delegatūroje. lankėsi Amerikos Episkopato 

atsiųsta speciali komisija mūsų emigracijos reikalu. Jos pareiškimu di
džiuma tautiečių bus paimta į U.S.A. Kas liečia katalikų emigraciją 
per katalikiškas organizacijas (N.C.W.C.), turės būti stropiai žiūrima, 
kad emigruotų geri katalikai, kurių ten jau laukia Amerikos Episkopato 
pastangomis suregistruotos katalikų šeimos. Svarbu, kad jos nebūtų ap
viltos. Todėl, išduodant katalikiškumo pažymėjimus, reikia griežtai lai
kytis mūsų bendraraščio Nr. 16 nuostatų. Jo svarbiausi punktai yra šie:

a) Pažymėjimai išduodami tik tiems tikintiesiems, kurie yra katali
kiškai krikštyti, reguliariai lanko bažnyčią, atlieka religines praktikas 
ir, jei yra susituokę, gyvena kanoniškoje santuokoje.

b) Pažymėjimai išduotini tik pakankamai įsitikinus apie punkto „a“ 
nurodytus asmens savumus.

c) Katalikams, kurie neatitinka punkto „a“ nurodytiems asmens 
savumams, gali būti išduoti pažymėjimai, kad jie yra katalikiškai krikš
tyti (jei dėl krikšto fakto nekyla' abejonių), pažymint, kad toks liudi
jimas neatstoja krikšto metrikos.

Stovyklų bei kolonijų kapelionai, duodami tokius pažymėjimus, 
turi būti atsargūs dar ir dėl to, kad, kaip praktika parodė, kai kurie 
mūsų tautiečiai, nuvykę per katalikiškas organizacijas kaip katalikai, 
tokiais tenai nepasirodė; jie aptemdė globėjų viltis ir pakenkė katalikų 
tremtinių vardui čia Vokietijoje ir Austrijoje.

Minėtoji komisija pasižymėjo mūsų kunigų skaičių, teiravosi apie 
jų amžių, kalbų mokėjimą. Jų nuomone žymi dalis kunigų galės būti 
paimta įvairiems Amerikos vyskupų numatytiems darbams.

Mūsų kunigų emigracija tačiau privalo būti planinga, nepaliekant 
be dvasinio aprūpinimo stovyklų bei kolonijų. Tai pabrėžė ir minėtoji 
komisija. Todėl ir emigravimo atveju kunigai prašomi ir įpareigojami 
daryti žygius tik su Delegatūros žinia bei pritarimu. Delegatūra iš savo 
pusės, kiek tai nuo jos priklausys, dės pastangų šiuose reikaluose pa
gelbėti.
II. KATALIKIŲ MOTERŲ SUVAŽIAVIMAS HANAU

Nežiūrint sunkių aplinkybių, Kat. Akc. Centro Moterų Sekcija pa
siryžo sukviesti lietuvių katalikių moterų suvažiavimą Hanau š. m. rug
pjūčio mėn. 1—2 d.d.

Atitinkami pakvietimai su programa jau išsiuntinėti. Šis suvažia
vimas turės didelės svarbos. Jis yra pirmasis visų tremtinių gyvenime 
po galutinio katal. akcijos suorganizavimo ir duos daug nurodymų toli
mesniam katalikų gyvenimui, kur moterys vaidina didelį vaidmenį.

Stovyklų bei kolonijų kapelionai yra labai prašomi paremti šį su
važiavimą tokiu būdu:

a) dėti pastangų, kad bent 1 atstovė iš kiekvienos stovyklos ar ko- 
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lonijos nuvyktų;
b) palengvinti atstovėms, paremiant jų išlaidas iš bažnyčios kasos 

pinigų, nes kiekviena atstovė suvažiavimo reikalams turės sumokėti po 
5 DM. ir apsimokėti'kelionės išlaidas.

Kirchheim-Teck, 1948 m. liepos mėn. 6 d.
KAN. FELIKSAS KAPOČIUS, Tautinis Delegatas Lietuviams

STOVYKLŲ IK KOLONIJŲ KAPELIONAMS VOKIETIJOJE 
IR AUSTRIJOJE INFORMACIJA

I. LIUDIJIMŲ IŠDAVIMAS EMIGRUOJANTIEMS
Iškilus emigracijos klausimui, Tautinis Delegatas randa reikalo pa

tikslinti norintiems emigruoti liudijimų išdavimo tvarką.
1. Stovyklų ar kolonijų kapelionai NCWC geltonos spalvos anketose, 

įrašę savo atestaciją, negrąžina jų prašytojui, bet pasiunčia tiesiog NCWC 
įstaigai.

2. Dar kartą pabrėžiama, kad minimas atestacijas duoda tik sto
vyklų ar kolonijų kapelionai.

3. Atestacija duodama visiems (net ir save katalikais nelaikantiems 
ir nepraktikuojantiems), kurie tik jų prašo, sąžiningai į anketą įrašant 
faktinąjį prašytojo stovį.

4. Konfesiškai mišrioms šeimoms, jei jos kreipiasi, atestuojama tik 
katalikiškoji pusė, pažymint, kad antroji pusė yra kitos tikybos.

5. Stovyklų ar kolonijų kapelionai išduotų pažymėjimų-atestacijų 
sąrašą (kam duota) kas dvi savaitės pasiunčia savo dekanui.
II. NCWC ANKETOS KATALIKAMS, NETURINTIEMS GIMINIŲ JAV

Teko sužinoti, kad amerikiečių zonos NCWC įstaiga rengiasi išsiun
tinėti stovyklų kapelionams po keletą anketų su prašymu jas padalinti 
tiems pavyzdingiems katalikams, kurie neturi Jungt. Amerikos Valsty
bėse giminių pažįstamų ir nėra gavę bei nesitiki gauti buto ir darbo 
garantijų. Stovyklų kapelionai teiksis patys ar su parapijos Komiteto 
pagalba įvykdyti NCWC įstaigos prašymą.
III. DISPENSŲ, METRIKŲ REIKALU

Stovyklų ar kolonijų kapelionai, prašydami dispenses nuo užsakų, 
būtinai turi nurodyti priežastį, dėl kurios tokia dispensa yra reikalinga 
(cfr. can. 1028, § 1) Taksa: 10 DM.

Daugeliui pageidaujant, Metrikų Pakaitalų Sudarymo Skyriaus dar
bas laikinai pratęsiamas. Prašoma paaiškinti iš sakyklų, kad norintieji 
galimai greitu laiku apsirūpintų reikalingais dokumentais: sudarant ata
tinkamus metrikų pakaitalus ar įsigyjant jau sudarytųjų aktų ištraukas 
bei jų vertimus į anglų kalbą. Taksa paliekama toji pati: už pakaitalo 
sudarymą ir 2 egz. lietuvių kalba ištrauka — 5 DM. (neturtingiems 50°/o 
nuleidžiama); už metrikų ištraukas lietuvių ar anglų kalba — 1,5 DM. 
egzempliorius, prisiunčiant pastaruosius iš anksto tiesiog i Metrikų Pa
kaitalų Sudarymo Skyrių — Schwab. Gmūnd, Bismarck Kaseme,
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Kuo skubiausiai atsakyti į pridedamą anketą: greitu laiku neatsa
kiusieji gali netekti eventualios paramos emigracijos ar šalpos reikalais.

Kirchheim-Teck, 1948 m. lapkričio mėn. 15 d.
KAN. FELIKSAS KAPOČIUS 
Tautinis Delegatas Lietuviams

AUKŠTAI GERBIAMIEMS STOVYKLŲ IR KOLONIJŲ KAPELIONAMS 
PRANEŠIMAS

Liečia: Delegatūros palaikymą.
Delegatūra Lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje, apimdama visą 

religini ir moralinį mūsų tremtinių gyvenimą, vykdo jai Šv. Tėvo už
dėtus uždavinius, kurių galutina reikšmė mūsų tautiečiams paaiškės gal 
tik tolimesnėje ateityje. Suorganizavimas ir nuolatinis tvarkymas pasto
racijos centrų, atseit — lietuviškųjų „parapijų“, mokyklų, jaunuomenės, 
jų organizacijų, aprūpinimas stovyklų kapelionų įvairia pastoracine 
medžiaga nuolatos reikalauja nemažo skaičiaus tiesioginių ir netiesio
ginių bendradarbių specialistų, k.a., teisininkų, vertėjų, mašininkų ir kt. 
Be to, Delegatūrai tenka turėti nuolatos lankytojų, pravažiuojančių ir 
iš įvairių okupacinių zonų atvykstančių interesantų, kas šiose sąlygose 
sudaro taip pat nelengvą problemą. Šalia to neišvengiamai susiduriama 
su šelpimo reikalais, ypačiai moksleivių, studentų ir šiaip jau medžia
ginės paramos reikalingų. Čia paminėtiems reikalams Delegatūra iki 
šiol yra išleidusi virš 30.000 RM., daugumoje gautų per atskirus gerada
rius ir iš atskirų stovyklų.

Tolimesniam Delegatūros darbui įgalinti ir padaryti jį sekmingesnį, 
darosi neišvengiama pastovesnė ir tiksliau organizuota parama. Dele
gatūros nariai, kaip iki šiol, taip ir toliau dirba be jokio atlyginimo, 
tačiau aukščiau paminėti ir visa eilė naujų darbų reikalauja kas kartą 
didesnių materialinių išteklių. Be abejonės, svarbiausias ir pagrindinis 
šių išteklių šaltinis yra mūsų pačių lietuviškoji bendruomenė. Tuo pat 
tikslu ir kreipiamasi į Jus, brangūs Konfratrai, prašant Jus ir Jums 
pavedant šiuos reikalus taip patvarkyti:

1. Paaiškinti iš sakyklos ir prie progos kitais tinkamais atvejais, 
kad Delegatūra yra reikalinga lietuvių tremtinių medžiaginės paramos;

2. Padaryti bent kartą per mėnesį tiems reikalams specialią rinkliavą 
bažnyčiose;

3. Palaikyti Delegatūrą šiomis taksomis: a. už sudarymą dokumentų 
pakaitalo, gaunant prašytojui 2 egz. ištraukų — 50 RM. (tolimesni 
ištraukų egzemplioriai — 10, resp. 5 RM.); b. už įvairias dispenses — 
po 25 RM.

Pastaba. Neturtingiems prašytojams negalintiems aukščiau nuro
dytu būdu apsimokėti, kapelionai savo nuožiūra taksą mažina, arba 
reikale ir visai atleidžia.

Šia proga prašau pareikšti viešiems aukotojams mano širdingiausios 
padėkos žodžius. Teatlyginie Aukščiausias visiems už geraširdę paramą, 
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sutrumpindamas sunkias tremties dienas ir išvesdamas į šviesesnę ateitį.
Kirchheim-Teck, 1946 m. spalių mėn 2 d.

KAN. FELIKSAS KAPOČIUS 
Tautinis Delegatas Lietuviams

LIETUVIŲ STOVYKLŲ BEI KOLONIJŲ KAPELIONAMS 
VOKIETIJOJ IR AUSTRIJOJ PRANEŠIMAS*

Liečia: Lt R. K. piniginį vajų.
Didesniai lietuvių tremtinių daliai jau trečius metus gyvenant sveti

moj žemėj nevienas jų nežiūrint vakarų sąjunginkų organizuoto aprū
pinimo, dėl ligos, invalidumo ar materialinių išteklių baigimosi pateko 
į vargą ir skurdą. Daugelis mūsų tautiečių per taip vadinamą DP statuso 
patikrinimą (screenigą) be mažiausios jų kaltės neteko UNNR’os globos 
ir buvo priversti kurdintis nevisada draugiškoj svetimųjų aplinkoj. Tiek 
pirmieji, tiek ir antrieji šiandien yra reikalingi visokeriopos paramos. 
Jų materialine parma iki šiol gana efektyviai rūpinasi Lietuvos Raudo
nasis Kryžius su daugeliu gražiai dirbančių skyrių. Vargan patekusių 
tautiečių materialinei globai praplėsti, minėtasis Lietuvos Raudonasis 
Kryžius 1947 metų sausio 6 ir vasario 16 dienos laikotarpy ruošia pini
ginį vajų. Prie jo prisidėti yra didelė kiekvieno doro lietuvio pareiga.

Gerbiamieji Vokietijoj ir Austrijoj esančių lietuvių stovyklų bei 
kolonijų kapelionai yra prašomi sausio 6 ir vasario 16 leikotarpy padaryti 
bažnyčiose bei koplyčiose rinkliavų Lietuvos Raudonojo Kryžiaus veiklai 
paremti, Prieš tai paaiškintina tikintiesiems rinkliavos tikslas ir nuro- 
dytina kokį naudingą darbą tremtyje dirba mūsų Lietuvos Raudonasis 
Kryžius. Pageidaujama, kad apie krikščionišką pareigą padėti ligoniams, 
našlaičiams, našlėms ir kitiems vargstantiems tautiečiams būtų sakomi 
specialūs pamokslai.

Surinktieji pinigai {teiktini vietos L.R.K. skyriui arba pasiųstini 
L.R.K. vyr. valdybai, Tūbingenan, Karlstr. 11.

, Kirchheim-Teck, 1946. 12. 10.
KAN. FELIKSAS KAPOČIUS 
Tautinis Delegatas Lietuviams

STOVYKLŲ IR KOLONIJŲ KAPELIONAMS VOKIETIJOJE 
IR AUSTRIJOJE PRANEŠIMAS

Liečia: Birželio 15-tos — „Rimties ir susikaupimo dienos“ pamaldas.
Mūsų, kaip ir kitoms Baltijos tautoms, birželio 15-ta yra virtusi tau

tinio gedulo (dėl pavergimo ir tūkstančių tautiečių deportacijos) diena. 
Tremtyje beveik kasmet ji buvo minima pamaldomis ir minėjimais. Šį
met ji skelbiama kaip rimties ir susikaupimo diena.

'1. Pagrindinė tos dienos šv. Mišių intencija lieka Pastoracinėj In
strukcijoj nr. 10 nurodytoji, sąryšyje su metiniu tautos pasiaukojimo at-
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naujinimu Dieviškai Širdžiai. Tačiau paragintini tikintieji prijungti šią 
naują intenciją, kurią gražiai išreiškia Baltijos Moterų Tarybos atsišauki
mas i pasaulio moteris birželio 15-tos proga: „Melskitės tą dieną, kad 
Aukščiausias suteiktų mūsų kraštams laisvę ir nepriklausomybę, kad 
grąžintų išvežtus mūsų vaikus iš šaltojo Sibiro, kad atitolintų mirtį nuo 
tų mūsų tautiečių, kurie kankinami vergų darbais“.

2. Specialiai „Rimties ir susikaupimo dienos“ minčiai padaryti va
karines pamaldas šia tvarka:

a. suplikacijos (prie išstatyto Švenčiausiojo), įjungiant posmą: „Mus 
į laisvą Tėvynę grąžinti teikis, meldžiam Tave Viešpatie!“ b. pritaikytas 
pamokslėlis, c. Libera už žuvusius ir nukankintus.

3. Skelbiant pamaldų tvarką priminti tikintiesiems, kad, kas liečia 
bažnyčią į „Rimties ir susikaupimo dienos“ pamaldas būtų žiūrima ne 
kaip į politinį, bet grynai maldos — nuoširdžios maldos aktą, aukojant 
minėta intencija mišias ir šv. Komuniją.

Kirchheim-Teck, 1947. V. 29.
KAN. FELIKSAS KAPOČIUS. Tautinis Delegatas Lietuviams

LIETUVIŲ STOVYKLŲ BEI KOLONIJŲ KAPELIONAMS 
VOKIETIJOJE IR AUSTRIJOJE 

PRANEŠIMAS

Liečia: L.R.K. piniginę rinkliavą.
Tremties gyvenimo sąlygos diena iš dienos sunkėja. Nepakankamas 

maisto davinys, nehigieniškos stovyklų patalpos, perdidelis žmonių su
sikimšimas sistemingai ardo mūsų tremtinių fizines ir dvasines jėgas. 
Šie tremties gyvenimo nenormalumai šiurpiai paliečia mūsų beaugantį 
ir bręstanti jaunimą bei studentiją. Net iki 9 % mūsų vaikų serga ak
tyvia tuberkulioze, studentija dėl nusilpusios sveikatos reikalinga di
desnės paramos.

Lietuvos Raudonasis Kryžius, kuris organizuoja tremtinių šalpai lė
šas ir sėkmingai rūpinasi ligoniais, vargstančiais ir kitais reikalingais 
materialinės paramos, šiais metais III. 31.—V. 31. laikotarpį skiria pini
ginės rinkliavos reikalui. Kiekvieno padoraus lietuvio ir gero kataliko 
yra šventa pareiga pagal savo išgales prisidėti pinigine auka kovai su 
tremties vargu ir skurdu.

Didž. Gerbiamieji Vokietijoje ir Austrijoje esančių lietuvių stovyklų 
bei kolonijų kapelionai yra prašomi šių metų balandžio ir gegužės mėne
siais -padaryti po vieną rinkliavą bažnyčiose ar koplyčiose Lietuvos 
Raudonojo Kryžiaus veiklai paremti ir sustiprinti.

Surinkti pinigai perduotini vietos L.R.K. skyriui arba pasiųsti 
L.R.K. Vyriausiai Valdybai, (14b) Reutlingen, Lederstr. 94.

Didž. Gerbiamieji stovyklų Kapelionai prašomi savo trimėnesinio 
pranešimo proga pranešti rinkliavos rezultatus.

Kirchheim-Teck, 1948 m. kovo mėn. 13 d.
KAN. FELIKSAS KAPOČIUS, Tautinis Delegatas Lietuviams 
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PASTORACINIAI LAIŠKAI
POPIEŽIAUS MISIJA

TAUTINIS DELEGATAS LIETUVIAMS
VOKIETIJOJE IR AUSTRIJOJE

TREMTINIU MOTINA, MELSKIS UŽ MUS
(Mater exulum, ora pro nobis) •

Bėga septinti karo, okupacijų kalėjimų ir ištrėmimų metai. Tokių 
žiaurumų lietuvių tauta dar nėra išgyvenusi, kaip šio baisaus pasaulio 
sukrėtimo metu. Nuo Reino ir Alpių iki Archangelsko ir Sachalino mes, 
lietuviai, esame išblaškyti, kaip niekad istorijoje nesame buvę. Visų 
mūsų mintys šiandie ir ypač šiandie, šį gražiausią gegužės mėnesį, 
skrenda į tylųjį Baltijos kampą, kur „Banguoja Nemunėlis, kur Šešupė 
miela plaukia“, kur palinkusios raudančios sesės ranka dar tebeskina 
geltonąją lietuviškos pienės gėlę, mėlynąją alyvų šaką ir neša į me
dinę bakūžę prie Marijos paveikslo. Ten šiandie suklaupę mus mylin
čios širdys mini mūsų, tremtinių, vardus ir iš dvasios gelmių meldžia: 
„Marija, prikelk mūsų tėvynę ir juos visus grąžink pas mus. Marija, 
juk Tu esi mūsų visų motina!“

Toli, toli paliko mūsų tėvų žemė, kurią sapnuose tematom. Užtenka 
priminti žodį „našlaitis, našlaitėlis“, ir lietuvio akyse sužiba ašara. Juk 
jis yra didis „vargdienėlis“, be . . . motinos. Net jos kapo jis šiandien 
negali aplankyti nei medinio kryžiaus ten pastatyti, nei gėlės pasodinti, 
nei ašarom josios palaistyti. Jis neturi savo motinos tėvynės!

Būdamas jautrios prigimties, lietuvis skausme ir varge visų pirma 
prisimena savo gimdytoją. Be jos vardo, be jos paguodos lietuvio širdis 
nepakeltų sunkiosios gyvenimo naštos. Motinos vardas lietuviui yra jo 
laimės, vilties ir išganymo ženklas. Amžiais iškentėti vargai lietuvį to 
išmokė. Mūsų tėvams ir seneliams būdavo didžiausias džiaugsmas ir pa
guoda ankstyvą rytmetį vykti žaliuojančiais laukais ir lankom į baž
nyčią ir ties Marijos altorium širdingai giedoti: „Sveika, Aušros Žvaigžde 
Sviesi, Tu paguoda mūsų esi!“ Suvargusių lietuvių keliai nulygino ste
buklingųjų Aušros Vartų, Šiluvos, Pažaislio ir Kalvarijos Marijos Šven
tovių akmenis.

Dar niekuomet pasaulis taip nebuvo reikalingas motiniškos globos 
ir šilumos, kaip šiandieną. Mūsų amžius pasigarsino mokslo, išradimų, 
išminties amžium. Praeitų laikų žmonės mums atrodo kaž kokie neiš
manėliai, vaikai. Tačiau nelaimė, kai žmogus užmiršta, kad jis visą gy
venimą palieka vaiku. Argi naujieji mokslo išradimai nėra ugnis vaikų 
rankose. Ar paskutinysis pasaulio karas nėra buvęs beprotiškas vaikų 
žaidimas, žudantis juos pačius. Ir mes lietuviai argi ne vaikai buvom 
galvodami, kad svetur geriau, negu Lietuvoje. Ar ne tūkstančiai mū-
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siškių vyko į Braziliją ir Argentiną laimės ieškoti. — Taip, tik dabar 
tėvynės netekę sudejuojanti: keliais grįžtume į savo laisvą tėvynę ir 
laimingesni ten būtume savąją juodą duoną valgydami. Maži vaikai 
daro mažas klaidas, o dideli, suaugę ir barzdoti vaikai daro baisias klai
das. Tik viena Bažnyčia Marijos himne gieda amžiais patirtą tiesą 
„Salve Regina ... Į Tave šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai!1

Marija iš tikrųjų yra mūsų Motina. Ji tokia tapo Kalvarijos kalne, 
kur matė mirštantį savo viengimį sūnų, — sūnų, prikaltąjį ant kry
žiaus. Kristus, paskutinį kartą nuleidęs akis nuo kryžiaus, pamatė sto
vinčią išblyškusią savo motiną ir mylimąjį mokinį Joną. Ir tarė jai 
paskutinį .savo žodį: „Moteriške, štai tavo sūnus!“ Marija suprato: — 
tai reišjda ne tu vienas, mano pagimdytasis Jėzau, esi mano sūnus , . . 
ir Jonas, ir kiekvienas kitas žmonių vaikas yra kartu ir mano kūdikis. 
Taip, Kiekvienas žmogus yra mano tikrasis sūnus ir mano tikra dukra. 

,— Tad mirk ant šito kryžiaus, mano vieninteli Sūnau, kad visi kiti mano 
vaikai būtų išganyti. Tu numirk ant šio baisaus kryžiaus, kad kiti mano 
vaikai būtų laimingi ir paveldėtų prarastąjį dangų. Toje baisioje va
landoje mes visi pasidarėm Marijos vaikai, o Marija — mūsų motina! 
Jokia motina negimdo taip didžiuose skausmuose savo vaikų, kaip Ma
rija pagimdė mus. Užtat mes jai esame be galo brangūs ir mylimi! Kaip 
dabar mums džiugu, ypačiai gražųjį pavasario mėnesį visos tautos lū
pomis kasdieną sveikinti mūsų motiną: Avė Maria ... . Sveika Marija.

Kaip prieš 2.000 metų pirmasis dangaus angelas Mariją pasveikino, 
milijonai josios vaikų be paliovos kartojo šiuos stebuklinguosius žodžius. 
Rytą ar vakarą varpams suskambėjus, milijonai širdžių plaka džiaugsmu, 
keliai lenkiasi į žemę, o rankos tiesiasi į dangų: „Viešpaties Angelas 
apreiškė Marijai . . . Sveika Marija, malonės pilnoji“. Didieji pasaulio 
poetai sukūrė gražiausių giesmių ir iškilmingiausių himnų šiai tyliajai, 
ramiajai Motinai. Paprasta, tačiau stebėtino grožio didžiojo mūsų dai
niaus Maironio giesmė „Marija, Marija“ virto antruoju mūsų tautos 
himnu.

Genialieji dailininkai: Mykolas Angelas, Murillo, Rafaelis paliko ne
mirtingųjų Marijos paveikslų, kurie neįkainuojami jokiomis žemiškomis 
vertybėmis. Vienas Dresdeno muziejaus lankytojas paklausė, kiek Ra
faello Sikstinos Madonos paveikslas esąs įkainuotas. — Jam nėra kai
nos, atsakė aiškintojas. — Jei kas už jį pasiūlytų ir keletą Dresdeno 
miestų, niekas jo jam neatiduotų. Teisingai. Nes jokiomis žemės verty
bėmis negali būti įkainuojama meilė, su kuria tie dailininkai kūrė dan
gaus Motinos paveikslus.

Žymiausi muzikai, k.a. Šubertas, Guno, Sasnauskas parašė Mari
jos garbei melodijas, kurios žavės visą žmoniją iki pasaulio pabaigai. 
Pasakoja, kad kai kurie iš jų rašė tas giesmes ant kelių atsiklaupę.

Niekas pasauly negirdėjo tiek daug ir tiek gražių ir jautrių vardų, 
kokiais krikščioniškasis pasaulis nuolatos kreipiasi į Marjją. Tu skais
čiausioji, Tu gražiausioji Mergelė. Tu geriausioji, Tu meilingiausioji 
Motina. Tu mūsų džiaugsmo priežastie, Tu nusidėjėlių paguoda, Tu aukso
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rūmai, Tu dangaus vartai, Tu stebuklingoji rože, Tu Aušros žvaigždė, 
Tu karalienė, visų visų ir kankinių ir apaštalų ir visų Šventųjų; Tu 
vienintelė tikroji taikos Karalienė.

Lietuvos močiutės pirmąsias savo augančiam kūdikiui maldeles pra
deda stebuklinguoju vardu — Marija. .Ir gerieji vaikai to nebeužmiršta 
iki mirties. Ar jis išaugs laukų artojumi, ar universiteto profesoriumi, 
ar jis praturtėja, ar visko netenka, ar jis džiaugsmo patyręs, ar skausmo 
prispaustas — visados kartoja tą patį „Sveika Marija, malonės pilnoji“. 
Paskutinę mirties valandą stingstančios lietuvio lūpos esti laimingos, 
jeigu josios gali ištarti dangiškąjį savo motinos vardą — Marija.

Kur glūdi toji paslaptis, kad visas geros valios pasaulis ilgiausius 
šimtmečius taip uoliai šaukėsi į Mariją. Atsakymą duoda didysis Mari
jos Garbintojas šv. Bernardas: „Nes amžiais yra negirdėtas dalykas, 
jei kas būtų Marijos užtarymo šaukęsis būtų likęs neišklausytas“. Už
tat sako jis: „Ir aš juo padrąsintas, į Tave bėgu, pas Tave ateinu, prieš 
Tave vargšas nusidėjėlis klupau. Tu amžinojo Žodžio Motina, neatmesk 
mano žodžių, bet klausyk ir išklausyk pasigailėdama!“ Visa lietuvių 
tauta yra liudininkė šios šv. Bernardo skelbiamos tiesos.

Mylimiausieji! O dabar dangiškoji motina ar mato mūsų ir visos 
mūsų tautos skausmą, vargus ir ašaras. Ar ji žino mūsų mylimosios 
šalies nelaimę, tos šalies, kurią pats Šv. Tėvas pavadino Marijos žeme.

Nėra jokios abejonės! Kur ji, geriausioji Motina, užmirš savo vai
kus, ypačiai kada jie nelaimėse ir varguose.

Mes sunkiausiais laikais į Mariją šaukdavomės ir ji visuomet iš
klausydavo. Šiandieną mes šaukiamės į Ją dar karščiau. Prie šimtų 
gražiausių jos vardu mes lietuviai pridedame dar vieną naują — trem
tinių Motina.

Tremtinių Motina! Iš visos širdies mes šaukiamės į tavo nekalčiau- 
siąją motinišką širdį, kuri septyniais skausmo peiliais perverta. Sugrą
žink mums šventąją mūsų tėvų žemę! Sugrąžink greičiau, nes užžels 
takai į Tavo stebuklinguosius Šiluvos, Aušros Vartų ir Kalvarijos alto
rius! lias tuomet nušluostys dulkes nuo Tavo gražiųjų stovylų ir 
koplytėlių, kas gėlėmis puoš Tavo šventuosius paveikslus samanotose 
mūsų bakūžėse, kas pataisys pakrypusį Tavo sūnaus kryžių lygiuose 
mūsų tėviškės laukuose.

Marija, mūsų, tremtinių geroji Motina! Padaryk, kad mes kuo grei
čiausiai galėtumėm susirinkti prie Tavo altorių tenai, — tenai, kur 
mūsų tėvai ir senosios močiutės mus mažučius už rankų nusivesdavo; 
tenai, kur dieną ir naktį skrenda mūsų mintys ir svajonės, į tą palai
mintą šalį, laisvąją-nepriklausomą, šventąją Lietuvą. Amen.

Wiesbaden, 1946. 5. 1.
KAN. FELIKSAS KAPOČIUS
Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje
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Pastaba. Šį žodį į Mariją prašau Gerb. kolonijų klebonus bei mo
kyklų kapelionus perskaityti artimiausią gegužės mėnesio pamaldų dieną. 
Pažadinkime karštesnį pamaldumą į Švenčiausiąją mūsų šalies Globėją 
ir mūsų, tremtinių, Motiną.

PASTORACINIS LAIŠKAS

KATALIKIŠKOSIOS AKCIJOS ATGAIVINIMO REIKALU

Mylimieji Jėzuje Kristuje.
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 civilizacija 
Tačiau ar esate šitose kalbose bei raštuose girdėję Kristaus vardą? Ar 
Vardas To, prieš kurį klaupia visa, kas yra danguje ir žemėje, pašvenčia 
pavargusios dabarties žmonijos norus bei viltis? Iš Krikščionybės šian
dien laukiama, kad ji sušvelnintų įtemptus socialinius santykius, kad 
pakeltų tautas iš vargo ir skurdo, kad padėtų įvykdyti taiką žemėje. 
Bet iš jos nelaukiama, kad ji perkeistų patį žmogų pagal Kristaus 
mokslą ir Jo pavyzdį. Šv. Povilo raginimas apsivilkti Kristumi ir su
bręsti pagal Kristaus amžiaus pilnybę neranda atgarsio dabartinio žmo
gaus širdyje. Antgamtinis-dieviškasis Krikščionybės bruožas, atneštas 
žemėn istorinio Jėzaus Kristaus asmens ir patvirtintas Jo mirtimi bei 
prisikėlimu, šiandien yra dažnai pamirštamas arba tiesiog paneigiamas.

Krikščionybė yra būdinga ne tuo, kad ji gerina laikinį šio pasaulio 
gyvenimą, bet tuo, kad ji per Jėzaus Kristaus Atpirkimą atstato žmo
guje apardytą pirmykštį Dievo paveikslą ir panašumą. Apie tai šian
dien, 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 sūkį: „Visa atnaujinti Kristuje“. Kristus yra visos 
kūrinijos Pirmgimis. Per Jį ir Jam sukurta visi regimi ir neregimi 
daiktai. Juo laikosi pasaulis ir žmonija atpirkta Jo kryžiaus Auka ir 
sujungta su Juo Bažnyčioje, kaip ministiniame Jo Kūne. Jis yra kiekvieno 
mūsų veikimo šaltinis ir tikslas, pavyzdys ir pasisekimo laidas. Visokios 
socialinės, ekonominės tautinės ar tarptautinės reformos, jeigu jos neatsi
rems į Kristų, jeigu jose nebus Kristaus dvasios ir Jo malonės, bus 
namai, statomi ant smėlio. Sitų namų griuvimas ir toliau bus didelis, 
kaip didelė buvo pastarųjų dviejų šimtmečių be Kristaus kurtos civili
zacijos 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, statydami ant UOLOS, kuriai
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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 dėl 
ypatingų mūsų gyvenimo sąlygų. Išrauti iš gimtosios žemės, netekę savo 
įprasto darbo, neturėdami aiškios ateities, daugumoje sugrūsti į bendro 
gyvenimo stovyklas, prislėgti nežinios apie tėvynėje pasilikusius arti- 
muosius, mes sunkiai įstengiame grumtis su religinio ir dorinio gyvenimo 
pavojais, kurie paprastai tyko tokiose sąlygose atsidūrusius žmones. 
Gyvoji Krikščionybės dvasia ir nelaimių bei kančių pažadintas Dievo 
ilgesys, mums net nepastebint, pradeda pamažu blėsti mūsų gyvenime, 
nors savo širdies atdūsiuose mes jį visi nešiojamės. Tuo tarpu kur gi 
mes eisime palikę Dievą? Juk mes esame tasai Kristaus minimas mažasis 
būrys, kuris turi nesibijoti, nors aplinkui ir žemė drebėtų, nors ir kalnai 
virstų į jūrų gelmes, nes Viešpats yra mūsų priebėga ir stiprybė. Jis 
atvedė mūsų Tautą per Krikštą į savo Karalystės kelią, Jis išlaikė ją 
amžius trukusio pavergimo metais, Jis prikėlė ja nepriklausomam gyveni
mui, Jis atstatys ir dabar jos laisvę, nes Jo kryžiais ir kankinių kapais 
yra nusagstytą visa šventoji rūpintojėlių žemė. Šiandieninė Lietuva, 
kaip anas senasis Babilono nelaisvėn išvestasis Izraelis, yra pilna Vieš
paties šauksmo ir maldos. Argi mūsiškė 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 pasaulis, bet ir mes patys su savo šeimomis 
ir mokyklomis, su savo organizacijomis ir įstaigomis, su savo planais ir 
sumanymais. Apaštalavimas, įtraukiant į jį kuo plačiausius sluogsnius, 
šiandien yra ne tik bendras krikščioniškasis, bet ir mūsų lietuviškasis 
reikalas, nes tik išlaikę savyje Kristaus malone pašvęstą ir gyvenimo 
sunkenybių nesulaužytą asmenybę mes galėsime būti naudingi savai 
Tėvynei.

Visa tai paragino mane atgaivinti tremtyje katalikiškosios Akcijos 
darbus, taip gražiai klestėjusius nepriklausomojoje Lietuvoje ir vėliau 
karo sugriautus. Katalikiškoji Akcija yra pasauliškių apaštalavimas, baž
nytinei hierarchijai vadovaujant. Nuo pat Krikščionybės pradžios pa- 
saulininkai 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 pasauliškiai, pav. 
Lukas, Akvilas, Epafroditas. Šv. Povilas mini net ištisą eilę moterų, kaip 
Sintichę, Evodiją, Priscilę, Priską, kurios šventu uolumu padėjo Evan
gelijai sklisti stabmeldiškajame pasaulyje. Antrajame ir trečiajame šimt
metyje buvo net susidaręs pasaulinių religijos mokytojų luomas, kurio 
garsenybėmis Bažnyčios istorijoje liko šv. Justinas, Origenas, Tertuli- 
jonas ir kiti. Anais senaisiais laikais Bažnyčia buvo ne tik dvasiškių, 
bet visų tikinčiųjų reikalas. Visi jie buvo vienos dvasios ir vienos šir
dies. Visi buvo pasiryžę su džiaugsmu aukotis dėl savo tikėjimo — net 
ligi mirties. Šitas bendras užsidegimas bei uolumas ir buvo toji dirva,

127

137



kurios sultimis mito mažas evangeliškasis garstyčios grūdelis, skleisda- 
masis į pasaulinį Bažnyčios medį. Tik vėlesnieji amžiai aptemdė pasau- 
liškių dalyvavimą apaštalavime, visą šito darbo naštą uždėdami ant 
dvasiškių pečių. Jeigu kurį laiką kunigai vieni ir galėjo ją pakelti, tai, 
gyvenimui išsišakojus ir susipynus, pasauliškių grįžimas į Evangelijos 
skleidimą bei vykdymą pasidarė būtinas. Juk pasauliškiai pastaraisiais 
šimtmečiais kūrė mokslą ir meną, tvarkė visuomenę ir valstybę, auklė
jo ir mokė jaunąsias kartas. Jų tad pareiga ir buvo persunkti šitas savo 
tiesioginio darbo sritis Kristaus dvasia ir tvarkyti jas pagal Kristaus 
principus. Todėl pastarieji popiežiai, pradedant Leonu XIII, ir paragino 
pasauliškius eiti į garbingus apaštalavimo darbus, o popiežius Pijus XI 
suorganizavo šituos darbus katalikiškosips 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 Dvasia 
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 pasauliškiai, 
l?et visi drauge, sujungti to paties tikėjimo Kristuje, persunkti Jo mei
lės, pašvęsti Kunigystės ir Sutvirtinimo sakramentų, veikdami organi
zuotai ir drausmingai. Atgaivindamas mūsų tremtyje katalikiškosios 
Akcijos darbus, aš kaip tik ir norėčiau paskatinti visus tikinčiuosius be 
jokios išimties įsijungti į šitą bendradarbiavimą Kristaus dirvoje. Norė
čiau kiekvienam nurodyti dalį toje karališkojoje kunigystėje, apie kurią 
kalba šv. Petras, kad visi skelbtų ir vykdytų dorybes 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 organizacijų 
labai daug paramos ir pagalbos. Tačiau šiandien beveik visų šitų gar
bingų ir nusipelniusių organizacijų nebėra. Karas sugriovė jų centrus, 
išsklaidė jų narius, gyvenimo sąlygos nutolo nuo jų statutų. Kaip tad 
mums pasielgti dabar, atgaivinant kat. Akciją? Dabartinis gyvenimas 
verčia ieškoti naujų būdų, kurie sutaptų su tremties sąlygomis ir sykiu 
nemenkiau — gal net dar geriau — patenkintų kat. Akcijos uždavinius.

Nors kat. Akcijos darbų sutelkimas organizacijose ir davė daug nau
dos, tačiau jis neatkreipė pakankamo dėmesio į pagrindinę katalikiš
kojo gyvenimo bei veikimo bendruomenę, būtent — į parapiją. Jeigu 
senesnioji mūsų karta dar daugiau ar mažiau išlaikė priklausomybės 
parapijai jausmą, tai jaunoji, po I pasaulinio karo išauklėta karta tokio 
jausmo beveik nebeturėjo. Jai parapija buvo tiktai administracinis 
vyskupijos padalinys, bet jau nebe gyvasis bažnytinio gyvenimo nar
velis, kuriame ji pati dalyvautų ir kurios dvasia ji mistų bei augtų. Ta
čiau jau ir Lietuvoje buvo jaučiama, kad kat. Akcija negali išsiskirti
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iš šito pagrindinio Bažnyčios narvelio veikimo. Nekartą buvo ieškama 
būdu, kaip parapijos bendruomenę suderinti su išsišakojusiomis organi
zacijomis. Atskiri asmens — ir dvasiškiai, kaip šviesos atminties arkiv. 
Jurgis Matulevičius, ir pasauliškiai, kaip prieš penketą metų miręs prof. 
Stasys Šalkauskis, — pasisakydavo už parapijinės dvasios ir parapijinės 
bendruomenės atgaivinimą bei stiprinimą. Buvo jaučiama, kad be para
pijos kat. Akcija darosi vis labiau dirbtinė,, šalta ir techninė. Organiza
cijų papildymas parapijiniu pradu buvo svarbiausias prieškarinis kat. 
Akcijos rūpestis, kuris, deja, dėl užgriuvusių karo įvykių nespėjo tin-- 
karnai 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 Matulevičius 
— kaip iš kokių akyčių susideda Bažnyčios kūno mezginiai. Parapija 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 pagrindinis užda
vinys yra visa atnaujinti Kristuje, tai kur geriau gali būti Kristaus bu
vimas jaučiamas nei parapijos bendruomenėje, kurios bažnyčioje ar ko
plyčioje 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 aplinkui Kristų. O kur 
mes rasime kitą, labiau christocentrinę bendruomenę, negu parapija? 
Žmogaus ir jo gyvenimo atnaujinimas, krikščioniškosios dvasios pražy- 
dimas visų pirma turi būti įvykdytas parapijos bendruomenėje, kad iš 
čia galėtų sklisti ir į kitas platesnes gyvenimo sritis. Parapija juk ar
čiausiai siejasi su Kristumi, kaip su Galva mistinio Jo Kūno, kuriame 
ji pati yra mažiausias, bet užtat pagrindinis narvelis. Parapijos bendruo
menė geriau, negu kuri kita, patenkina kat. Akcijos reikalavimą keisti 
pasaulį Kristuje ir per Kristų.

Iš kitos pusės, jeigu kat. Akcija yra pasaulininkų apaštalavimas, va
dovaujant bažnytinei hierarchijai, tai kur rasime suprantamesnį ir sa- 
vaimingesnį vadovavimą, negu parapijoje? Parapijos klebonas yra regi
moji parapijinės bendruomenės galva, veikiąs Kristaus vardu ir Jo pa
šventimu. Jis nėra parapijai atsitiktinis, atėjęs jai iš viršaus, kaip or
ganizacijų 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 narvelis, 
taip klebonas yra tiesioginis ir artimiausias pasauliškių vadovas ir tuo 
pačiu tikrasis kat. Akcijos darbų tvarkytojas. Parapijoje hierarchijos 
vadovavimo nereikia ieškoti. Čia jis yra savaime ir visados. Tuo būdu 
parapija geriausiai patenkina kat. Akcijos darbų vadovavimo principą, 
nes padaro jį aiškų, kasdien patiriamą ir pergyvenamą. Tai yra didelės 
svarbos dalykas, nes sukurti jaukią sutartinę tarp pasauliškių ir dva
siškių yra pagrindinė sąlyga kat. Akcijos sėkmingumui.
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Galop jeigu kat. Akcijos uždavinys yra nešti Kristaus dvasią į vi
sus luomus, į visas sritis, i visas institucijas, tai niekur šitas atnaujinimo 
visuotinumas geriau neapsireiškia, kaip parapijoje. Parapijos bendruo
menė apima visus gyvenimo pradus, visus žmones, visus luomus bei 
profesijas su socialinėmis ir psichologinėmis jų skirtybėmis. Įtraukus pa
rapijiečius į kat. Akcijos darbus, apaštalavimas savaime darosi visuo
tinis ir su visu šiuo margu gyvenimu tiesioginiu būdu susietas. Todėl 
ir apimties atžvilgiu parapija geriausiai patenkina kat. Akcijos Užda
vinius.

Štai dėl ko atnaujindamas tremtyje kat. Akciją, aš ir grindžiu ją 
prapijiniu gyvenimu ir parapijine bendruomene. Kat. Akcijos darbai 
mūsų gyvenimo sąlygose bus tvarkomi taip, kad jie apimtų visą para
piją: visus parapijos vaikus, visą parapijos jaunimą, visas parapijos mo
teris ir visus parapijos vyrus, ne tik tuos, kurie buvo ar yra susitelkę 
kuriose nors organizacijose. Iš kat. Akcijos niekas nebus' išskiriamas, 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 lėmė, kad mes jį įpras
mintume tremtyje. Subyrėjus žmogaus išminties sukurtoms formoms, 
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 parapiji
nius komitetus, kurie sutelks prie savęs visus apaštališkojo uolumo pil
nus žmones, kad jie veiksmu bei pavyzdžiu skleistų parapijoje krikš
čioniškąjį mokslą, atnaujintų krikščioniškuosius papročius, gaivintų mūsų 
nuostabios liturgijos dvasią, padėtų skurstantantiems ir kenčiantiems, 
sulaikytų parapijiečius nuo nuodėmių ir ydų. Pasaulis šiandien kly
dinėja 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. Amen.

Kirchheim-Teck. 1946 m. rugsėjo mėn. 29, Šv. Mykolo Arkangelo 
dieną.

KANAUNINKAS FELIKSAS KAPOČIUS 
TAUTINIS DELEGATAS LIETUVIAMS 

VOKIETIJOJE IR AUSTRIJOJE
Pastaba. Stovyklų klebonai ir gimnazijų kapelionai, gavę šį 

laišką, artimiausią sekmadienį perskaito iš sakyklos vietoj pamokslo.

PASTORACINIS LAIŠKAS
VASARIO 16 DIENOS PROGA

Broliai ir Sesės Kristuje,
Jau trečią kartą tremtyje renkamės minėti darbo ir kraujo aukomis 

iškovotos ir vėl mums išplėštos Nepriklausomybės šventės. Mūsų veidai
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nebešvyti džiaugsmu, kaip kadaise savoje tėvynėje, kai visą kraštą — 
nuo vienišos sodybos ligi miestų — užliedavo pakilios nuotaikos banga. 
Šiandien nebegaudžia mums laisvės varpai, nebeskamba vargonų paly
dimas didingas „Te Deum“. Mūsų tėvynėje dideliu šiurpu aidi pranašo 
Jeremijo rauda: „ . . . nebėra einančiųjų į šventes . . ., gatvėse ant že
mės guli seneliai ir vaikai; . . . nuo kardo krinta merginos ir vyrai 
(Jer. 1, 4; 2,2); svetimiesiems teko mūsų dalia ir mūsų namai-atėjūnams“ 
(Jer. 5, 2). O mes patys, kurie esame išblaškyti svetimuose kraštuose, 
klajojame kaip benamiai ir mūsų klajonėms galo nematyti. Nekartą, 
kaip kadaise Izraelis tremtyje, nusiminę klausiame Viešpatį: „Ar Tu 
gali taip ilgai tylėti? Ar Tu gali mus taip ilgai laikyti? (Iz. 64, 11) . . . 
Argi Tu nori mus jau pamiršti ir visam gyvenimui palikti“ (Jer. 5, 20).

Šitas gilus tėvynės skundas ir mūsų dabarties rūpesčiai verčia šian
dien rimtai susimąstyti ties didžiąja mūsų tautos kryžkele ir, giliai 
susikaupus, valandėlę stabtelti.

Mūsų akys gręžiasi į artimą praeitį. Daugelis esame pirmųjų lais
vės kovų liudytojai ir dalyviai. Daugelis gerai atsimename, kaip mo
tinos ranka palaiminti, maldomis ir ašaromis palydėti, geriausieji mūsų 
tautos sūnūs išėjo nelygion kovon už lietuviškąją žemę. Jų krauju su
drėkintoje dirvoje vešliai derėjo artojo bertas grūdas, gražiai klestėjo 
sava kultūra ir plačiai sklido garbė Aukščiausiajam tautų Valdovui. 
Kasmetinė Vasario 16 dienos šventė buvo džiugus padėkos himnas Visa
galiui, kuris mūsų aukas apvainikavo pergale ir mūsų kraštą prikėlė ne
priklausomam gyvenimui.

Tada mes dar nenujautėm Dieviškosios Apvaizdos planų, kuriais 
buvo numatyta mums ir sunkių bandymų: ašaromis laistoma duona 
mūsų pačių žemėje ir dygliuoti keliai svetimuose kraštuose. Frontų nu- 
siautimai ir žiaurios okupacijos kruvina audra praėjo per mūsų lygu
mas, nuniokodama sodybas ir miestus. Mūsų tautą ištiko negirdėti žiau
rumai ir dangaus keršto šaukiančios skriaudos. Jau septini metai tita
niškai grūmiamės su mirtinais pavojais.

. Pasididžiuodami tačiau galime prisipažinti, kad šitoj kovoj nepalūžo 
herojinė tautos dvasia. Mes nepardavėm svetimiesiems savo teisių į sa
varankiškumą už jokios lešienės dubenį. Jokiu gėdingu pasisiūlymu, jo
kia rasine ar klasine teorija mes nėsusijungėme su bet kuria naujosios 
pagonybės forma. Nepaisydami skaudžių nuostolių inteligentijai, ūki- 
ninkijai ir darbininkams, kurių būriai kentėjo Vokietijos koncentracijos 
stovyklose ir tėbekenčia Sibiro dykumose, mes esameL ir liksime gyvi 
protesto liudytojai prieš melą ir neteisybę. Šiose kovose išmokom pa
žinti save ir savo priešus. Savos žemės, savos kultūros ir savų tradicijų 
meilė išaštrino mūsų žvilgį suvokti priešų klastą ir užgrūdino tikrame 
tautos kelyje.

Šis mūsų tautos kelias yra giliai tragiškas, bet ir garbingas. Juo 
eina ligi šiandien, ištikimai ir ryžtingai, visa Lietuva. Ji skelbia ir ne- 
silaus skelbusi visam pasauliui, kad nėra didesnės meilės, kaip atiduoti 
gyvybę už savo žemę ir savo laisvę.
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. Taip, tautos atsparumas išgelbėjo mūsų garbę, bet negalėjo ir dar 
negali sutraukyti smurto retežių. Nors nė krisleliu nesame kalti dėl an
trojo pasaulinio karo, mes daugiausiai aukų pakėlėme ir ligi dabar te
besame svetimųjų trypiami. Kogi tačiau mes norim, rodydami pasauliui 
šias mirtinas mūsų žaizdas? Tie, kurie liko tėvynėje, ir nąes, kurie esame 
išblokšti, giname dvi svarbiausias žemiškojo žmogaus gyvenimo ver
tybes: gyvybę ir laisvę; gyvybę — kad galėtume tęsti šimtmetinį tautos 
veržimąsi į dar nespėtas išbrandinti kūrybos galias, ir laisvę — kad 
pilkais Lietuvos laukais žengdamas artojas galėtų pilna krūtine at
sikvėpti ir pilna sauja žerti grūdą purion žemėn.

Stebėdami išviršinių įvykių eigą, mes matome, kad pasaulio istori- 
-. jos vandenyse plaukioja juodomis burėmis piratų laivai, nešą skurdą 

ir mirtį, mintą svetimu krauju ir ašaromis. Tačiau gerai suprantame, 
kad istorijoj šalia piktojo žmogaus, kuris viską naikina ir žudo, žygiuoja 
dar Dievas Gelbėtojas. Istorija yra dydysis Dievo praėjimas — Pascha 
Domini —, kuriame Jis praeina kurdamas ir gaivindamas, laimindamas 
ir padėdamas, teisdamas ir bausdamas. Jis yra tas Didysis Audėjas, ku
ris tautų darbus ir pasiryžimus suaudžia į vieną nuostabų pasaulinės 
istorijos kilimą, kurį mes regime, nors anų dieviškų veiksmų, kurie jį 
audžia, ir neįžvelgiame. Kai šitas audimas iš dieviškųjų staklių išeina 
šviesus, mes patenkinti ir linksmi; kai pasirodo tamsūs ruožai — ne
tenkame vilties ir liūdime. Tuo tarpu šioje žemėje nėra nei tikro 
džiaugsmo, nei visiškos nevilties. Tikinti tauta žino, kad nei istorinės 
dienos nėra be šešėlių, nei lemtingos naktys be žiburių. Ji žino, kad 
žemiškosios būties sąrangoje paskutinis žodis priklauso visatos Kūrėjui, 
kuris savaip sveria žmonių veiksmas ir jų galią.

. Tikėjimas perkelia kalnus. Bet jo reikia turėti. Nors mus siaustų 
visas naujų pavojų pragaras ir priešai iš mūsų tyčiotųsi, sakydami: 
Žiūrėkite, šitie kvailiai dar tiki Dievu ir laukia Jo stebuklo, mes nesi
liausim tikėję. Mes žinome, kad mūsų tautos priešas yra nepaprastas, nes 
jis yra kartu ir Dievo priešas. Jo kova yra nukreipta ne tik prieš mus, 
bet ir prieš pačią Dievo tiesą ir tvarką. Ir čia mūsų tikėjimas išauga į 
nenugalimą viltį, kuria patvirtina pati istorija. Ar yra buvęs istorijoj 
nors vienas įvykis, kad žemiškosios galybės būtų 1 almėjusios kovą 
prieš Dievą? Kaip pirmasis sukilėlis prieš Dieviškąją Valią—išdidusis 
Dįevo neigėjas buvo perblokštas, taip ir visi, kurie kėlė ar kelia prieš 
Jį savo ranką, anksčiau ar vėliau, bus gėdingai perblokšti. Tas, kuris 
trupina šaudykles ir laužo ginklus, kuris taria žodį, ir dreba žemė (plg. 
Ps. 45), sugniuždys neteisingos jėgos didybę..

Šito tikėjimo ir pasitikėjimo dvasioje, mes susimąstome šiandien, 
švęsdami vasario 16 dieną. Mūsų tėvynėje ši diena yra taip kat paly
dima giliu tikėjimu į laisvės Viešpatį. Užjūrio broliai, Amerikos lietu
viai, jau iš anksto ruošėsi šią prarastos Nepriklausomybės sukaktį at
švęsti ypatingos■ maldos mintimi. Jie kreipėsi į mane, prašydami čia 
tremtyje esantiems perduoti jų valią, kviečiant pakartoti ir atnaujinti 
tą aktą, kurį mūsų tauta yra sudėjusi laisvės dienomis. 1934 metais,
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kaip žinome, šventinant tautos Prisikėlimo Šventovės kertinį i akmenį, 
mūsų-pasaulinės ir bažnytinės valdžios atstovai paaukojo-tautą Šven
čiausiajai Jėzaus Širdžiai. Nūnai, ta tautos dalis, kuri siuntė mūmš 
laisvės varpą, primena grįžti į tą meilės ir tikėjimo ryšį, kuris pet Die
viškąją Jėzaus Širdį buvo sukurtas su mūsų Viešpačiu,

Mano mielosios Sesės ir Broliai, šiandien mes meldžiame tą pačią 
Dieviškąją Širdį — pagreitinti. grįžimą į laisvą Tėvynę. Ir mes neabe- 
jojam, kad kiekvienas taurus lietuvis, ar jis vargtų tėvynėje, ar kentėtų 
tremtyje, ar dirbtų užjūryje, šitoje Širdyje atranda tikėjimą, sustiprina 
ryšius su tautos likimo Valdovu ir tampa kovotoju už tautos ateitį ir 
josios laisvę. .

O Visagali, kuris tvarkai žvaigždynų kelius ir kuris tiesi mažos 
skruzdelės taką, išgirsk tikinčios tautos balsą ir pradžiugink mus išgelbė
damas, nes negali būti nelaiminga ta tauta, kurios Viešpats esi Tu, mųsų 
tėvų Dieve. Amen.

K ir c b h e i m - T e c k, 1947 metų sausio mėn. 25 diena.
KAN. FELIKSAS KAPOČIUS 
Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje
Pastaba. Gerbiamieji stovyklų klebonai ir gimnazijų kapelionai 

vasario 16 dieną perskaitys iš sakyklos vietoj pamokslo.

/ LIETUVIU TAUTOS PASIAUKOJIMO JĖZAUS ŠIRDŽIAI AKTAS

Padarytas Kaune 1934,' šešioliktais mūsų nepriklausomybės metais 
liepos 1 d. per I-jį tautinį Eucharistinį Kongresą, atnaujintas tremtyje 
— 'Vokietijoje ir Austrijoje — 1947, trečiaisiais mūsų ištrėmimo metais 
Vasario 16-ją dieną. •

Švenčiausioji Jėzaus Širdie! Gražiausiame savo atgimimo laiko
tarpy lietuvių tauta pavedė Tau savo laisvę ir nepriklausomybę. Šian
diena, kada Tu nori išbandyti Tau duotąjį įžadą, mes pakartotinai skel
biame, kad Tu esi vienintelis mūsų Kelias, Tiesa ir Gyvybė. .

Dieviškoji Širdie, siųsk gausios palaimos kenčiančiai savo tautai; 
stiprink Šventosios Dvasios malonėmis tautos darbuotojus ir kovotojus. 
Suburk vienybėn visus tautos vaikus, kad būtų juose viena siela ir 
viena širdis; sujunk juos nesuardomais Dievo ir Tėvynės meilės ryšiais.

Geriausioji Širdie, kuri verkei matydama išrinktosios tautos nelai
mes,- priimk mūsų tremtinių ašaras, kalinių vaitojimus, žudomųjų skaus
mus; priimk kaip mūsų tautos atgailą ir išpirkimo auką Tavo Širdžiai, 
pervertai kančių ietimi.

Pilnoji meilės Širdie, surink po visą pasaulį išblaškytus mūsų tau
tos. sūnus ir dukras ir priartink greičiau mūsų išgelbėjimo dieną, kad 
visi .susirinkę laisvoje tėvų žemėje galėtume amžiais giedoti Tau gar
bės ir dėkingume himną. ’ •

Jėzaus Širdie, teateinie Tavo karalystė mūsų brangioje Lietuvoje;
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Sis pasiaukojimo akto atnaujinimas daromas visose lietuvių stovyklų 
bažnyčiose ir koplyčiose Vokietijoje ir Austrijoje coram exposito SS-mo 
pagal pastoracinę instrukciją Nr. 6.

PASTORACINIS LAIŠKAS
MOTINOS DIENOS PROGA

Kiekvienas šiandien prisimena savo motiną, ar ji bevargtų sunkų 
vargelį, ar jau ilsėtųs smilčių kalnely. Žilagalvio ašaroje ir našlaitės 
raudoj, paskutiniame mirštančio partizano atodūsy ir mūsų tremtinio 
maldoje, iškyla ji kaip šviesus dangaus regėjimas, kaip vaikystės dienų 
Angelas Sargas. Mūsų nelaimingai tautai ji dažnu atveju yra karžygė 
ir šventoji, nes ji yra Kražių ir Giedraičių kovotojų, knygnešių ir sava
norių, — tų didvyriškų sūnų ir dukterų didžioji gimdytoja. Lenkiame 
prieš ją galvas ir iš visos širdies tariame: „Ačiū Tau, Viešpatie, kad 
davei mums motinas, kuriose šventoji Tavo ir Tėvynės meilės ugnis 
nepaliaujamai dega“.

Gerbdami šiandien motinos vardą, prisimename ją kaip širdį ir 
saugotoją to židinio, kuriame motiniškumas tampa garbingas ir šventas, 
herojiškas ir palaimingas. Prisimename šeimą — teisėtą ir pašvęstą, 
tvirtą ir jokių dėmių nepažeistą.

1. Su šeimos klestėjimu, kyla pasaulio tautos, su jos smukimu — 
griūva karalystės. Šeimose sudėtos didžiosios žmonijos viltys ir lūkes
čiai, nes ant šito švento pagrindo stovi židinys ir altorius. Šeima yra 
kaip gyvojo vandens šaltinis, iš kurio iškyla krašto genijai ir ramūs 
laukų artojai, šventnamių tarnai ir valstybės vairininkai.

Priešais šitą didįjį šeimos idealą atsistoja pilka ir tragiška gyveni
mo tikrovė. Natūralūs ir žemiški meilės ryšiai nevisuomet būna taip 
stiprūs, kad vieni patys išlaikytą aukštąjį šeimos charakterį; jie ilgai 
netveria, greit sutrūksta. Juos pažeidžia aistra, sužaloja neištikimybė, 
sugriauna ilgesnis persiskyrimas. Ir štai mes matom šeimos tragedijas, 
kurios visados yra didelės ir baisios. Žemiškos meilės griuvėsiuose 
keroja neapykanta, klaikus vyro ir žmones blaškymasis, vaikų nete
kusių tėvo ar motinos liūdniausia nedalia. Jie pasidaro našlaičiai, blo
gesnio likimo, negu tie, kuriems mirtis išplėšia tėvišką globą ir širdį. 
Tikrojo našlaičio širdy šviečia bent šventas ir kilnus tėvų paveikslas, 
o kas lieka šiems persiskyrusių jų vaikams? Jis girdi, kaip tėvas kaltina 
motiną ir motina — tėvą, kuris paliko juos nežiniai ir netikrumui. Ir 
auga jie be džiaugsmo, be meilės, be ramybės ir dažnai be pagarbos 
savo gimdytojams. Persiskyrusieji bando sudaryti naują, neteisėtą san
tuoką, ir nelaimės seka nelaimę.

Mano brangūs tautiečiai, santuoka yra daug didesnis ir šventesnis 
dalykas, negu kad daugelis mano. Santuoka yra sakramentas: „Ta pa
slaptis didelė, aš sakau Kristuje ir Bažnyčioje“, rašo Povilas (Efez. 5, 32).

Krikščioniškoji santuoka yra dvasiškai realus atvaizdas Kristaus 
Sužieduotinio santykių su savo Bažnyčia. Vedusiųjų meilė viens kitam, 
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yra atspindys meilės tarp Kristaus ir Bažnyčios. Kaip amžinas ryšys 
tarp Kristaus ir Bažnyčios, toks pats amžinas ryšys tegali būti ir tarp 
vedusiųjų. Jo pakeisti ir atmainyti niekas negali.

Vyras yra šeimos galva, kaip Kristus yra Bažnyčios galva. Žmona 
yra šeimos širdis, išreiškianti Bažnyčią. Kaip Bažnyčia, taip ir ji veda 
vis naujus sūnus ir dukteris Kristui. „Kaip Bažnyčia yra pasidavus 
Kristui, rašo Povilas Efeziečiams, taip ir moterys tebūna visame pasi- 
davusios savo vyrams. Vyrai, mylėkite savo moteris, kaip Kristus my
lėjo Bažnyčią ir pats save atidavė už ją“ (Efez. 5, 24—25).

Taigi, santuoka yra ir antgamtinė bendruomenė. Ji sudievintos mei
lės bendruomenė, ir toji meilė sustiprina, papildo, sukilnina ir suam- 
žina natūraliosios meilės ryšį. Toji meilė nemiršta, kuri išplaukia iš 
dieviškųjų šaltinių. Jį nevirsta stabu, nes virš jos stovi tikrasis Dievas. 
Ji nevirsta žema ir brutali, nes ją pašventina aukštesnis tikslas. r

2. Su skausmu turime pakartoti didžiojo Popiežiaus Pijaus XI žodžius: 
„Garbingieji broliai, jūs matote ir skausmingiausiai su manimi atjau- 
čiate, kad tokia daugybė žmonių arba visai nepažįsta kilnaus moterystės 
šventumo, arba begėdiškai jį neigia“ (Encikl. Casti connubii). Į san
tuokos gyvenimą ir jos pareigas nežiūrima šiandien reikiamu rimtumu 
ir supratimu. Ką gi reiškia visi tie persiskyrimai, neteisėtų naujų ryšių 
sudarymai ir tebegaliojančių ryšių paneigimai? Karo audrų perskirtos 
šeimos nekartą užmiršta evangelinį įspėjimą: „Kas paleidžia savo mo
terį ir kitą veda, tas svetimoteriauja. Ir jei moteris skiriasi nuo savo 
vyro ir teka už kito, ji svetimoteriauja“ (Mork. 10, 11—12). Tokių sveti
moteriaujančiųjų skaičius pasibaisėtinas. Amerikiečių zonos tautiečiuose 
jis siekia 1,5% o anglų zonos — net 3%. „Moterystė tebūnie visų ger
biama ir moterystės patalas nesuteptas, nes paleistuvius ir svetimo- 
terius teis Dievas“, kalba šv. Raštas (Žyd. 12, 4). Taip, juos teis Die
vas ir pati mūsų tauta. Tie, kurie paliko tėvynėje ir didžiausį vargą 
vargsta, arba kurie už Uralo išvežti kruvinas ašaras lieja, — teis tuos, 
kurie, nebijodami Dievo ir žmonių, tariasi kurią naujas šeimas, o iš 
tikrųjų konkubinatais nusėja mūsų stovyklas ir kolonijas. Kaip toks 
vyras ar žmona, grįžę į tėvynę, pažiūrės artimiesiems į akis, kaip pa
teisins tokį elgesį prieš didvyrius, kurie, visko atsižadėję, kiekvieną 
valandą aukoja gyvybę už tėvynės laisvę. Kaip jie atsistos ant parti
zanų ir savanorių krauju aplaistytos žemės, patys nepajėgę padaryti 
mažiausio atsižadėjimo, savo blogu pavyzdžiu griovę tautos laisvės ir 
gyvybės pagrindą — dorovę. Šito palaidumo negali toleruoti jokia sto
vyklų vadovybė, nes tokie žmonės yra nuodytojai dorovinės atmosferos 
ir griovėjai mūsų dvasinės stiprybės, be kurios negalimas nei tautos 
prisikėlimas, nei laisvės atgimimas.

3. Dalis mūsų tautiečių kurdami tremtyje mišrias tautiniu atžvilgiu 
šeimas bando save pateisinti meile arba medžiaginiais sumetimais. Koks 
netvirtas jų pasiteisinimas! Dėl svetimtautės ar svetimtaučio meilės jie 
nusigręžia nuo savo tėvynės, jie apkartina savo motinos širdį, jie dažnu 
atveju išskiria save iš lietuvių tautinės bendruomenės ir paniekina tas
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tautines ir religinės vertybės, dėl kurių amžiais jų sentėviai kovojo. 
Mišrios šeimos griauna dvasinę ir tautinę naujų kartų pusiausvyrą. 
Liūdna tiesa, bet tikra, kad kiekvieno okupanto pirmieji pagelbininkai 
yra buvę dažniausia tokių mišrių šeimų vaikai. Si nelaimė padidėja 
dar labiau, kai šeimos sukuriamos mišrios ne iki tautiniu, bet ir reli
giniu atžvilgiu. Koks tokioj šeimoj yra galimas vaikų auklėjimas, kai 
tėvas vienos religijos, motina — kitos, kai tėvas kalba lietuviškai, 6 
tikra motina to nesupranta.

Dažniausiai tokias šeimas sukūrę vėliau patys supranta padarę di
delę klaidą, bet jau esti per vėlu. Vardan švento tavo motinos lietuvės 
vardo, vardan mūsų mažos tautos gyvatos, vardan tavo paties laimės ir 
tavo vaikų ateities, neženk šito pi*ažūtingo žingsnio bent tu, kuris tos 
klaidos dar nesi padaręs!

Sugelta širdimi paminėjau blogybes, kurios braunasi į mūsų šeimų 
gyvenimą, kurios sudaro didelį pavoju mūsų ateičiai. Tačiau su dideliu 
džiaugsmu tenka pabrėžti, kad, ačiū Dievui, absoliuti mūsų tautiečių 
šeimų dauguma yra ištikima savo tėvų paliktiems idealams. Jos yra 
pažiba mūsų stovykloms, džiaugsmas mūsų kenčiančiai tautai, pasidi
džiavimas kitų tautų akyse , ir šviesioji mūsų tremtinių viltis. Į jus, 
brangiosios ištikimosios šeimos, kreipiu apaštalo Povilo maldaujančius 
žodžius: „Broliai, sudrauskite neramiuosius, paguoskite silpnaširdžiųs, 
palaikykite silpnuosius . . , Pats ramybės Dievas tepašventinie jus visais 
atžvilgiais, kad jūsų dvasia, siela ir kūnas būtų išlaikyti visai nepeik
tini mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus atėjimu“ (1 Tęs. 5, 14; 23). Amen.

Kirchheim-Teck, 1947 m. balandžio 20 d.
KAN. FELIKSAS KAPOČIUS 
Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje

PASTORACINIS LAIŠKAS
LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBES 30 M. SUKAKTIES PROGA

Broliai ir Sesės Kristuje!
Šių metų vasario šešioliktoji išsiskiria iš visos eilės kitų mūsų Ne

priklausomybės švenčių. Šiandien sukanka lygiai trisdešimt metų, kai 
Apvaizdos sprendimu mūsų Tauta prisikėlė laisvam ir nepriklausomam 
gyvenimui. Tiesa, jis vėl yra sutryptas, kaip ir seniau. Bedievė tauta 
sustabdė mūsų valstybės istoriją. Tačiau nors būdami pavergti ir nai
kinami, nors išblaškyti po visą pasaulį ir nerasdami vietos plačioje mūšų 
žemėje, mes žinome, kad nenustojome teisės į senąją savo Tėvynę. 
Mes ir toliau pasiliekame ištikimi savo krašto Vaikai. .—

■ Dievo įkvėptas poetas yra pasakęs: „Visos Tavo Sukurtos tautos ateis 
Tavęs pagarbinti, Viešpatie“ (Ps. 85, 8). Paaiškindamas šiuos žodžius, po
piežius Pijus XII pastebi: „Žodis ateis čia anaiptol nereiškia iškelia-^ 
vimo, išpllietinimo, perkilnojimo, kurį vykdo viešoji valdžia ar žiauri 
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aplinkybių prievarta ... Jis nereiškia atsisakymo išganingų tradicijų, 
senovinių papročių, riųolatino ar bent ilgus metus trunkančio atsiskyrimo 
vedusiųjų, tėvų ir vaikų, brolių, giminių ir draugų, Jis nereiškia paže
minančio žmogaus pavertimo mase“. Ir popiežius, priduria, kad „žmo 
gus, kokio jo Dievas nori, ir kokį jį Bažnyčia apglobia, negali be savos 
žemės ir -be savų tradicijų jaustis tvirtai įsišaknijęs erdvėje ir laike“ 
(Ansprachen Papst Pius XII. 236 p. Hamburg 1946). Savo žodžius 
Pijus XII užbaigia puikiu šventojo Augustino posakiu: Viešpaties pagar
binti tautos „ateis, ne savo sodybas palikdamos, bet savo sodybose tikė
damos“. Taip ir mes! Nors būdami išrauti, pasiliekame tvirtai tikėdami 
savo sodybose. Mes laikome savo praeitį nepasibaigusia ir nenutrūku- 
sia. Mūsų Valstybė, sužalota praktiškai, gyvena nepalaužta ne tik mūsų, 
bet ir viso teisingo pasaulio sąmonėje. Todėl ši sukaktis yra tikra 
sukaktis, gili savo prasme ir mus stiprinanti savo verte.

Susitelkime tad valandėlę ir pažvelkime, kaip atrodo praeitas mūsų 
Valstybės gyvenimas Amžinojo Dievo akivaizdoje. Kas mes buvome šį 
tridešimtį metų: Marija, atvira širdimi klausanti Viešpaties žodžių, 
ar Morta, uoliai atsidėjusi namų apyvokai?

. i
Tauta, mano Broliai ir Sesės, gali gyventi ir be valstybės. Tačiau 

tokiu atveju jos gyvenimas būtų netobulas ir neatbaigtas. Ji būtų tarsi 
grūdas, prislėgtas akmens ir negalįs savo gyvybės išskleisti viršum 
žemės. Todėl kaip kiekvienas želmuo visa savo jėga veržiasi į paviršių, 
taip kiekviena tauta veržiasi į valstybę. Valstybė virsta tautos žemiš
kuoju idealu. Tauta turi prigimtą - teisę savą valstybę kurti ir ją išlai
kyti. Kas šios teisės nepripažįsta ar ją laužo, nusikalsta prigimčiai ir 
pažeidžia Valią To, kuris prigimtį yra sukūręs.

Taigi ir mes jau nuo „Aušros“ laikų — ir net prieš juos — dėjome 
didelių- pastangų savai valstybei ptstatyti. Tai buvo tautinės mūšų pri
gimties balsas. Dar daugiau — prigimties reikalavimas. Juk Lietuvių 
Tauta, turėjusi praeityje didelę valstybę, seniai jau buvo pribrendusi 
nepriklausomam gyvenimui. Tiktai šimto ■ su viršum metų svetimųjų 
priespauda prislopino aną lietuviškąjį balsą. Bėt atėjo eilė garbingų 
vyrų bei moterų ir netrukus vėl atgaivino tautinę bei valstybinę mūsų 
sąmonę. Mirusi ji nebuvo, ji buvo tik užguita. Lietuviškųjų laikraščių 
leidėjai, knygnešiai ir rašytojai; politikai ir visuomenininkai; mokyklų 
ir kooperativų steigėjai — visi jie tiesė pagrindus lietuviškajai Valstybei 
atsigauti. Ir, Viešpaties Apvaizdai laiminant, jų pastangos buvo apvai- 
ninkuotos 1918 metų vasario šešioliktąją dieną — Nepriklausomybės 
Aktu. Valstybė mums buvo pats didžiausias rūpestis. Jai mes negailė
jome nieko — net rinktinių savo vyrų gyvybės. Ji turėjo būti mūšų 
laisvės gynėja ir giliausių mūsų ilgėsiu tėnkintoja.

Bet šitame susižavėjime, mano Broliai, mes nepastebėjome, kad 
valstybė, kaip ir visi kiti žmogaus padarai, lengvai gali patekti į klyst
kelius ir išsigimti. Žemiškoji valstybė yra neatpirkta. Ji* reikalinga7 yra 
Kalvarijos Aukos ir Sekminių . Ugnies, kad ■ išsilaikytų tikroje savo
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paskirtyje. Be šios Aukos ir be šios Ugnies ji greitai virsta „Senojo 
Testamento leviatanu, kuris viską apvaldo, nes beveik viską pasigrobia“ 
(Pijus XII, op. cit. 239 p.). Iš tikro, prieš šį karą ne viena valstybė Eu
ropoje ir kituose pasaulio kraštuose buvo atėmusi žmogui laisvę sava
rankiškai mąstyti. Ji buvo pavertusi jį priemone klasių kovai vesti, 
rasei plėsti ar politikų sumanytai idėjai vykdyti. Ji buvo sukūrusi demo
niškų priemonių naikinti tiems, kurie jo nuožiūra buvo nenaudingi ar 
priešinosi jos reikalavimam. Ji griovė šeimos gyvenimą, skatindama prie
auglį šalia moterystės. Ji pavergė laisvas profesines organizacijas, suvary
dama visus į valtsybines. Ji ardė religines bendruomenes, vesdama prieš 
jas piktą propagandą ir versdama iš jų išstoti savo partijos narius. Ji kišosi 
j mokslo tyrinėjimus ne tiesos, bet politikos vardan. Ji nustatinėjo net 
menams stilių, palenktą valdančiųjų skoniui. Žmogus, pastebi Pijus XII, 
valstybei „gali aukoti turtą ir gyvybę, bet niekados ne Dievo atpirktąją 
sielą“ (Reden und Enzykliken Papst Pius XII., 157 p. 1946). Tuo tarpu 
ši stabmeldiškoji valstybė kaip tik rikalavo sielos. Ji norėjo, kad jai 
priklausytų visas žmogus.

Džiaugdamiesi turime pasakyti, kad lietuviškoji Valstybė išvengė 
šitokio iškrypimo. Dievo vietoje ji nebuvo pastačiusi nei klasės, nei rasės, 
nei kurio kito stabo. Vis dėlto reikia pripažinti, kad šituo keliu ji jau 
buvo bepradedanti žengti. Tiesa, ji tai darė labai iš lėto ir apibrėžtai. 
Tačiau pati linkmė buvo pasirinkta jau pavojinga. Tautos gyvenime jau 
buvo pradėta ieškoti ne tiek Dievo Karalystės ir Jo teisybės, kiek vals
tybės ir žemiškųjų jos reikalų. Tikėta, kad jie vieni gali padaryti mūšų 
tautą laimingą. Bet šiandien, stovėdami prieš totalistinės valstybės griu
vėsius, apšlakystus ašaromis ir krauju, ryškiai jaučiame, kokios gilios 
prasmės turi psalmės žodžiai: „Jei Viešpats nesaugo miesto, veltui budi* 
jo sargas“ (Ps. 126, 2). Valstybinės priemonės yra reliatyvios ir gali būti 
labai pavojingos, jeigu jos atsipalaiduoja nuo gyvenimo visumos, nuo 
amžiųjų Kūrėjo dėsnių ir pradeda veikti savarankiškai. Tuomet jos 
pražudo ir tautą ir pačios save. Mums belieka visomis jėgomis dirbti, 
kad tokia valstybė neatsigautų nei mūsų Tėvynėje, nei Europoje, nei 
kuriame kitame pasaulio krašte.

2
Valstybė, mylimieji Broliai ir Sesės, net būdama iedaliausia yra tik

tai indas. Gali jis būti ir labai gražus, bet visados jis prašosi pripildo
mas. O jj pripildo žmogaus kūryba, iš kurios kyla mokslai ir menai, 
technika, organicijos,. spauda ir apskritai visa kultūra. Per kultūros 
kūrinius prabyla žmogus. Per juos prabyla ir tautos dvasia. Todėl pras
minga ir kilnu kurti tautai kultūrą ir padaryti ją turtingą žmogiškojo 
genijaus laimėjimais. Šitie laimėjimai pralaužia tėvynės sienas ir plinta 
visame pasaulyje. Jie atneša į žmonjos kultūrinį lobyną kiekvienos tau
tos vargo ir rūpesčio, bet taip pat džiaugsmo, meilės ir tikėjimo.

Per šį pastarąjį tridešimtį metų ir mes uoliai dirbome, kad savo 
kūriniais iškeltume aikštėn mūsų Tautos dvasią ir įvestume Lietuvą į
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pasaulinės kultūros šeimą. Mūsų universitetai, akademijos ir mokyklos; mokslo veikalai ir išradimai, architektūros, tapybos, ir muzikos kūriniai; laikraščiai, chorai ir teatrai vis tai buvo kelias, kuris vedė mūsų tautą į jos dvasios išsiskleidimą. Šiandien tad reikia mums prisiminti ir pagerbti visus tautinės mūsų kultūros kūrėjus, kurie aną lietuviškosios valstybės indą pripildė nežlungančiu dvasiniu turiniu. Net ir netekę valstybės, mes galime dar daug kuo pasirodyti Vakarų Europai ir ne kartą sukelti jai nuostabos savo tautos dvasiniais turtais. Tauta gyvena savo dvasios laimėjimais ir gyvena tol, kol pajėgia kurti. Per pastarąjį trisdešimtį metų mes šito pajėgumo parodėme labai daug. Tikėkime, kad jį išlaikysime ir šiose sunkiose tremties sąlygose.Tačiau ir kultūra yra žemiškas dalykas. Ji žengia į pasaulį nešina visu žmogiškosios prigimties kilnumu, bet kartu — ir visu jos silpnumu bei ydingumu. Kultūra taip pat gali paklysti painiuose šios žemės keliuose. Žmogus kūrėjas gali pamiršti, kad yra Dievo-Kūrėjo atvaizdas. Prelatas Aleksandras Dambrauskas ■— Jakštas, prieš mirdamas, prašė ant jo kapo užrašyti žodžius: „Mes ne savo ugnimi žėruojam, mes ne savo šviesą liejam“. Daugelis kultūrininkų kaip tik pamiršta, kad žmogus yra ne pats saulė, bet tik Dieviškosios Saulės atšvaita. Jie, kaip ir anie Babelio žmonės, mėgina statyti mokslo ir meno miestą, kurio bokštai siektų dangų, bet kuriuose nebūtų vietos Dievui. Tačiau šitą išpuikusio žmogaus darbą ištinka skaudi tragedija. „Dievą paneigęs mokslas, sako Pijus XII, manė pasiekęs pilną laisvę ir savarankiškumą. O iš tikro jis buvo nubaustas, pajungiant jį tarnauti įsakymams tų, kurie nebepaisė nei tiesos nei žmogiškosios asmenybės. Kas šiam mokslui atrodė laisvė, iš tikro buvo tik prievarta, pažeminimas ir paniekinimas“ (Ansprachen, 122 p.). Šiandien tasai Dievui vietos neradęs kultūros miestas guli griuvėsiuose, nelaukdamas prisikėlimo dienos.Šios dienos šventė kviečia tad mūsų kultūrininkus pamąstyti: ar kartais ir jie nėra statę lietuviškosios kultūros — be Dievo. Ar buvo Dievui vietos mūsų mokslininkų raštuose; mūsų teisininkų ir sociologų visuomeninėse pastangos; mūsų poetų eilėraščiuose, romanuose ir dramose; mūsų muzikų simfonijose, sonatose ir dainose? Kas gali atsakyti į šitą klausimą teigiamai, tesižiaugia: jo kūryba yra pašvęsta ir įjungta į Kristaus Karalystę. Tačiau kas savo kūriniuose prasilenkė su Dievu, tas tegrįžta atgal ir tepaieško praėjusiojo Viešpaties, nes tolimesnis tokio žmogaus kelias bus tik klydinėjimas mirties paunksmėje. Argi kultūra neprivalo savo kūriniuose apreikšti Dievo? Ar ji gali būti pilnai tautinė, jeigu ji nepastebi šito pagrindinio bruožo ir jo nepaiso? Krikščioniškosios tautos kultūra taip pat turi būti krikščioniška. Tik tada ji bus ir tikrai, tautinė. Kas savo kūryboje išduoda Krikščionybę, tas tuo pačiu išduoda ir Lietuvybę. Jau penki šimtai su viršum metų, kai mūsų tauta yra atgimusi iš vandens ir Šventosios Dvasios. To mes niekados negalime pamiršti. Pijus XII įsakmiai įspėja, kad reikia būti ištikimiems krikšč. Kultūros paveldėjimui ir vyriškai ją ginti prieš visas bedieviškas ir nekrikščioniškas sroves. Šita ištikimybė negali būti
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paaukota jokiai laikinei naudai ir jokiai laikinei politinei kombinacijai 
(plg. Ansprachen, 144 p.). Tikėkime, kad šitas Popiežiaus įspėjimas ras 
atgarsio visų garbingų mūsų kultūrininkų širdyse ir kad Savo kūriniuose 
visur ir. visados užleis prideramą vietą krikščioniškajai mūsų -Tautos 
dvasiai. . .

, ' 3
Žmogus, būdamas sudėtas iš kūno ir sielos, reikalauja ne tik dvasi

nių idėjų bei. principų, bet ir maisto, ir drabužio, ir buto, ir poilsio, ir 
įvairių kitų medžiaginių dalykų. Kai kūnas alksta, kai jis yra menkai 
apsaugotas nuo šalčio ar lietaus, kai yra priverstas gyventi sunkiose 
sąlygose, tuomet ir dvasia nepajėgia išskleisti savo galių. Dėl to žmogui 
ir yrą duota „prigimties teisė naudotis žemės gerybėmis, kurios yra 
ankštai susijusios su žmogaus asmenybės kilnumu ir su jos teisėmis. 
Savo įtaka šios gėrybės teikia žmogui regimą pagrindą, turintį labai 
didelės reikšmės jo dorinėms pareigoms atlikti“ (Pijus XII, Reden und 
Enzykliken, 192 p.).

Visų tad laikų visuomenėje šalia valstybinių ir kultūrinių pastangų 
esama ir ekonominių. Taip yra buvę visur, taip buvo ir mūsų tau
toje. Šios dienos tad sukatis yra ne tik mūsų valstybinių ar kultūrinių, 
bet ir ekonominių darbų šventė. Gražiai pražydusios mūsų sodybos, 
išaugę miestai, fabrikai ir dirbtuvės, prekybos įstaigos ir bankai — vis 
tai buvo ženklai, kad mes uoliai stengėmės kurti savai tautai tokių me
džiaginių sąlygų, kuriose ji, neslegiama skurdo, galėtų spręsti didžiąsias 
mokslo problemas, kurti nežlungančių meno kūrinių ir garbinti Viešpatį 
Dievą. Šių sąlygų dėka mes galėjome išlaikyti savo valstybės laisvę ir 
pakelti lietuviškąją kultūrą ligi dabartinio jos aukščio.

Vis dėlto turtas yra dar labiau žemiškas dalykas, negu valstybė ar 
kultūra. Todėl ir paklysta jis lengviau, negu kas . kitas. Atsidūręs, nuo
dėmingo žmogaus rankose, jis pamiršta tikrąjį savo paskyrimą, ir virsta 
tik priemone arba malonumams ieškoti arba žmogui pevergti. Pastarieji 
laikai kaip tik ir buvo tokių turto paklydimų amžius. Turtas tapo įrankiu 
ne dvasiai skleisti, bet kūnui erzinti ir lepinti. Gausūs ir skanūs valgiai, 
išradingi gėrymai, madnūs drabužiai, ištaigingi butai, patogios susisie
kimo priemonės nevieną kartą tarnavo nuodėmei . ir pažeidė dorinius 
principus. Didieji pasaulio miestai, kuriuose turto buvo gausiausia susi
telkę virto ne dvasios -šventovėmis, bet kūno smagurių vietomis, at
mestinomis Viešpaties akyse, kaip senovės Sodomą. Ar nuostabu, kad 
ant daugelio jų yra nukritusį ugnis iš dangaus?

Netikęs turto paskirstymas perskėlė naujųjų laikų tautas į du vienas 
su kitu, kovojančius luomus: turtinguosius ir beturčius. Naujoji ekono
minė santvarka pasidarė verta Paskutiniojo Teismo ištarmės. Ji neval- 
gydiųp alkanojo, negirdė trokštančiojo, • nepridengė nuogojo, neaplankė 
kalinamojo ir ligonio. Joje nebuvo Gailestingojo Samarijiečio. Ji beveik 
nieko nepadarė mažiausiesiems Kristaus broliams. Mi nepažino nei meilės 
nei: teisingumo. Pijaus XII žodžiais tariant, ji „negarbingai ir paže-
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minančiai išnaudojo asmenį bei gamtą. Ji sukūrė iš vienos pusės liūdną 
ir baisų skurdą, iš kitos — nepaprastą ir provokuojančią gerovę. "Ji 
sukėlė nenumaldomus' grūmojimus tarp išrinktųjų ir skurdeivų. Šios pa
sėkos, Popiežiaus teigimu, yra nepaskutinė priežastis, atvedusi pasaulį 
ligi šiandienės neišmatuojamos katastrofas“ (Ansprachen, 120 p.).

Mūsų Tėvynėje šitie turto iškrypimai nebuvo toki dideli ir dar nesi- 
šaukė'dangaus keršto. Vis dėlto jau ir pas mus buvo pastebėtas turtą 
valdančiųjų žmonių širdies kietumas, artimo meilės paneigimas, krikščio
niškosios dorovės dėsnių laužymas ir bendrosios gerovės nepaisymas. 
Turtas telkėsi miestuose, o kaimiečiai ir darbininkai buvo bepradedą 
skursti. Socialinė mūsų santvarka dar nepatenkino krikščioniškųjų rei
kalavimų. Šios tad dienos šventė prabyla ir į mūsų tautos ekonominius 
veikėjus. Ji kviečia juos peržiūrėti ankstesnius savo žingsnius ir nieka
dos ateityje nebepamiršti principo, kad „prigimtas bei esminis žemiš
kųjų gėrybių paskyrimas yra tarnauti dvasios gyvenimui ir aukštesniam 
kultūriniam, doriniam ir religiniam tobulėjimui“ (Pijus XII, Ansprachen, 
121 p.). Pašvenčiančioji Visagalio Dievo ranka turi ateityje pažymėti 
ir mūsų turto šaltinius ir jo paskirstymą visuomenėje.

4
Broliai ir Sesės Kristuje! Visi garbingi bei kilnūs mūsų rūpesčiai 

valstybiniai, kultūriniai ir ekonominiai — pasiliktų neatbaigti ir net ne
vertingi, jeigu jie nesusitelktų aplinkui vieną vienintelį didįjį mūsų rū
pestį — Dievą. Dievas yra centras, aplinkui kurį turi suktis visi mūsų 
sumanymai planai ir veiksmai. Jeigu mes tikime, kad Dievas yra, tai 
negalim mąstyti ir gyventi taip, tarsi Jo nebūtų. Si tiesa tinka ne tik 
mums kiekvienam skyrium, bet ir visai mūsų Tautai. Lietuva yra krikš
čioniška šalis. Sventoju Krikštu ji yra įjungta į atpirktosios žmonijos 
bendruomenę, kurios Galva yra Kristus ir kurios gyvybės šaltinis yra 
Šventoji Dvasia. Ji tad negali gyventi taip, tarsi dieviškoji Atpirkimo 
malonė būtų jos nepalietusi. Kelio atgal į stabmeldybę mūsų Tautai ne
bėra. Stabmelde ji virsti negali, ji gali virsti tik atkritėle.

Deja, mano broliai, tokių atkritimo ženklų mes vidėlto turėjome. 
Religijos, pagrindų griovimas netikro mokslo vardu; noras išstumti 
Bažnyčią iš viešojo gyvenimo politikos vardu; piktažodžiaujantis dva
siškių puolimas; ateistinės literatūros platinimas; mėginimas griauti 
krikščioniškosios dorovės principus šeimoje, auklėjime ir viešuose pa
pročiuose — buvo tiesioginės ar netiesioginės priemonės stumti Dievui 
iš mūsų Tautos. Ir kažin ar ne dėl to mus ištiko bedieviškos tautos 
ranka, atvėrusi mūsų akis ir parodžiusi visą nudievintos visuomenės 
baisumą? Šio reginio akivaizdoje daugelis mūsų rado kelią į Viešpaties 
namus, kuriuos ankščiau buvo niekinę. Daugelis slapta mokė savo vai
kus religijos, kurią anksčiau buvo reikalavę pašalinti iš mokyklos. Dau
gelis tuokėsi bažnyčioje, skubėdami užbėgti už akių įvedamai civilinei 
metrikacijai, dėl kurios ankščiau buvo taip atkakliai kovoję. Mums vi
siems pasidarė aišku, kokios reikšmės Dievas ir Jo Bažnyčia turi Lietu
vių Tautai.
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Štai kodėl ir šiandien iš visų mūsų praeities darbų reikia ypatingai 
pabrėžti tuos, kurie buvo skirti Dievo Karalystei kurti. Religinės pa
stangos yra pačios kilniausios ir pačios vertingiausios, nes jos įpras
mina visas kitas. Mūsų bažnytinė santvarka; mūsų vyskupai, kunigai ir 
tikintieji; mūsų vienuolijos, brolijos ir religinės organizacijos; mūsų 
religinė spauda; mūsų pamaldos, šventės ir religinai papročiai; galop 
visas katalikiškasis mūsų veikimas gilino Dievo sąmonę mūsų tautie
čiuose ir ruošė jų širdis dieviškajam Žodžiui. Tiesa, ir šioje srityje dar 
daug ko stigo. Ir religinuose savo darbuose mes pasilikome žmonės, su 
savo silpnybėmis ir ydomis. Tačiau šios sukakties dieną galime pasi
džiaugti religiniais trisdešimties metų laimėjimais ir gilią pagarbą pa
reikšti visiems mūsų apaštalams, kurie mums nesiliovė skelbę Dievą. 
Jų pastangos ateityje turi dar labiau sustiprėti, rasti kuo daugiausia 
pritarimo ir paramos, kad mes visi susitelktume aplinkui Viešpatį ir 
kad Jis taptų Didžiąja Gaire visam tolimesniam keliui.

Trisdešimties metų mūsų valstybės kelias rodo, kiek daug mes 
įstengėme sukurti, kokių didelių kliūčių nugalėjome ir kokių sunkių 
pavojų išvengėme. Tuomet mums netrūko ryžties ir dvasios jėgos. Ne
turi jos trūkti nė dabar. Neapsipraskime su mintimi, kad jau esame 
pasmerkti amžinai klajoti pasaulyje! Nepasiduokime per greitdi dar 
nematomų pavojų baimei! Palaikykime ir stiprinkime tremtyje sukurtas 
lietuviškąsias institucijas! Padėkime jaunimui lavintis mūsų mokyklose 
ir universitetuose! Neapleiskime kultūrinių mūsų pareigų laikraščiams, 
organizacijoms, mokslo ir meno įstaigoms! Dievas budi viršum mūsų ir 
stebi mūsų žingsnius. Jis žino, kada ateis diena, kurią Jis lieps mums 
pakilti ir grįžti į senąją savo tėvų žemę. Jeigu tik mūsų širdys bus at
viros Jo žodžiui ir Jo valiai, Jis išklausys mūsų maldų ir išvaduos mus 
iš šios skaudžios nelaimės, kaip išvadavo iš nuodėmės visą žmoniją per 
savo Sūnų Jėzų Kristų, visų mūsų Vienintelį ir Tikrąjį Gelbėtoją. Amen!
Kirchheim-Teck, 1948 metų vasario 16 dieną.

„ KAN. FELIKSAS KAPOČIUS 
Tautinis Delegatas Lietuviams 

Vokietijoje ir Austrijoje

PASTORACINIS LAIŠKAS

KALĖDŲ ŠVENČIŲ PROGA
Šventėmis ir jų gražia bei prasminga liturgija mūsų Motina Bažny

čia stengiasi pakelti žmonių širdis nuo žemės ir nukreipti jas į amži
nąsias vertybes. Viena iš prasmingiausių ir džiugių švenčių yra Kristaus 
Gimimo diena — Kalėdos. Jai geriau suprasti ir pasirengti yra skiria
mas keturių savaičių laikas — Adventas. Iš tikrųjų, veltui Kristus būtų 
tapęs žmogumi ir prieš 19 šimtų gimęs pasaulyje, jei Jis negimtų ir tikin-
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čiųjų širdyse. Jis atėjo į šį pasaulį su savo malonės davonamis, kad 
įsikūnytų kiekvieno tikinčiojo širdyje. Todėl' Adventas — tas Didysis 
Laukimas — yra mūsų širdies parengimas Kristui, o Kalėdos yra realus 
susijungimas su Kristumi.

Lietuvių Tauta, būdama giliai tikinti, gražiais papročiais išreiškė 
šią Bažnyčios mintį. Advento rarotai su pakuošta žvake, simboliškai 
byloja apie Marijos vaidmenį Atpirkimo darbe. Susilaikymas nuo pasi
linksminimų primena rimtį ir susitelkimą, kuris reikalingas tai didžiai 
šventei sutikti. Kūčios, kurių metu laužoma pašvęstoji plotkelė — tas 
Eucharistijos simbolis — reiškia vienybę ir visų bendravimą Kristuje. 
Jos yra pirmųjų krikščionių agapės tęsinys. Kalėdos, dieviškojo Kū
dikio gimimo diena, ne tik vaikams, bet ir suaugusiems, yra didelė 
džiaugsmo šventė. Gražiai papuošta eglutė (nors nėra suaugusi su reli
gine lietuvių tradicija) ir dovanėlės vaikams prasmingai byloja apie 
Kristaus atneštas pasauliui daug vertingesnes dovanas. O visos Kalėdų 
šventės šaltos žiemos fone primena skurdų dangaus Karaliaus gimimą 
žemėje — žiemos kelionėje, gyvulių tvartelyje. Gražiai įrangtos prakar- 
tėlės bažnyčiose vaizdingai kalba vaikams ir suaugusiems, kokiose aplin
kybėse atėjo į šį pasaulį Atpirkėjas.

Tremties metai įspaude ir į tikinčiojo lietuvio sielą savo žymių. 
Netekimas savosios žemes ir brangių artimųjų asmenų, vis dėlto neturi 
nutraukti gražių ir prasmingų krikščioniškųjų papročių, vaizdžiau pade
dančių mums įsigilinti į šių švenčių prasmę. Mūsų Gelbėtojas ir At
pirkėjas yra tas pats Lietuvoje ir tremtyje. Kai mūsų nelaimingoje Tė
vynėje kenčiantiems mūsų broliams beliko vienintelė paguoda — Dievas 
ir vienintelė viltis — Gelbėtojas, mes tremtiniai taip pat ne kitokios 
paguodos ir ne kitokios vilties turime ieškoti. Emigracijos rūpesčiai ir 
mūsų Tėvynės ilgesys neturi nustelbti minties, kad mes turime siekti ir 
amžinosios palaimos šalies — dangiškosios tėvynės. Būdami tinkami 
dangui, galime greičiau išmelsti išvadavimą ir žemiškajai tėvynei. Tas, 
kuris atėjo į šį pasaulį, kad sunaikintų klaidą, melą ir žmogaus paver
gimą, — tik tas Vienas gali išgelbėti ir mūsų Tėvynę. Jei mes būsime 
Kristaus meilės ir tiesos saugotojai ir vykdytojai, šita meile ir tiesa 
„padarys mus laisvus“.

Šios Kalėdos daugeliui mūsų čia Vokietijoje ir Austrijoje gali būti 
paskutinės. Tarp visų kitų rūpesčių, surištų su išvykimu, pirmoje vie
toje turi būti nepamirštas mūsų sielų apvalymas ir paruošimas toms 
naujoms gyvenimo sąlygoms, kurios pareikalaus ypatingo dvasios stip
rumo. Todėl Adventą, Kūčias ir Kalėdas atšvęskime šu gilia rimtimi ir 
susikaupimu. Besiskverbiąs į mūsų tarpą netikęs paprotys — švenčių 
nuotaiką tariamai praskaidrinti svaigalais — tebūna šalintinas iš mūsų 
tarpo. Tik gilus įsigyvenimas į švenčių turinį atneš mums pakanka
mai nuotaikos ir džiaugsmo.
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Linkėdama? Brangiesiems’ Ganytojams — Kunigams ir -visiems tin
kintiesiems tautiečiams švento Kalėdų džiaugsmo

Jūsų ' ’ '

. . . Kąn. Felixas KAPOČIUS,
' .. ’ ’ Tautinis Delegates Lietuviams

. ' "* _ Vokietijoje ir Austrijoje

kirchheirrie, 1948 m. lapkričio mėn. 20 d.

LAIŠKAS KUNIGAMS
DELEGATO ATSISVEIKINIMO PROGA

Brangūs Konfratrai
Baigdamas savo kaip Popiežiaus Misijos Tautinio Delegato Lietu

viams Vokietijoje ir Austrijoje darbą, jaučiu labai mielą pareigą padė
koti savo brangiems Delegatūros bendradarbiams, a. gerb. Įgaliotiniams 
Austrijoje ir okupuotos Vokietijos britų zonoje, Tautiniams Dekanams, 
stovyklų ir kolonijų, mokyklų ir organizacijų kapelionams, kurie kuone 
trejus metus dirbo mano jurisdikcijoje mūsų brangių tautiečių gerovei.

Aš džiaugiuos galėdamas konstatuoti, kad lietuvių kietas tremtyje 
mano jurisdikcijos galiojimo laikotarpy, neskaitant nežymių išimčių, iš
laikė sunkų kunigiškosios disciplinos egzameną. Visi gerai prisimename, 
kokiose neįprastai sunkiose sąlygose buvo pradėtas tremtinių pastoraci
jos darbas. Jeigu šioje srity pasiekta gražių rezultatų, tai tik, Jūsų, mieli 
broliai, kunigiško uolumo, pasiaukojimo ir kieto darbo auka.

Mano širdis šiandieną kupina pasididžiavimo ir džiaugsmo, atsisvei
kinant su Jumis kaip Tautiniam Delegatui ir įsijungiant vėl į Jūsų 
eiles. Aš radau Jumyse, mieli broliai, daug brangių bendradarbių, kurių 
besąlyginė auka sielų išganymui daug kartų lengvino sunkią mano pa
reigų naštą. Dieviškasis Vynininkas Jūsų darbą teisingai atlygins, nors 
šiame ištrėmimo slėnyje jokia žmogiška akis Jūsų nuopelnų neįžvelgtų.

Atsisveikindamas su Jumis, brangūs konfratrai, negaliu nieko geres
nio Jums palinkėti, kaip tik to, kad Jūsų uolumas pastoraciniam darbe 
naujose sąlygose nei kiek nesumažėtų, kad Jūs dar labiau sutelktumėt 
jėgas naujoms kovoms už Kristaus Karalystę mūsų kietai bandomoj 
tautoj.

Jūsų: Kun. Feliksas Kapočius
- Kirchheim-Teck, 1948 metų gruodžio mėn. 8 dieną, Sv. Mergelės 

Marijos, tremtinių Motinos, Nekalto Prasidėjimo Šventėje.
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Kronberg, 1948. XII. 2. 
Prot. Nr. 1219/48

APAŠTALIŠKASIS VAZITATORIUS VOKIETIJOJE

Gerbiamiausiam Ponui
Kan. F. Kapočiui
Tautiniam Delegatui Lietuviams '
Vokietijoje ir Austrijoje

Kirchheim-Teck.
z •

GARBINGIAUSIAS KRISTUJE PONE
Kai 1945 metų gale Šv. Tėvas Pijus XII iš savo gerumo pabėgėlių 

atžvilgiu įsteigė šią taip vadinamą Vatikano Misiją ir jai pavedė rūpin
tis ir tvarkyti tiek pastoracinius, tiek kultūrinius ir karitatyvinius pa
bėgėlių reikalus, kai vėliau 1946 m. sausio mėn. atskiroms tautinėms 
pabėgėlių grupėms Vokietijoje ir Austrijoje buvo paskirtas vienas pro
tingumu ir gyvenimo rimtumu pasižymįs kunigas, vadinamas Tautinis 
Delegatas arba Pirmininkas, kuris turėjo vadovauti visiems dvasiškiams 
ir visiems savo tautos tikintiesiems, — tada prasidėjo įvairi bažnytinė 
veikla tų nelaimingų pabėgėlių naudai, ką Jūsų tautos istorija, neabe
joju, įrašys į savo lapus ryškiausiomis raidėmis.

Tačiau toji būklė, bent kiek tai liečia jurisdikcijos vykdumą, buvo 
išimtina ir sudarė bendrojoj teisėj žaizdą dėl to, kad šios tautinės grupės 
buvo išimtos iš bendrosios vietos vyskupų jurisdikcijos.

Tokia dalykų santvarka anuo laiku buvo reikalinga ir atnešė gausių 
tiek religinių, tiek kultūrinių vaisių, šiuo metu Šv. Sostas, dalykus 
rimtai apsvarstęs ir atsižvelgdamas į dabartines sąlygas, panorėjo juri
dinę tvarką šioje strityje, kiek galima, atvesti į normalų kelią. Dėl to 
Jo Šventybės Sekretorijato man atsiųstais raštais Nr. 181358/S ir Nr. 
5851/48 pranešama man ši Šv. Tėvo valia ir pavedama paskelbti visiems 
Gęrb. Tautiniams Delegatams:

1. Nup 1949. I. 1 vien tik Popiežiškoji Misija, esanti Kronberge, turi 
teisę vartoti Popiežiškosios arba Vatikano Misijos titulą ir ženklus. Jei 
šios rūšies blankai, antspaudai, automobilių ženklai ir pan. būtų buvę 
vartojami, jie sunaikinami, arba perduodami šiai Misijai.

2. Gerb. Delegatai kitu vardu, dar aptartinu, su Jo Šventybės Sekre- 
torijatu, savo palaimingą veiklą, kurią iki šiol taip vaisingai išvystė, 
būtent, kultūrinę, socialinę ir karitatyvinę, savo tautiečių dvasiškių ir
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pasauliečių tarpe, tęs ir toliau, bendradarbiaudami su šia Popiežiaus 
Misija.

Tačiau toji būklė, bent kiek tai liečia jurisdikcijos vykdymą, buvę 
visi Gerb. Delegatai ir visi jų dvasiškiai, bendradarbiai Viešpaties vy- 
nyne, nuo 1949. I. 1 nebetenka tų galių ir prerogatyvų, kuriomis Mūsų 
buvo įgalinti ir grįžta į ordinarinę bažnytinę vietos Vokietijos vyskupų 
jurisdikciją, taip, kad anoji pirmesnioji „Išimties“ teisė šiuo atžvilgiu 
panaikinima.

4. Kadangi šis ,Šv. Sosto sprendimas tuo pat laiku pranešamas ir 
visiems Vokietijos vyskupams, visi Delegatai ir kunigai savo laiku kreip
sis į minimus vietos vyskupus gauti jurisdikcijai ir reikalingoms ga
lioms, kad nenukentėtų pastoracinis darbas tarp savo tautiečių. Gi Dele
gatai, dėl savo specialios padėties, tinkamai susitars su Jo Em. kard. 
Frings, Kolno arkivyskupu dėl savo būsimos padėties.

Trumpai į draugę suimant: šis naujas patvarkymas palieka nepaliestą 
Delegatų ir jų bendradarbių kultūrinę, socialinę ir karitatyvinę veiklą. 
Šv. Sosto mintis yra, kad ir pastoracinė veikla, kurią iki šiol taip gir
tinu uolumu vykdėte, ir toliau tuo pačiu uolumu vykdytumėt savo tau
tiečių tarpe, tik su šia viena išimtimi, kad, būtent, pati jurisdikcija ir 
galios dabar jau ne tiesioginiai iš Sv. Sosto bus gaunamos, bet, kaip 
bendroji teisė reikalauja, iš vietos vyskupų.

Si gi Popiežiaus Misija, kaip iki šiol, taip ir toliau, Gerb. Dele
gatams ir visiems Jūsų rūpesčiui pavestiems, kiek galima, padės savo 
patarimu ir pagalba.

Pagaliau jaučiu maloniausią pareigą Tau, Gerbiamiausias Kristuje 
Pone, ir visiems Tavo bendradarbiams tiek dvasiškiams, tiek pasau
liečiams pranešti, kad Šventasis Tėvas pačiu aukščiausiu pagyrimu ir 
tėvišku dėkingumu jūsų veiklą aprobuoja ir pačiu mielausiu noru tei
kia jums Apaštališką Palaiminimą Viešpatyje. Sis aukščiausias Jūsų 
nuopelnų pripažinimas tebus Jums paskatinimas ir ateityje, jei galima, 
dar su didesniu uolumu darbuotis Jūsų nelaimingos ir mylimos tautos 
gerovei ir Kristaus Karalystės jūsiškių tarpe augimui.

Težino Jūsų Prakilnybė, kad esu visuomet Jūsų palankiausias palai
kytojas ir visu prielankumu Viešpatyje Jūsų Prakilnybei atsidavęs

Kristuje

/-/ A. J. M u e n c h
Apaštališkasis Vizitatorius 

Vokietijai.
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RELIGINIS LIETUVIU GYVENIMAS
VOKIETIJOJE IR AUSTRIJOJE

Ši religinio lietuvių gyvenimo apžvalga paruošta pagal 1948 m. 
rugsėjo mėn. Jo Šventybei Popiežiui Pijui Pijui XII įteiktą pustrečių 
metų Delegatūros veikimo apyskaitą, papildant duomenimis iki 1948 
m. pabaigos. Apžvalga liečia tris .svarbesnis klausimus: 1. administra
cinę santvarką, 2. religinį — dorinį gyvenimą, 3. krikščioniškąjį kul
tūrinį ir iš dalies socialinį gyvenimą.

I. ADMINISTRACINE bažnytine lietuvių santvarka
Jo Šventybės Popiežiaus Pijaus XII parėdymu 1945 metais lap

kričio pradžioje atvyko į Vokietiją Vatikano Misija su J. E, ar
kivyskupu Carlo Chiarlo ir su atskirų tautybių atstovais ir įsikūrė 
Kronberg (Taunus), Gartenstrasse 1. Misijos uždavinys buvo sutvarkyti 
Vokietijoje ir Austrijoje esančių karo pabėgėlių ir tremtinių religinius 
ir moralinius reikalus.

Misijos praeses pabėgėlius suskirstė tautybėmis ir joms paskyrė 
tautinius delegatus.

Lietuvių Tautiniu Delegatu J, E. arkiv. C. Chiarlo 1946 m. sausio 
18 d. savo raštu nr. 213 paskyrė Kauno arkivyskupijos kapitulos kanau
ninką Feliksą Kapočių. Jo žiniai buvo pavesta visų lietuvių „cleri- 
corum et fidelium moralis ac religiosa assistentia“. Tautinis lietuvių 
Delegatas savo pareigas pradėjo eiti 1946 m. sausio 25 dieną. Savo 
būstine jis iš sykio pasirinko Wiesbadeną, o 1946 m. birželio 22 dieną 
ją perkėlė į Kirchheim-Teck — Wurttemberge, kur administracijos ir 
gyvenimo reikalams buvo išnuomuotos atitinkamos patalpos.

Savo bendradarbiais Tautinis Delegatas pasikvietė: 1. kun. 
Joną Avižą (Kauno arkivyskupijos) kanclerio pareigoms, 2. kun. Dr. 
Joną Gutauską (Panevėžio vyskupijos) religinio auklėjimo reikalams, 
3. kun. Stasį Ylą (Kauno arkivyskupijos) pastoracijos ir religinės 
spaudos reikalams, 4. kun. Antaną Šidlauską (Kauno arkivyskupijos) 
teisės patarėjo pareigoms, 5. kun. Dr. Juozą Vaišnorą M. I. C. (1948 
m. balandžio mėn.) katalikškosios akcijos reikalams, 6. kun. Simoną 
Morkūną (Kaimo arkivyskupijos) ekonominiams reikalams. Visi šie 
asmenys gyvena vienuose namuose, kur yra įrengta koplyčia, gyvena
mosios patalpos ir kambariai raštinės darbui. Namo priežiūra ir patar
navimas yra patikėtas seselėms Kotrynietėms. Tuo budu buvo sukurta 
Tautinio Delegato įstaiga, populiariai vadinama Popiežiaus Misijos Dele- 
gatūra lietuviams.

Tautinis Delegatas nuo savo darbo pradžios: 1) yra aplankęs 113 lie
tuvių stovyklų ir kolonijų, kai kurias didesniąsias net po keletą kartų; 
2) suteikęs Sutvirtinimo Sakramentą 390 vaikų keturiose stovyklose —
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Augsburg-Hochfeld, Augsburg-Haunstetten, Hanau ir Kempten (visose 
kitose stovyklose Sutvirtinimo Sakramentą daugiausia teikė lietuvių 
vyskupai J. E. vysk. Brizgys ir J. E. vysk. Padolskis; tik retose vietose 
vokiečių vyskupai ir poroje vietų latvių vysk. J. E. Urbs); 3) daly
vavęs 3 pasitarimuose su kitais tautiniais delegatais tremtinių emi
gracijos ir pastoracijos reikalu; 4) dalyvavęs 32 suvažiavimuose ir 
konferencijose, sušauktose religiniams, kultūriniams ir socialiniams 
reikalam; 5) su savo bendradarbiais paruošęs ir išleidęs:

Metai
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ra
c.
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išk
ų __

__
__

__
__
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 1 
in

str
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jų

 I 1
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ų

Įvairių 
raštų

1946 2 5 9 59 1 4 2.381

194? 2 5 7 4.590 2 4 16.799

1948 2 5 2 3.531 — 4 14.345

VISO 6 15 18 8.280 3 12 33.525

Pastoraciniai laiškai yra leidžiami visiems tikintiesiems ir 
kunigų paskaitomi bažnyčiose. Jie liečia: vienas katalikiškąją akciją 
(1946. IX. 29); du — tautines Nepriklausomybės šventes ir valstybinio 
Lietuvos gyvenimo įvertinimą religiniu atžvilgiu (1947. II. 16. ir 
1948. II. 16.); vienas Marijos Tremtinių Motinos garbinimą (1946. V. 5.); 
vienas — šeimos klausimą (1947. IV. 20) ir vienas — kalėdų švenčių 
proga (1948. XI. 20).

Pastoracinės instrukcijos buvo leidžiamos kunigams; jos 
duoda nurodymų, kaip turi būti pravestos pamaldos kurių nors ypatin
gesnių švenčių metu (pv. Kristaus Karaliaus, Kalėdų, Pijaus XII vaini
kavimo, Nepriklausomybės šventės, Šv. Kazimiero ir tt.); dažnai prie 
šių instrukcijų yra prijungiama medžiagos šventės pamokslui, religinėms 
akademijoms.

Bendraraščiai buvo leidžiami taip pat kunigams ir liečia 
bažnytinę lietuvių stovyklų administraciją, sakramentų teikimą, pastora
cijos pravedimą ir kitus daugiau administratyvinius reikalus.

Metrikai buvo sudaromi tiems, kurie juos karo metu yra pražudę 
arba išbėgdami iš Lietuvos nepasiėmė, o dabar negali jų iš tėvynės gauti. 
Sudaromi pagal turimus dokumentus ir pagal priesiekusiųjų liudytojų 
parodymus. Ligi šiol jų išduota: gimimo-krikšto 6.951, sutuoktuvių 1.289 
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ir mirimo 40. Mętrikų pakaitalams gaminti yra sudarytas specialus 
skyrius, kuris dirbo Schwabisch Gmūnd lietuvių stovykloje.

Memorandumai yra parašyti lietuvių tremtinių reikalais: 
vienas — karinei amerikiečių vadovybei Frankfurte dėl 1946 metais 
vykdyto patikrinimo (screening); vienas — UNRRA vadovybei dėl 
lietuvių stovyklų kilnojimo; vienas — Segretarijai di Stato dėl lietuvių 
emigracijos.

Pranešimai liečia Tautinio Delegato veiklą; jie kas trys mėnesiai
buvo siunčiami Popiežiaus Misijos centrui Kronberge.

Delegatūros religinės spaudos skyrius, nepaisant lėšų ir 
popieriaus stokos, kurie labai varžė šio skyriaus veikimą, yra ligi šiol 
išleidęs 22 leidinius: 1946 m. 1 leidinį (rotatorium), 1947 m. 8 leidinius 
ir 1948 m. 13 leidinių. Iš jų yra 3 numeriai „Aukos“, kuri iš sykio buvo

leidiniai šeimos klausimais — psichologiniais, moraliniais ir
1 leidinys katalikiškosios akcijos; 1 šventųjų biografija (Šv.
1, sutvirtinimo sakramentui aiškinti („Didysis Svečias“) ir 

(4 Totho knygelės ir 1 M. Pečkauskaitės).

biuletenis kunigams, paskui sielovados žurnalas; 4 mokykloms vadovėliai 
(šventoji Senojo ir Naujojo Testamento istorija, liturgika ir dorovės 
mokslas); 7 
juridiniais;
Kazimiero);
5 jaunimui

Tautinis Delegatas Vokietijoje ir Austrijoje gyvenančius lietuvius 
padalino į dešimt sričių, vadinamų tautinėmis dekanijomis, ir joms 
vadovauti paskyrė kunigus, 
Sritys ir jų vadovai buvo:

1. Schleswig-Holstein
2. Niedersachsen
3. Westfalen
4. GroB-Hessen
5. Wiirttemberg
6. Oberpfalz-Niederbayem
7. Mainfranken

vadinamus tautiniais dekanais.

8. Oberbayem 
Prancūzų zona9.

10.

tautinis dekanas kun. Viktoras Dabušis 
Jonas Kardauskas 

Ignas Starkus 
Zenonas Gelažius 
Pijus Karalius 
Albinas Spurgis 
Dr Vincenntas 

Endriūnas SS 
Jurgis Paransevičius 
Jonas Petrėnas 

Stasys Vasiukevičius) 
Dr. Petras Bačinskas 
savo srityje vykstan-

'nuo 1948. XII.

kun. 
prel 
kun. 
kun. 
kun. 
kun.

kun.
kun.

9. kun. 
kun.

1) prižiūrėti
Austrija
Tautinių dekanų pareigos buvo:
pastoraciją, 2) šaukti savo srities kunigų pasitarimus religiniais ir 

doriniais tikinčiųjų reikalais, 3) kas trys mėnesiai pranešti Tautiniam 
Delegatui apie savo srities religinį bei dorinį gyvenimą. Bendriems 
pastoracijos 
kanai buvo

čią

ir bažnytinės administracijos reikalams visi tautiniai de- 
Delegato sušaukti konferencijos 1946. V. 7. Wiesbadene,

1948. I. 14. Kirchheime-Teck ir 1948. XII. 28—29. Kirchheime-Teck.
Lietuvių kolonijas ir stovyklas Tautinis Delegatas suorganizavo 

parapijų forma, tiesa, ne kanoniška, tačiau praktine administra
cine prasme. Joms buvo: 1) paskirti kapelionai ir jų pagalbininkai, 
2) leista įkurti, kur tik buvo galima savas koplyčias, 3) įvestos Krikšto,
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Sutvirtinimo, Sutuoktuvių, Mirimo aktų knygos, liber status anima- 
rum, kasos knyga; Krikšto, Sutvirtinimo, Sutuoktuvių ir Mirimo aktai 
įsakyta pakartoti ir vokiečių parapijose; 4) įsteigti bažnytiniai komi
tetai; 5) atgaivintos bažnytinės brolijos.

Tokiu tautinių lietuviškųjų tarsi parapijų iki 1948 m. pabaigos Vo
kietijoje buvo 191 ir Austrijoje 7. Jas tvarkė ir religiniais patarnavi
mais aprūpino 87 stovyklų kapelionai ir 32 jų pagalbininkai. Savas 
koplyčias turi 65°/o stovyklų. Kitos naudojasi vokiečių katalikų bažny
čiomis. Savos lietuvių turimos koplyčios yra įrengtos pačių žmonių 
triusu ir aukomis. Jos yra įsteigtos buv. arklydėse, kareivinių pasto
gėse, autogaražuose ir sporto salėse. Visos aprūpintos altoriais (porta- 
tiliais), kryžiais, šventais paveikslais, daugiausia pieštais pačių lie
tuvių dailininkų; liturginiais drabužiais, indais ir knygomis; grojamais 
instrumentais, kai kur net vargonais (pav. Schweinfurto liet, stovy
kloje, kur koplyčia yra įrengta autogaraže). Beveik kiekviena para
pija turėjo ir savo bažnytinį chorą. Bažnytinės muzikos reikalams buvo 
sušauktas katalikų muzikų suvažiavimas Regensburge 1946. XI. 20—22 
dd. ir išleistas kun. Senkaus giesmynėlis „Giedanti Bažnyčia“. Pride
damosios pamaldos ir Lietuvoje švęstos šventės tremtyje buvo šven
čiamos pagal Lietuvoje buvusius papročius. Atskirų kunigų iniciatyva 
buvo išleista 7 maldaknygės (1945 m. — 4 ir 1946 m. — 2), turinčios 
tik pačias reikalingiausias maldas, o 1948 m. išspausdintas prof. Fe
likso Bartkaus paruoštas tikinčiųjų vartojimui mišiolas, panašus į vo
kiečių turimą Schott leidimą.

Kunigams tinkamai paskirstyti po lietuvių stovyklas ir tuo būdu 
aprūpinti jas religiniais patarnavimais didelių kliūčių sudarė Vokie
tijos zonų sienos ir sunkumai persikelti į stovyklas.

Vykdydamas savo uždavinius, Tautinis Delegatas palaikė ryšius su 
vokiečių ordinarais.

n. RELIGINIS IR DORINIS LIETUVIŲ GYVENIMAS
Lietuviai tremtiniai Vokietijoje konfesijomis yra šitaip pa

siskirstę: katalikų 85,56%, protestantų 11 %, stačiatikių 1,5%, sentikių 
0,7%, įvairių sektų 0,06%, ateistų 0,18 %. Protestantai tarp lietuvių 
tremtinių sudaro didesnį procentą, negu buvo Lietuvoje (3,6 %) todėl, 
kad 1941 metais į Vokietiją iš Lietuvos repatrijavo daugiausia pro
testantai. Jų dauguma dabar gyvena bendrose lietuvių stovyklose ir 
tuo padidina protestsantiškosios konfesijos skaičių. Skaičiumi lietuvių 
katalikų Vokietijoje buvo ca. 43 000.

Religines pareigas atlieka 79%. Kiti 21 % yra katalikai 
tik vardu. Šitas nepraktikuojančių katalikų skaičius tarp tremtinių taip 
pat yra didesnis, negu buvo Lietuvoje (8,5 %), nes tremtinių dauguma 
yra miestų gyventojai ir valdininkai, tarp kurių religinis atšalimas ir 
indiferentizmas buvo ir tebėra labiau įsigalėjęs, negu tarp lietuvių 
kaimiečių. Nepraktikuojančiųjų procentą žymiai pakelia ir 1942 43 
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metais vokiečių darbams išvežti lietuviai, kurių tarpe buvo antisocia- 
laus elemento.

Svarbiausios nepraktikavimo priežastys yra daugiausia moralinio 
pobūdžio: 1) blogas išauklėjimas, 2) seksualinio gyvenimo netvarka, 3) 
apsileidimas. Nepraktikuojančiųjų dėl nekatalikiškų įsitikinimų yra la
bai nedaug. Teorinis-idejinis indiferentizmas ar ateizmas tarp lietuvių 
tremtinių nėra įleidęs šaknų.

Iš praktikuojančiųjų katalikų bažnyčią lanko: šventadieniais 90%, 
šiokiadieniais 10%; velykinės išpažinties ir komunijos eina 100%, nes 
šios pareigos apleidimas lietuvių tarpe yra laikomas religinio indife- • 
rentizmo ir bedievybės ženklu; mėnesinės komunijos eina 25 %, kas
dieninės 10%.

Besimokančiojo jaunimo vidurinėse mokyklose religinis ir dorinis 
gyvenimas yra žymiai geresnis. Kun. Dr. Jono Gutausko šiam reikalui 
surinktos anketos (650 anketų iš vyresniųjų klasių iš 3.122 bendro visų 
mokinių skaičiaus) rodo, kad 80 % mokinių eina išpažinties ir komuni
jos kas mėnuo, 10% kas savaitė ar dvi, ir tik 10% tris-keturis kartus 
i metus. Nepraktikuojančių mokinių iš 650 pasisakė tik du, tačiau ir 
tie pasisakė tikį į Dievą.

Aukštosiose mokyklose studijuojančiojo jaunimo religinė praktika 
prilygsta maždaug bendrajai lietuvių tremtinių praktikai. Katalikiška
jai Studentų Sąjungai „Ateitis“ priklauso 25% visos lietuviškosios stu
dentijos tremtyje, liberalinėms pozityvistinėms organizacijoms apie 
20%. Tačiau ir iš šių organizacijų narių ir iš neorganizuotus studenti
jos daugelis eina Šv. Sakramentų.

Religiniam gyvenimui gaivinti 1946, 1947 ir 1948 metais kiekvienoje 
lietuvių stovykloje buvo atliktos misijos ir rekolekcijos, o 
kai kuriose net dvejos. Misijos ypač gausiai buvo vedamos 1946 me
tais. Jas vedė Tėvas Jonas Bružikas S. J., kuris aplankė kiekvieną lie
tuvių stovyklą, vesdamas 3—7 dienų misijas. Misijų ir rekolekcijų vai
siai: 1) padažnėjusi išpažintis ir komunija, 2) žymus šeimų gyvenimo 
apsitvarkymas, 3) didesnis susidomėjimas religiniu gyvenimu apskritai.

Kaip religinio gyvenimo spontaniškas apraiškas galima paminėti: 
1) didelę maldininkų kelionę į vokiečių šventąją vietą Altotting, kuri 
buvo atlikta 1947 m. rugsėjo mėn. 8 d. ir kurioje dalyvavo ca. 3.500 

.lietuvių; 2) akciją maldų už tėvynę, kur tremtiniai yra pasižadėję 
išklausyti 231.651 mišias, priimti 77.177 komunijas, sukalbėti 206.975 
rožančius, apeiti 8.569 kryžiaus kelius ir sukalbėti 920.729 įvairias kitas 
maldas; 3) prašymą Jo Šventenybei Pijui XII, kad jis paskelbtų mal
dos dieną visose pasaulio bažnyčiose už Lietuvą; šį prašymą yra pasi
rašę visų vienuolijų, lietuviškųjų organizacijų atstovai ir ca. 20.000 ti
kinčiųjų. — Misijų metu pakilnintam religiniam gyvenimui palaikyti 
J. Bružikas leidžia „Misionieriaus laiškus“, kurių ligi 1948 metų pa
baigos yra išėjęs dvidešimt vienas numeris.
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Sakramentų lietuviai tremtiniai yra priėmę:

Metai Pirm. Komun. Sutvirtin. Kunigystė' Moterystė

1946 792 809 470 8

1947 824 1.667 405 4 .

Iš viso 1.616 2.476 875 
poros 12

Bažnytines brolijas Tautinis Delegatas atgaivino 1946 m. 
rugpiūčio mėn. 24 d. bendraraščiu nr. 5, ypatingai rekomenduodamas 
Gyvojo Rožančiaus ir Maldos Apaštalavimo brolijas. Šiuo metu lie
tuvių parapijose veikia: 1) Gyvojo Rožančiaus, 2) Maldos Apaštalavimo, 
3) Tretininkų, 4) Vyrų Apaštalavimo, 5) Šv. Jėzaus Širdies garbinimo 
ir 6) Sv. Marijos Fatimoje garbinimo brolijos. Gausiausios yra Gyvojo 
Rožančiaus ir Maldos Apaštalavimo brolijos. Jų būreliai yra kiekvie
noje lietuviškoje stovykloje.

Religinio gyvenimo reikalams bažnyčiose lietuviai yra aukoję: 
1946 m. — 215.948 RM. ir 1947 m. — 295.742 RM. Iš viso tad bažnyčiose 
buvo per pastaruosius pora metų surinkta 511.742 RM. Šie pinigai pa
naudoti savoms bažnyčioms įrengti, kunigams išlaikyti, delegatūrai 
remti, našlaičiams šelpti ir įvairiems kitiems dvasiniams reikalams. (Iš 
1948 m. duomenų neturima).

Su tikinčiaisiais yra pasitraukę iš tėvynės ir dalis kunigų, ca 25 °/o 
iš buvusiųjų Lietuvoje prieš karą. 1946 metais buvo Vokietijoje 227, 1947 
metais — 209 ir 1948 metais — 154 kunigai. Iš jų ligi 1948 metų pabaigos 
5 mirė ir 56 emigravo (24 į USA, 5 į Angliją, 7 i Italiją, 7 į Kolumbija, 
4 į Kanadą, 3 į Braziliją, 2 į Australiją, 3 į Argentiną ir 1 į Belgiją). Iki 
1948 metų galo kunigų buvo: Vokietijoje 154 ir Austrijoje 8. Iš jų:

83 ėjo pareigas stovyklose kaip kapelionai,
32 ėjo pareigas stovyklose kaip kapelionų padėjėjai,
40 ėjo pareigas mokyklose kaip kapelionai,
69 ėjo pareigas organizacijose kaip jų kapelionai,
10 Studijuoja universitetuose,
27 yra iš pastoracijos pasitraukę dėl ligos ir amžiaus.
Labai didelis kunigų skaičius eina dvejas pareigas, ypač mokyklų 

ir organizacijų kapelionų. Grynai pastoracinį darbą dirbantiems kuni
gams tenka 1 asmeniui ca. 400 katalikų. — Religiniam kunigų gyveni
mui gaivinti buvo surengtos: 1) rekolekcijos, sujungtos su studijų die
nomis Hanau 1946 m. birželio mėn. 4—6 d. d., 2) rekolekcijos 1947 m. 
nuo rugsėjo mėn. 28 ligi spalių 2 d. Seeshaupte, 3) studijų dienos pa
storacijos reikalams anglų zonoje kunigams 1948 m. kovo mėn. 8—13 
d. d. Tikybos dėstymo ir religinio auklėjimo reikalams būva vidurinių 
mokyklų kapelionų konferencija Fuldoje 1946 m. rugsėjo mėn. 27—29 d.

15&

164



Lietuvai kunigai Vokietijoje yra susibūrę į Kunigų Sąjungą 
(Associatio deri lituani), kuri jau 1945 m. buvo įregistruota Mūncheno 
kardinolo Faulhaberio kurijoje, o 1948 m. sausio mėnesį buvo leista 
amerikiečių karinės valdžios ir Bavarijos vyriausybės. Jos pirmininkas 
yra kun. Antanas ŠIDLAUSKAS, būstinė Mūnchen 27, Lamont- 
strasse 21. Kunigų Sąjunga leido visiems tikintiesiems religinio turinio 
dvisavaitinį žurnalą „Naujasis Gyvenimas“, kurio buvo spausdinama 
2.800 egzempliorių ir neperiodinį leidinį „Vox temporis“, kuris skiria
mas kunigams ir duoda medžiagos pamokslams; jo ligi 1948 metų pa
baigos išėjo vienuolika numerių.

Lietuvių kunigų prieauglis tremtyje yra nedidelis: 1946 m. įšven
tinta 8 neopresbyteriai, 1947 m. — 4; iš jų du jėzuitai.

Lietuvių klierikų 1948 metų pabaigoj buvo 24. Iš jų 20 studi
juoja Eichstatto Filosofijos ir Teologijos Aukštojoje mokykloje 3 to
kioje pat mokykloje Bamberge ir 1 dėl ligos studijas yra laikinai per
traukęs. Diecezijomis jie pasidalina taip:

10 priklauso Telšių diecezijai,
4 priklauso Kauno arkidiecezijai,
3 priklauso Vilkaviškio diecezijai,
3 priklauso Panevėžio diecezijai,
3 priklauso Vilniaus arkidiecezijai ir
1 priklauso Kaišiadorių diecezijai.

Eichstatte studijuojantieji lietuviai teologai turi savo globėją Dr. 
Praną Manelį. — Pašaukimų skaičius dėl įvairių aplinkybių, svar
biausia dėl savos seminarijos nebuvimo ir dėl nuolatinės emigracijos, 
nėra gausus ir linksta mažėti. 1945 metais Eichstatte dar studijavo 85 
lietuviai klierikai. Tautinio Delegato prašymas seminarijų ir universi
tetų kongregacijai leisti steigti Vokietijoje lietuviškąją seminariją, pa
siųstas 1946 m. rugpiūčio mėn., pasiliko be atsakymo.

Vienuolių moterų buvo:

Vienuolių vyrų Vokietijoje tarp lietuvių tremtinių buvo:
jėzuitų 6 tėvai 4 klierikai 1 brolis
pranciškonų 6 — n
saleziečių 3 >, >»
domininkonų 2 Jį — —
kapucinų 2 ff — n »
marijonų 1 .. ------ ff

Šv. Juozapo k. 1 ~>»
Iš viso 21 tėvas 4 klierikai 1 brolis

Iš viso 26 seserys.

vargdienių seserų 8 seserys,
kotryniečių 5 „
širdiečių 4 „
benediktinių 4 „
pranciškonių 2 „
elzbietiečių 3 „
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Seserys dirbo lietuvių tremtinių ligoninėse, vaikų darželiuose ir 
mokyklose. Trys seserys kotrynietės aptarnavo Tautinio Delegato 
įstaigą. Vienuolėms buvo suruoštos uždaros rekolekcijos Altotting 1947 
m. nuo lapkričio mėn. 30 d. ligi gruodžio mėn. 8 d.

Katalikiškoji Akcija tremtyje, pasitarus su visų trijų zo
nų ir Austrijos atstovais 1946 m. rugsėjo mėn. 23—25 d. d. Neufferie 
(Wiirtt.), Tautinio Delegato buvo atgaivinta jo pastoraciniu laišku vi
siems tikintiesiems 1946 m. rugsėjo mėn. 29 d. Praktinis Katalikiškosios 
Akcijos darbo organizavimas buvo pradėtas- trimis gausiais suvažiavi
mais: amerikiečių zonos Scheinfelde 1946 m. spalių mėn. 23 d., pran
cūzų zonos Tiibingene 1946 m. spalių mėn. 29 d. ir anglų zonos See- 
dorfe b. Zeven 1946 m. lapkričio mėn. 6 d. Statutas buvo patvirtintas 
1947 m. liepos mėn. 25 d.— Lietuvių tremtinių Katalikiškosios Akcijos 
organizavimo pobūdis buvo kiek kitoks, negu Lietuvoje. Lietuvoje Ka
talikiškoji Akcija buvo atsirėmusi į organizacijas, tuo tarpu tremtyje 
jos darbai yra koncentruojami parapijinėje bendruomenėje (stat. § 6). 
Organizacijos yra leidžiamos ir kaikurios, pav. „Ateities“ Federacija, 
veikia labai sėkmingai. Tačiau darbų svorio centras vistiek yra para
pija. Šitokia linkmė buvo pasirinkta dėl ypatingų tremties gyvenimo 
sąlygų: 1) tremtiniai masinių organizacijų neturėjo ir ligi šiol jų ne
turi, 2) gyvenimas bendrose stovyklose reikalavo ieškoti jungiamosios 
formos, kuria vienintele buvo parapijinė bendruomenė, 3) psichologinė 
tremtinių nuotaika nebuvo palanki steigtis organizacijoms, neturin
čiomis specialių uždavinių. Todėl išskyrus „Ateities“ Federaciją, kuri 
atsikūrė dar prieš Tautinio Delegato paskyrimą, visi katalikai buvo 
organizuojami parapijinių vyrų, jaunimo, moterų ir vaikų grupių forma.

Vyriausias Katalikiškosios lietuvių tremtinių Akcijos vadovas buvo 
Tautinis Delegatas. Praktinį darbą vykdė Akcijos Centras, parapijų 
komitetai ir parapijiniai akcijos branduoliai vaikų jaunimo, moterų ir 
vyrų reikalams. Socialiniams ir karitatyviniams reikalams veikė Cari
tas Centras, studijiniams reikalams — Studijų Centras. — Katalikiš
kosios Akcijos Centro sudėtis: 1) pirminikas prof. Antanas Vasiliau
skas, šiam išvykus į USA — adv. Antanas Repšys, 2) vice-pirminin- 
kas prof. Dr. Jonas Grinius, 3) sekretorius kun. Dr. Andrius Bal
tinis (anksčiau — kun. Vaclovas Paulauskas); būstinė — Schwa- 
bisch Gmūnd, Bismarckkaserne 8—47 b. Caritas Centro sudėtis: 1) pir
mininkas prof. Romualdas Z o 1 u b a s, 2) vice-pirmininkas prof, kanau
ninkas Juozas Meškauskas, 3) sekretorius ir iždininkas pulk. Nar
cizas Tautvilas. Caritas Centras buvo įregistruotas tarptautiniame 
Caritas Luzernoje 1948 m. kovo mėn. 19 d. Jo būstinė yra Kempten 
(Allg.), Schlosskaserne DP Camp. Caritas Centro įgaliotinis Šveicarijoje 
yra buvęs Lietuvos konsulas Stepas Garbačiauskas, Zurich 49, 
Hohenklingenstrasse 23. Katalikiškosios Akcijos Studijų Centro sudėtis: 
1) pirmininkas prof. Simas Sužiedėlis, išvykęs į USA, 2) vice
pirmininkas gimn.dir. Petras Maldeikis ir 3) sekretorius kun. Lon
ginas Jankauskas. Jo būstinė Hanau, Lamboystrasse 84 DP Camp
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4/20. Parapijiniai komitetai yra sudaryti visose parapijose, Caritas sky
riai — daugumoje.

Kreipiant dėmesio į dorini lietuvių' tremtinių gyvenimą, visų 
pirma reikia nusiskusti šeiminio gyvenimo netvarka. Šiuo 
metu yra civiliškai susituokusios 259 poros, konkubinate gyvena 196 
poros. (Pas evangelikus susituokusios 7 poros.) Vadinasi, 455 poros veda 
netvarkingą šeimos gyvenimą. Iš jų kanoniškai susitvarkyti gali tik 
53 poros. Šios netvarkos priežastys yra: 1) teisėtų moterysčių suirimas 
dėl karo aplinkybių, kurios atskyrė vyrus nuo žmonų, 2) bendri stovy
klose butai abiem lytim, 3) apskritai didesnis dorinis žmonių palaidu
mas, 4) ankščiau UNRRA,o dabar IRO valdininkų visiškas nekreipimas 
dėmesio j susimetusias poras, jų traktavimas kaip vedusiųjų ir ne
paisymas lietuvių prašymų šį reikalą' tvarkyti. Nevedusiųjų vyrų pa
laidumas gana ryškus. Čia turi Įtakos vokiečių moterų ir mergaičių 
palaida moralė. Lietuvaitės stovyklose yra tvarkingos, jų patvirkusių 
procentas yra nepaprastai mažas.

Antroji yda, kuri pastebima lietuvių tremtinių gyvenime, yra gir
tavimas. Neturėdami tinkamų išviršinių sąlygų, pergyvenę įvairias 
asmenines ar šeimines tragedijas, neturėdami jokios aiškesnės ateities, 
pabėgėliai nevienas ieško užmaršties alkoholyje. Girtavimas ypatingai 
buvo didelis 1946 metais. 1947 metais jis sumažėjo, tačiau vis dar yra 
didesnis, negu prieškariniais laikais.

Trečioji yda — nesantaika. Ją žadina: 1) per didelis žmonių 
sugrūdimas į bendras patalpas (asmeniui normaliai yra skiriama 4 m? 
ploto), 2) materialinių gėrybių stoka ir nevisur tinkamas jų paskirsty
mas, 3) nervinis žmonių išsekimas dėl nedarbo ir nežinios, 4) atsigau- 
nantieji politiniai skirtumai.

Visoms šioms ydoms keroti daug padeda darbo neturėjimas. 
Čia prisideda ir spekuliacija, pažadinta nenormalių ekonominių 
sąlygų ir daugeliu atvejų būtina, kad tremtiniai galėtų save ir savo 
vaikus apginti nuo visiško suskurdimo ir nuo ligų.

Nepaisant tačiau visų šių ydų, lietuvių tremtinių dorinis gyvenimas 
vis dėlto yra išsilaikęs aukščiau, palyginus jį su kitomis tremtinių 
grupėmis. Tai yra pastebėta ir tremtinius tvarkančiųjų organų ir vo
kiečių dvasinės vyresnybės.

III. KULTŪRINIS KRIKŠČIONIŠKASIS GYVENIMAS

Kultūrinį gyvenimą organizuoti lietuviai tremtiniai ėmėsi tuoj pat 
karui pasibaigus. Pirmasis rūpestis buvo atgaivinti savas mokyklas. 
Jose mokymo ir auklėjimo linkmė susidarė krikščioniškai tau
tinė. Taip ji buvo vėliau nustatyta ir Lietuvių Tremtinių Bendruo
menės statute (§ 5). Religija visose mokyklose yra privalomas dalykas.

Periodinė spauda, net liberalinės krypties, religijos atžvilgiu bendrai 
laikėsi tolerantiškai, o progomis nevengdavo teigiamai įvertinti krikš-
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čioniškųjų principų svarbą. Grynai religijos reikalams atstovavo „Nau
jasis Gyvenimas“, „Auka“, „Naujasis Žmogus“, „Misijonieriaus Laiškai“, 
šiaip katalikišką mintį atstovavo „Aidai“, „Žiburiai“, „Ateitis“, „Tėvynės 
Sargas“.

Įvairios knygų leidyklos daugiausia tarnavo mokyklos ir dailiosios 
literatūros uždaviniams. Aiškiai priešingų krikščioniškajai ideologijai 
leidinių neišleista. Krikščioniškajai — religinei literatūrai leisti buvo 
dvi leidyklos: Delegatūros Spaudos Skyrius ir „LUX“ bendrovė. Dele- 
gatūra išleido viso 23 leidinius. „Lux“ bendrovės ypatingai vertingas 
leidinys — Sv. Raštas, Naujasis Testamentas, išleistas amerikos vysku
pų tam reikalui paaukotais pinigais.

Lietuviai tremtiniai Vokietijoje yra sukurę trijų rūšių organizacijų: 
1) Jaunimo, 2) profesines ir 3) politines.

Jaunimui lietuviai tremtiniai katalikai turi „Ateities“ Federaciją. 
Jos pradžia siekia 1910 metus, kada ji būrelio katalikų studentų buvo 
ikurta Louvain/Belgijoje. Lietuvoje ji buvo išsivysčiusi labai stipriai 
ir sudarė vieną galingiausių katalikiškosios - akcijos organizacijų. Trem
tyje ji buvo atgaivinta 1945 m. rugsėjo mėn. 8 d. Wurzburge. Ši Fede
racija susideda iš trijų sąjungų: Moksleivių Sąjungos, Studentų Są
jungos ir Akademikų Sąjungos. Kiekviena sąjunga turi savo valdybą 
ir dvasios vadą. Federacijos priekyje stovi Vyr. Vadas, Vyr. Dvasios 
Vadas ir Generalinis Sekretorius. Šiuo metu Vyr. „Ateities“ Federaci
jos Vadas yra prof. Adolfas D a m u š i s, gyvenąs Amerikoje (Cleve
land). Europoje jį pavaduoja prof. Dr. Antanas Maceina, Federaci
jos Tarybos pirmininkas. Vyr. Dvasios Vadas buvo kun. Dr: Jonas 
Gutauskas, Delegatūros auklėjimo skyriaus vedėjas (išvykęs.! Ko
lumbiją). Generalinis sekretorius yra Vincas Natkevičius. Fede
racijos būstinė yra Vokietijoje, Schwab. Gmūnd, Bismarckkaserne 5—1.

Moksleiviu Sąjungą apima vidurinių mokyklų mokinius 
(berniukus ir mergaites). 1948 m. ji turėjo 25 skyrius su 536 nariais. Iš 
jų buvo 253 berniukai ir 283 mergaitės. Zonomis jie yra pasidalinę ši
taip: amerikiečių zonoje 14 skyrių su 301 nariu; anglų zonoje 10 sky
rių sų 220 narių; prančūzų zonoje 1 skyrius su 15 narių. Iš bendro vi
durinių mokyklų skaičiaus dabar ateitininkų moksleivių yra 17°/o. Lie
tuvoje prieš kara buvo 13 °/o. Sąjungos pirmininkas yra Vytautas 
Ž v i r ž d y s, dvasios vadas kun. Petras P a 11 a b a, būstinė Tubingen, 
Herrenberger Strasse 69.

Studentų Sąjunga apima aukštųjų mokyklų studentus (vy
rus ir moteris). Jos augimas:

1946 metais 17 skyrių 284 nariai
1947 metais 24 skyriai 461 narys
1948 metais — duomenų nėra.

Iš dabartinio narių skaičiaus yra 317 vyrų ir 144 moterys. Gausiausi 
skyriai yra Tūbingeno Universitete 80 narių, Mūncheno Universitete 46, 
Pinnebergo Baltų Universitete 33, Freiburgo Universitete 27, Karls
ruhe Aukšt. Technikos Mokykloje 27 ir tt. Zonomis Studentų Sąjunga
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yra pasiskirsčiusi šitaip: amerikiečių zonoje 10 skyrių su 231 nariu, 
anglų zonoje 11 skyrių su 117 narių ir prancūzų zonoje 3 skyriai su 
113 narių. Iš bendro studentų lietuvių skaičiaus ateitininkai studentai 
sudaro 25 %. Lietuvoje ateitininkų studentų prieš karą buvo 20 %. 
Studentų Sąjunga yra pilnateisis „Pax ROMANA“ (MIEC) narys 
(membre national). Jos pirmininkas yra Justinas P i k u n a s, dvasios 
vadas kun. Vytautas Pikturna, būstinė Mūnchen 27, Lamont- 
strasse 21.

Akademikų Sąjunga apima katalikus baigusius aukštąsias 
studijas ir dirbančius profesinį savo darbą. Šiuo metu ji turi 31 sky
rių su 720 narių, iš kurių yra 435 vyrai ir 285 moterys. Profesiškai ši 
sąjunga yra nepasiskirsčiusi. Jos susiorganizavimas šiuo metu yra dar 
tik geografinis. Tačiau einama ir prie profesinių vienetų sudarymo. 
Akademikų Sąjunga yra pilnateisis „Pax Romana“ (MIIC) narys (membre 
national). Jos pirmininkas yra prof. Dr. Vladas Viliamas (išvykęs 
į USA), dvasios vadas kan. prof. Juozas Meškauskas būstinė Augs- 
burg-Haunstetten, Flachsstrasse 32/3.

Antroji lietuvių tremtinių jaunimo organizacija yra Lietuvių 
Skautų Sąjunga. Tremtyje ji atsikūrė 1945 metų vasarą. Pasta
raisiais 10 Lietuvos nepriklausomo gyvenimo metais ši sąjunga buvo 
suvalstybinta, nei savo statutu nei praktiniu veikimu neteikė jokio reli
ginio auklėjimo; taip pat neturėjo nė dvasios vadų. Todėl jai atsikuriant 
tremtyje Tautinis Delegatas dėjo pastangų, kad visų pirma naujai ruo
šiamas statutas, o paskui ir veikimas būtų palenktas krikščioniškąją 
linkme. Šios pastangos buvo sėkmingos. Skautų statutas buvo papil
dytas atitinkamais paragrafais. Dabar jis reikalauja: 1) kad skautų 
sąjungai nepriklausytų tokie asmenys, kurių pažiūros ar gyvenimas 
kenkia religiniam jaunimo auklėjimui, 2) kad visi skautų vienetai tu
rėtų dv. vadus, skiriamus bažnytinės vyriausybės, 3) kad dvasios vadai 
nustatytų religinio auklėjimo programą, prižiūrėtų jos vykdymą ir 
turėtų lemiantį žodį religinio bei dorinio auklėjimo klausymais (Stat. 
§§ 2, 4, 25—29). Remdamasis šiuo statyto pakeitimu ir papildymu, Tau
tinis Delegatas paskyrė skautų sąjungos vyr. dvasios vadu kun. Dr. 
Juozą Vaišnorą MIC; skautų berniukų dvasios vadu kun. Vaclovą 
Paulauską (1948 m. pabaigoj — kun. Viktorą D a b u š į), skaučių 
mergaičių dvasios vadu kan. Povilą Juknevičių. Atskiruose viene
tuose dvasios vadų Skautų Sąjunga dabar turi 56, kuriais dažniausia 
yra gimnazijų kapelionai arba stovyklų kapelionų padėjėjai.

Skautų Sąjunga su Moksleivių Sąjunga „Ateitis“ yra pasirašiusi 
1946 m. spalių mėn. 5 d. bendradarbiavimo sutartį, nes daugelis atei
tininkų yra sykiu ir skautai. 1948 m. Skautų turėjo 63 skyrius su 
5200 narių, kuriė 95% yra katalikai. Skautų Sąjungos pirmininkas yra 
Kazys Palčiauskas, būstinė Augsburg Hochfeld, DP Camp. Reli
ginei skautų auklėjimo programai bei jos vykdymui apsvarstyti skautų 
kapelionai 1946 m. rugsėjo mėn. 16 d. buvo susirinkę konferencijos 
Kirchheim-Teck.
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Šalia šių dviejų didžiausių jaunimo organizacijų reikia dar pa
minėti Studentų Organizacija „Šviesa“, kuri yra libera- 
linio-humanistinio pobūdžio. Ji turi šiuo metu 9 skirius su 263 nariais, 
tarp kurių tačiau yra praktikuojančiųjų katalikų. Ji leidžia studentams 
laikraštį „Šviesa“. Lietuviškoje studentijoje šios organizacijos veikla 
yra gana ryški ir įtakinga. Jos būstinė yra Tubingen. — 1947 m. atsi
kūrė ir Lietuvoje buvusi Studentų draugija „Varpas“, po- 
zityvistinės-indiferentinės linkmės. Tačiau ji savo veikimo kol kas nėra 
išplėtusi.

Lengvinti socialiniam lietuvių tremtinių gyvenimui dirbo keturios 
šalpos organizacijos: 1) Lietuvos Raudonasis Kryžius, 2) Bendrasis 
Amerikos Lietuvių Fondas, 3) Commissio Caritas Lithuana ir 4) Ka
talikiškosios Akcijos Caritas Centras.

Commissio Caritas Lithuana buvo įsteigta J. E. Kauno 
arkivyskupo J. Skvirecko 1945 m. spalių mėn. 9 d. Romoje. Jos užda
vinys, kaip jos steigimo rašte pasakyta yra „di portar soccorso ai ri- 
fūgiati cattolici lituani in Germania“. Jos globėjas Vokietijoje buvo 
J. E. vysk. V. B r i z g y s. Savo uždavinius ši komisija vykdė per 
5 asmenų valdybą, kurios pirmininkas buvo a. a. kun. Dr. Pranas Pet
raitis SS, būstinė Konstanz, Stephanplatz 5. Šitos komisijos veiki
mas reiškėsi daugiausia finansine parama organizacijoms ir atskiriems 
asmenims. Ji veikė be Tautinio Delegato žinios ir be sąlyčio su juo.

Lietuvių Katalikiškosios Akcijos Caritas centras 
buvo įsteigtas, kaip jau ankščiau minėta, kaip sudedamoji Katalikiš
kosios Akcijos dalis. Jo uždavinys buvo „vykdyti krikščioniškąją ar
timo meilė lietuvių tremtinių tarpe, teikiant dvasinės ir medžiaginės 
pagalbos jos reikalingiesiems“ (Stat. § 1). Jis imasi globoti našlaičius, 
senelius, ligonis, kalinius; talkininkauti gausioms šeimoms ir negalin
tiems savęs aprūpinti; teikti pagalbos mokylinįo amžiaus jaunimui. 
Kiek kitos šalpos organizacijos kreipia daugiau dėmesio į daiktinę pa
ramą, tiek Caritas Centras atsideda be to dar ir pagalbai žodžiu bei 
veiksmu. Savo veikimą Caritas Centras vykdė per savo skyrius, kurie 
steigiami parapijose ir priklausė parapijų Katalikiškosios Akcijos komi
tetams. Tokių skyrių ligi 1948 m. įsteigta 73.

♦
Štai tasai lietuvių tremtinių religinio - krikščioniškojo gyvenimo 

vaizdas. Visas šis darbas buvo atliekamas nepaprastai sunkiomis aplin
kybėmis. Mažesnės tremtinių teisės judėjimo, apsigyvenimo, darbo, 
nuosavybės, leidimų atžvilgiu nepaprastai varžė bet kokių sumany
mų įvykdymą. Okupacinių organų nusiteikimas katalikams nebuvo pa
lankus, o lietuviai tremtiniai beveik visi yra katalikai; todėl kitos pro
testantiškosios tremtinių grupės, kaip latviai ir estai, naudojosi di
desniu kariuomenės organų palankumu, negu lietuviai. Vokiečių vy
riausybės tremtinius pergyveno kaip sunkią naštą.

Šių tad kliūčių akivaizdoje sukurtos lietuvių tremtinių religinės 
bei kultūrinės institucijos ir jų darbai rodo nepaprasta lietuvių ryžto 
ir aukos dvasią.
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LIETUVIAI KUNIGAI
' DELEGATUROS veikimo laikotarpyje

Sutrumpinimai: bv. = buvęs, dek. = dekanas, 
g. = gimęs, gmn. = gimnazijos, išv. = išvyko, įgl. = įgalio
tinis, kap. = kapelionas, kuop. = kuopos, L.L. = Litau- 
isches Lager, pad. = padėjėjas, stud. = studentas, Tr.L. 
= Transit Lager, Ka. = Kauno arkivyskupijos, Kv. = Kai- 
šedorių vyskupijos, Mhv. = Mohilevo vyskupijos, Pv. = 
Panevėžio vyskupijos, Tv. = Telšių vyskupijos, Vv. = 
Vilkaviškio vyskupijos, Vlv. = Vilniaus vyskupijos.

ADOMAVIČIUS Jonas, OFM. g. 1914. I. 2, gmn. kap. (23) Diepholz, L.L. 
ALEKSA Pijus, Kan. Dr. Vv. g. 1884. V. 5, stov. kap. (13a) Regensburg, 

Obermūnsterplatz 5.
ALEKSIEJUS Stasys, Tv. g. 1916. IV. 11, stov. kap. (13a) Feucht, Re- 

gensburger Strasse 129.
ALEKSOMIS Vladas, Vv. g. 1909. VI. 27, stov. kap. (13a) Ansbach, L.L. 
AVIŽA Jonas, Ka. g. 1913. XI. 8, bv. Deleg. Kancleris, — išv. į Italiją — 

• Roma, Via Boncompagni 33.
BABINSKAS Petras, Vv. g. 1919. VI. 20, stov. kap. pad. (13b) Mūnchen, 

Warner Kaseme.
BACEVlClUS Jonas, Vv. g. 1910. II. 28, stov. kap. (23) Oldenburg, 

„Unterm Berg“, L.L.
BACINSKAS Petras, Dr. Kv. g. 1912. V. 8, T. Deleg. igl. Austrijoje, 

' stov. kap. Innsbruck, Innrain 15II, Osterreich.
BAGDONAS Benediktas, OFM, Provincijolą?, Schwaz in Tirol, Fran- 

ziskaner Kloster, Osterreich.
BAGDONAVIČIUS Vytautas, Vv. g. 1908. XII. 26, stov. kap. 

(13b) Munchen, 22, Ottingenstrasse 16.
BAJERClUS Pranas, Tv. g. 1894. VI. 2, stov. kap. (13b) Munchen, 

Warner .Kaserne.
BALČIŪNAS Vytautas, OFM. g. 1917. XI. 20. — išv. į Australiją.
BALTINIS Andrius, Dr. Tv. g. 1909. X. 12, gmn. kap. (14a) Schwab. 

Gmūnd, Bismarckkaseme, L.L.
BALTRUMAS Pranas, Tv. g. 1906. XII. 1. — išv. į Argentiną.
BALTUTIS Vytautas, Vv. g. 1913. XII. 14, stov. kap. išv. į Kandą.
BARCAITIS Simonas, Vv. g. 1895. X. 6, — (13a) Pfaldorf u. Eichstatt, 

Post Kipfenbeerg, Pfarrhaus.
BARDAUSKAS Anupras, Tv. g. 1881. VIII. 24, stov. kap. (14a) Dorn

stadt b. Ulm, L.L.
BARIUS-BARISA Placidas, OFM. g. 1920. I. 1. — išv. į USA.
BARTKUS Feliksas, Kan. Dr. Vv. g. 1894. X. 1. — (13b) Kunzing,
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Bad Quitana, Post Girching. -
BASTAKYS Pranas, Tv. g. 1911. I. 27. — išv. į USA.
BERNATONIS Alfonsas, OFM. Cap. g. 1914. IX. 16, stov. kap pad.

(16) Hanau, Li.
BERTASIUS Antanas, Ka. g. 1911. V. 5, stov. kap. (23) Bremen, 

Gropelingen, IRO Tr.L.
BERTASIUS Justinas, Tv. g. 1915. III. 21, stov. kap. (21a) Munster, 

Kellermannstrasse 2/II.
BIELSKUS Albinas, Vv. 54 m. a. — išv. į USA.
BRAZAUSKAS Pijus, Vv. g. 1905. XI. 28, stov. kap. Glasenbach bei 

Salzburg, DP. L. 12, Osterreich.
BRIZGYS Vincentas, Kauno Vysk. Akzilijar. (13a) Regensburg, 

Alter Kornmarkt 7.
BRUZlKAS Jonas, SJ. g. 1897. V. 20., misijonierius, (13b) Pullach bei 

Munchen, Berchmannskollegium.
BUDAVAS Stasys, Ka. g. 1908. III. 5. — išv. į USA.
BŪDVYTIS Baltramiejus, Tv. g. 1910. III. 16, stov. kap. (13b) Augs

burg—Haunstetten, Flachsstrasse 54.
BUDZEIKA Juozas, Vv. g. 1908. II. 14, gmn. kap. (23) Diepholz, L.L.
BUIKUS Jonas, Vv. g. 1904. II. 9. — išv. j USA.
BUKAUSKAS Antanas, Vv. g. 1916. IX. 8, stov. kap. pad. (16) Hanau, L.L.
BURKUS Jonas, Pv. g. 1913. XII. 3, stov. kap. pad., išv. j USA.
BUTKEVICIUS Kęstutis, OFM. g. 1919. XII. 24. — išv. į Prancūziją — 

Paris 14c, 7 Rue Moric Rose, Les Missions Franciscaines. 
BUTKUS Petras, Tv. g. 1914. I. 9, stov. kap. , išv. j. Australiją.
CELIEŠIUS Petras, Dr. Kv. g. 1906. VII. 1, stov. kap. (22c) Oberkassel 

b. Bonn, Moltkestrasse 11/7.
CHOMSKIS Boleslovas, Ka. g. 1907. IX. 9, kuop. kap. (17c) Mannheim, 

4200 Lab. Serv. Co.
CEGIS Vladas, Ka. g. 1884. VIII. 13. — (13b) Memmingen-Airport, L.L. 
CEKAVlClUS Juozas, Vv. g. 1909. VIII. 28. — išv. į USA.
ČEPONIS Juozas, Vv. g. 1912. X. 8, stov. kap. (23) Oldenburg, 

„Untrem Berg“, L.L.
DABUSlS Viktoras, Ka. g. 1910. XII. 8, dek. stov. kap. (24) Geesthacht/ 

Elbe, Spakenberg I, L.L.
DAGILIS Bronius, Ka. g. 1908. VII. 29. gmn. kap. — 

(13b) Dillingen a. D., L.L.
DAINYS Vincas, Mhv. g. 1880. I. 18. — (13a) Scheinfeld, L.L.
DAKINEVICIUS Juozas, Tv. g. 1899. XIII. 9, stov. kap. (14a) Bad 

Cannstatt-Stuttgart, Asterweg 1.
DAMBRAUSKAS Pijus, Prof. Vv. g. 1892. IX. 13. — išv. į Kolumbiją.
DANIELIUS Juozas, Vv. g. 1885. VIII. 22, stov. kap. (20) Fallingbostel, 

Tr.L.
DAPKUS Antanas, Ka. g. 1900. X. 24, stov. kap. pad. (13b) Memmingen, 

Fliegerhorst, LX.
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DAUGINTIS Petras, SJ., „Misijonariaus Laiškų“ red., — (13b) Pullbach 
b. Mūnchen, Berchmannskollegium.

DEMIKIS Vytautas, Vv. g. 1906. VIII. 4, stov. kap. pad. (23) Diepholz, L.L. 
DIELININKAITIS Vladas, Vv. — išv. Itlaiją.
DIENINIS Lionginas, Kv. g. 1910 III. 14, stov. kap. (24b) Rendsburg, 

Wrangel II., L.L.
DOBROVOLSKIS Kazimieras, Vv. g. 1911. XII. 16. stov. kap. pad. — 

(13b) Traunstein, L.L.
DOMEIKA Juozas, Vv. g. 1918. V. 2, prog. kap. (13b) Dillingen a. D,. L.L. 
DOMINAUSKAS Kazimieras, Vv. g. 1905. XII. 3. — išv. į Kolumbiją. 
DZEGORAITIS Petras, Ka. g. 1909. IV. 19, gmn. kap. (13a) Schein

feld, L.L.
ENDRIŪNAS Vincentas, Dr. SS. g. 1909. X. 18, dek. stov. kap. 

(13b) Mittenwalde, Pionier-Kaseme, L.L.
GAILIUŠIS Jurgis, OFM. — išv. i USA.
GARBUKAS Viktoras, OFM. — (13b) Augsburg-Hochfeld, L.L. 
GARŠVA Pranas, MIC. g. 1905. I. 18. — išv. į Italiją.
GASIŪNAS Jonas, Pv. g. 1904. IX. 29. — išv. į USA.
GEDVILĄ Petras, Ka. — išv. į Italiją.
GELAŽIUS Zenonas, Ka. g. 1903. VI. 23, dek. stov. kap. (16) Hanau, L.L.
GERULIS Jonas, Ka. g. 1887. XII. 18, gmn. mok. (16) Kassel-Ober- 

zwehren, Mattenberg, L.L.
GiZlNSKAS Leonardas, Pv. g. 1894. XII. 17, stov. kap. pad.

(13b) Mūnchen 22, Ottingenstrasse 16, Vincentinum.
GLEVECKAS Alfonsas, Ka. g. 1905. VII. 6, stov. — gmn. kap.

(24a) Neustadt, U Boot Schule, L.Gymn.
GRIGAITIS Antanas, Ka. g. 1901. IX. 22, stov. kap. (13b) Memmingen- 

Fliegerhorst, L.L.
GRIGAITIS Justinas, Dr. Vv. g. 1902. IV. 28. — (22b) Dahn/Pfalz, 

Pfarramt.
GRIGANAVlClUS Jonas, Ka. g. 1921. I. 21, stov. kap. pad., išv. į USA. 
GRONIS Ladislovas, Prof. Vv. g. 1896. IX. 11, stov. kap., išv. į Angliją. 
GULBINAS Petras, OFM Cap. g. 1919. VI. 3, stov. kap., (22a) Ober- 

hausen-Sterkrade, Schliessfach 41.
GURECKAS Feliksas, Tv. g. 1912. Vi. 18, stud., (17b) Freiburg i. Br., 

Erwinstrasse 26.
GUTAUSKAS Jonas, Dr. Pv. g. 1906. I. 16, bv. Deleg. Patar. Mok. reik. 

— išv. į Kolumbiją.
GUTAUSKAS Vaclovas, SJ. misionierius, (13b) Pullach b. Mūnchen, 

Berchmannskollegium.
JAKULEVICIUS Povilas, Vv. g. 1904. V. 8, dek. stov. kap.

(13b) Dillingen a. D., L.L.
JANKAUSKAS Lionginas, Tv. g. 1912, I. 27, gmn. kap. (16) Hanau, L.L.
JAUNIUS Aloyzas, Ka. g. VI. 4. — išv. į Kolumbiją.
JOKŪBAITIS Pranas, Ka. g. 1908. IX. 17, gmn. kap. (16) Kassel- 

Oberzwehren, Mattenberg, L.L.
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JOKUBAUSKAS Feliksas, Pv. g. 1.915. IX. 15, stov. kap. (17a) Heidel
berg, Steubenstrasse 53.

JONAITIS Petras, Pv. g. 1919, III. 22, stov. kap. pad. (13b) Augsburg- 
Hochfeld, L.L.

JUKNEVICIUS Povilas, Kan. Ka. g. 1904, XII. 29, stov. kap.
(14a) Fellbach b. Stuttgart, Schwabstr. 105.

JUODEIKA JONAS, Ka. g. 1902. IX. 5, stov. kap. pad. (14a) Schwab. 
Gmiind, Bismarckkaserne, L.L.

JUOZEVlClUS Juozas, Pv. g. 1909. XI. 3, stov. kap. (13b) Augsburg- 
Hochfeld, L.L.

JURŠĖNAS Kazimieras, Pv. g. 1886, IX. 19, stov. — gmn. kap.
(21a) Blomberg-Lippe, Hausmannstrasse 8.

YLA Stasys, Prof. Ka. g. 1908. 1. 5, Deleg. Patar. Past, ir Spaud. reik. 
(14a) Kirchheim-Teck, Steingaustrasse 18.

KAIRIŪNAS Petras, Tv. 37 m.a. — išv. į Angliją.
KALECKIS Viktoras, Vlv. g. 1922. III. 6, stov. kap. pad. (13b) Landshut, 

Lehbūhlstrasse 5.
KAPOČIUS Feliksas, Kan. Ka. g. 1895. V. 31, Vyr. L.T. Sielov. Tvark. 

(14a) Kirchheim-Teck, Steingaustrasse 18.
KARALEVlClUS Vladas, Vv. g. 1911. X. 30. — išv. į USA.
KARALIUS Pijus, Vv. g. 1887. XII. 11, dek. stov. kap. (14a) Schwab. 

Gmūnd, Bismarckkaserne, L.L.
KARDAUSKAS Jonas, Vv. g. 1904. XII. 14, dek. gmn. kap. (23) Olden

burg, Post Ofen-Wehnen, L.L.
KATARSKIS Vaclovas, Tv. g. 1916. VI. 27. — išv. j USA.
KAUNAS Salemonas, Vv. g. 1895, I. 13, stov. kap. (17b) Freiburg i. Br., 

Fūrstenbergerstrasse 7.
KAVALIAUSKAS Kazys, Ka. g. 1911. II. 15. — išv. j Australiją.
KAZLAUSKAS Antanas, MIC. — išv. į Angliją.
KAZLAUSKAS Vytautas, Vv. 29 m. a. — išv. į Italiją.
KEMĖŠIS Lionginas, Vv. 34 m. a. — išv. Braziliją.
KEMĖŠIS Laurynas, Vv .g. 1917. V. 5, stud., (13b) Mūnchen, 

Gudrunstrasse 13/IV.
KENSTAVlClUS Domininkas, Tv. g. 1910. VIII. 1, gmn. kap.

(23) Verden/Aller, Gibraltar-Kaserne, L.L.
KIREILIS Fabijonas, Pv. g. 1922. IV. 6, stov. kap. (24) Reinbeck 

b. Hamburg-Wentorf, Tr.L.
KIRKILAS Mykolas, Pv. g. 1911. VI. 18, Wienl, Habsburgerstrasse 7. 
KIRVELAITIS Pijus, Vv. g. 1900. XI. 3, stov. kap. (23) Diepholz, L.L. 
KLIMAS Aloyzas, Ka. g. 1907. V. 20. — išv. į USA.
KLIMAS Jonas, Vv. g. 1921. XI. 15, gimn. kap. (13b) Kempten, L.L.
KLIMAS Leonas, Vv. g. 1907. I. 9, stov.. kap. (24) Flensburg-Trollsee, L.L.
KLUMBYS Justinas, Ka. — išv. i USA.
KLUMBYS Romanas, Ka. g. 1914. IX. 19. — išv. į USA.
KLUONIUS Juozas, Vv. g. 1922. I. 5, stud., išv. į USA.
KOLESINSKIS Stasys, Tv. g. 1878. II. 28. — išv. į USA.
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KORSAKAS Julijonas, Ka. g. 1895. II. 25, stov. pad. (14a) Schwab. 
Gmiind, Bismarckkaserne, L.L.

KRASAUSKAS Rapolas, Ka. g. 1913. IX. 1, Stov. kap. (24) Pinneberg 
b, Hamburg, Baltic University, Office House 14.

KRUPA VlClUS Mykolas, Prel. Prof. Vv. g. 1885. X. 1, (14b) Pfullingen 
b. Reutlingen, Gothestrasse 20.

KULVELIS Vladas, Tv. g. 1913. XIII. 3, bv. stov. kap. (16) Kassel-Ober- 
zwehren, Mattenberg, L.L.

KUNGYS Juozas, Tv. g. 1919. II. 14, stov. kap. (17b) Freiburg i. Br., 
’Giintertelstrasse 60.

KURA Pranas, Tv. g. 1915. III. 7, gmn. kap. (14 a) Schwab. Gmiind, 
Bismarckkaserne, L.L.

KUZMICKIS Jonas, Ka. — išv. i Angliją.
KUZMINSKAS Kazys, Pv. g. 1906. X. 26, stov. kap. pad. Innsbruck, 

Pfarrplatz 3/III, Osterreich.
LAPELIS Petras. Tv. g. 1889. VIII. 22. — išv. i USA.
LECHAVlClUS Juozas. Tv. g. 1906. V. 27. — išv. i USA.
LENGVINAS Domininkas. Tv. g. 1914. VII. 13, stov. kap. pad.

(14a) Dornstadt b. Ulm. L.L.
LEŠČINSKAS Vincas, Tv. g. 1904. VIII. 21. — išv. i Argentiną.
LEV ANAS Aleksandras. Dr. Pv. g. 1905. V. 8. — (17b) Freiburg i. Br., 

Schūtzenallee 15.
LISAUSKAS Stasys. Tv. g. 1915. I. 1. stov. kan. (13a) Erlangen, 

Oberst-Drausnick-Strasse 1, B.l „c“.
MAClULATTIS Juozas. Vv. g. 1903. XII. 23, stov. kap. pad.

(14a) Schwab. Gmiind, Bismarck-Kaseme, L.L.
MAKNVS Jonas. Dr. Tv. g. 1908 II. 10. — (22b) Altenahr/Artal. Rhl.
MANELIS Pranas. Dr. Vv. g. 1907. IX. 22. Liet. klier. rektorius, \ 

(13a) Eichstatt. Priesterseminar.
MANKEIJTTNAS Vytautas. Dr. Ka. — išv. i Kolumbiia.
MARČIULIONIS Juozas. Vv. g. 1909. II. 15 — (13b) Mūnchen 23, 

Lowithstrasse 4.
MARTTNKUS Vaclovas. Tv. v 1909 III. 15, stov. kan. (24) Liibeck.

Meesenkaserne. L.L. ~ •
MARTIŠIŪNAS Albinas. — išv. i USA.
MATUSAS Jonas. Dr. Vv. g. 1899. X. 26. — išv. i USA.
MAŽRIMAS Vladas. — išv. i USA.
MEŠKAUSKAS Juozas. Kan. Ka. g. 1889. IV. 17, A-ku Sendr. Dv. Vad.. 

(13b) Kemnten. Schlosskaseme. L.L.
MILIAUSKAS Kazimieras. Vv. g. 1913. III. 19. — išv. i Brazilija.
MILTUS Antanas. Dr. Vv. g. 1907. TV. 14. — išv. i Argentina.
MOCKUS Jonas. Dr. Vv. g. 1903. I. 1. gmn. kan. (13b) Ingolstadt, L L.
MORKŪNAS Simonas. Ka. g. 1902. II. 16. Deleg. Prokurat.

(14a) Kirchheim-Teck. Steingaustrasse 18.
MUSTEIKIS Leonardas. Pv. g. 1911. VIII. 16. stov. kan. pad.

(13b) Kempten, Schlosskaserne, L.L.
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NARKUS Petras, Tv. g. 1910. I. 13. — (13a) Erkertshofen, Post Titting 
u. Eichstatt.

NEVERAUSKAS Augustinas, Vv. g. 1887. VII. 9. — (13a) Alsberg 
ii. Gunzenhausen, Franziskanerinnenkloster.

PACEVlClUS Boleslovas, Tv. g. 1909. I. 29, stov. kap. (21a) Greven 
b. Munster, Sarbeckstrasse 92.

PADOLSKIS Vincentas, Dr. Vilkaviškio Vysk. Koadjut. (13a) Regens
burg, Alter Kommarkt 7.

PAKALNIŠKIS Jonas, Ka. g. 1915. I. 1. — išv. j USA.
PALUKAITIS Teofilius, Vv. g. 1919. XI. 10, stov. kap. (13b) Wallerstein, 

. Englisches Institut.
PANAVAS Juozas, Vlv. g. 1910. V. 21, kuop. kap. (16) Langendiebach 

b. Hanau, 8761 Lab. Serv. Co.
PARANSEVIČIUS Jurgis, Vv. g. 1905. IV. 24, dek. stov. kap. 

(13b) Munchen 23, Clemensstrasse 51/11..
PATLABA Petras. Tv. g. 1909. V. 1, Mok. A—ku Dvas. Vad. 

(13a) Straubing, Stadtgrabenstrasse 12.
PAUKŠTYS Adolfas, Tv. g. 1904. V. 15, stov. kap. (13b) Dillingen, L.L.
PAULAUSKAS Vaclovas, Tv. g. 1910. I. 15. — (13b) Kemnten, 

Fiirstenstrasse 33.
PAULIUKAS Bonaventūra, OP. — išv. i USA.
PENKAUSKAS Pranas, Kan. Ka. g. 1889. II. 28. — Bachmaning 

b. Lambach. Pfarramt. Osterreich.
PETRAITIS Alfonsas, Kv. 44 m. a. — išv. i Anglija. \
PETRAITIS Antanas. Ka. g. 1897. VI. 13, stov. kan. (23) Wehnen 

b. Oldenburg, L.L.
PETRAITIS Jonas. Ka. g. 1912. V. 12. — išv. i Italija.
PETRAUSKAS Domininkas, Tv. — (13b) Bad Tolz. Arzbacherstrasse 51.
PETRAUSKAS Domininkas, Tv. g. 1911. I. 7. — (13b) Munchen, 

Warner Kaseme.
PETRELEVrClUS Eduardas, Ka. g. 1907. XII. 9, gmn. kap. (23) Greven 

b. Mūnster, Sarbeckerstrasse 92.
PETRENAS Jonas, Pv. g. 1911. IV. 7. — išv. I Italiją.
PIKTURNA Vytautas, Ka. g. 1915. II. 26, Stud. A—kų Dvas. Vad. 

(13b) Munchen, Unterer Anger 17.
PLANKIS Jonas, Ka. g. 1911. II. 26. — (14b) Tubingen, Christophstr. 7.
POVILAITIS Andrius, Vv. g. 1876. X. 22. — (13b) Dorfen, Ruprechts- 

berg 38.
PRAGULBICKAS Juozas, Tv. g. 1903. IV. 8. stov. kap. (21a) Bocholt, L.L. 
RACAITIS Antanas, Vv. g. 1908. IX. 4, gmn. kap. (13b) Dillingen, L.L. 
RACYS Ipolitas, Ka. g. 1901. I. 12. — (23) Wehnen b. Oldenburg, L.L. 
RAČKAUSKAS Antanas, Tv. g. 1907. X. 21. — (21a) Greven b. Miinster, 

Sarbeckerstrasse 90.
RADVINAUSKAS Vincas, Vv. g. 1911. VII. 20, stov. kap. pad. 

(21a) Augustdorf b. Detmold, L.L.
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RADŽIŪNAS Pranas, Vv. g. 1880. IX. 23. — (13b) Dillingen a. D. L.L. 
RAMANAUSKAS Bonaventūra, OFM. 37 m. a. — išv. į USA. 
RAZMINAS Klemensas, Ka. g. 1912. XI. 8, stov. kap. pad. Innsbruck.

Holzgasse 17. Osterreich.
RAŽAITIS Mykolas, Dr. Prof. Vv. g.. 1893. XI. 23. — išv. į USA.
RIAUBA Jurgis, Vv. g. 1910. X. 10, stov. kap. (13b) Traunstein, Park

hotel, L.L.
RICKUS Kazmieras, Ka. g. 1890. XII. 4, stov. kap. Vorarlberg, Post 

Sulz-Rothis, Batschuns 70. Osterreich.
, RIŠKUS Alfonsas, Tv. g. 1908. XI. 6, stov. kap. (14b) Biberach/RiB, 

Memminger StraBe 10.
RUDZINSKAS Vincas, Ka. g. 1901. VII. 26. — išv. į Kanadą.
RUOKIS Jonas, Ka. g. 1897 X. 8, stov. kap. (20) Hannover-Stocken, 

Garbsener LandstraBe 26.
RUTKAUSKAS Benediktas, OP. g. 1911. III. 21, stov. kap. pad.

(16) Hanau, LL.
SABALIAUSKAS Antanas, SS. g. 1905. II. 4. — išv. į Kolumbiją.’
SABAS Antanas, Ka. g. 1907 VII. 20, gmn. kap. (24) Gesthach/Elbc, 

Spakenberg I, L. L.
SALAVIEJUS Vladas, Vlv. g. 1913. IX. 15, sov. kap. pad. (13b) Mitten

wald, Pionierkaserne, L. L.
SANDANAVICIUS Mečislovas, Kan. Ka. g. 1900. XI. 18, kuop kap. 

Ūlzen i. Hann., GartenstraBe 19a.
SENKUS Andrius, Vv. g. 1893. VIII. 24, stov. kap. (13a) Bayreuth, 

Wendelhofer, L. L.
SENKUS Kazimieras, Vv. g. 1917. I. 24. — išv. į Italiją.
SIDERAVlClUS Antanas, Dr. Prof. Vv. 47 m. a. — išv. į USA.
SIMANAVIČIUS Kazimieras, Ka. g. 1911. I. 27, stov. kap. (20) Waten- 

stedt, Wohnheim 2/3, L. L.
SKILANDŽIŪNAS Viktoras, Vv. g. 1919. V. 3, stov. kap. išv. i Kanadą.
SKIRKEVIČIUS Juozas, Vv. g. 1903. IX. 15, stov. kap. (13b) Ingol

stadt, L. L.
SKVIRECKAS Juozapas, Kauno Archivyskupas Metropolitas, Zams b. 

Landeck/Tirol. Osterreich.
SOBUTAS Valerijonas, Tg. g. 1908. IX. 12. — (13b) Mūnchen, Wald- 

schulstraBe 4.
SPURGIS Albinas, Pv. g. 1907. IX. 6, bv. dek. stov. kap. (13b) Mem

mingen, Fliegerhorst, L. L.
STANEVIČIUS Anatolijus, Ka. g. 1902. VII. 1. stov. kap. (13b) Kempten, 

SchloBkaserne, L. L.
STARKUS Ignotas, Monsr. Vv. g. 1888. VII. 31, Delg. įgal. dek. stov. 

kap. (21a) Augustdorf b. Detmold, L. L.
STASYS Adolfas, Pv. g. 1905. X. 23. — išv. į USA.
STATKUS Eduardas, Tv. g- 1908. III. 9, stov. kap. (13b) Dillingen a. D. 

L. L.
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STEPONAITIS Antanas, Kan. Vv. g. 1883. VI. 15. — (13b) Ingolstadt, 
L. L.

STEPONAITIS Justinas, Vv. g. 1912. IX. 1. — išv. į Angliją.
STEPONAVIČIUS Kazimieras, Kan. Tv. g. 1904. III. 4, stov. kap. išv. 

j USA.
SUGINTAS Benediktas, Ka. g. 1895. I. 3. — išv. į USA.
SUSlNSKAS Alfonsas, Pv. g. 1909. I. 25, stov. kap. pad. (14a) Schw. 

Gmiind, Bismarckkasemė, L. L.
ŠANTARAS Stanislovas, Tv. g. 1909. I. 25, stov.-gmn. kap. (13a) Seligen

stadt b. Wurzburg, L. L.
SARKA Vaclovas, Vlv. g. 1922. V. 2, stov. kap. (23) Bremen-Grohn, 

IRO Tr. L. - .
SATEIKA Bronius, Pv. g. 1919. X. 3, stov. kap. pad. (16) Kassel-Ober- 

zwehren, Mattenberg, L. L.
ŠEŠTOKAS Antanas, Pv. g. 1905. X. 13, kuop kap. (13a) Bamberg, 

Lagardekaserne, 4204 Lab. Serv. Co.
SESTOKAS Juozas, Vv. g. 1906. V. 8. — išv. į USA.
ŠIDLAUSKAS Antanas, Prof. Ka. g. 1914. III. 24, Delg. Teisių patar. 

(14a) Kirchheim/Teck, SteingaustraBe 18.
SlLIAUSKAS Vaclovas, Tv. g. 1915. I. 5., gmn. kap. (13b) Memmingen, 

L. L.
SLAPSYS Donatas, SJ. g. 1921. III. 13. — išv. į USA.
SUMINAS Vaclovas, Vg. g. 1911. IX. 28, gmn. kap. (23) Oldenburg, 

„Ūntermberg“, L. L.
TAUTKEVICIUS Jonas, Ka. g. 1915. III. 6, stov. kap. (13 b) Rosenheim, 

Pichlmayerstr. 32.
TAUTKUS Juozas, Tv. g. 1901. IV. 1, stov. kap. (13 a) Scheinfeld, L. L. 
TOTORAITIS Petras, Vv. g. 1909. VI. 21, stov. kap. (23) Uchte/Weser, L. L. 
TRASKEVlClUS Antanas, Pv. g. 1913. VIII. 9. — išv. j Kanadą.
URBONAVIČIUS Ignas, Kv. g. 1910. XIII. 5, stud. kap. (22) Oberkassel- 

Bonn, Moltkestr. 11.
VAIČIŪNAS Vaclovas, Vv. g. 1909. VII. 7. — išv. į Kolumbiją.
VAINAUSKAS Adolfas, Tv. g. 1914. VII. 20, stov. kap. (13a) Schwein

furt, Teodor-Fischer-StraBe 8-5.
VAIŠNORA Juozas, Dr. MIC. g. 1905. I. 16, Deleg. Kancleris, (14a) Kirch- 

heim-Teck, SteingaustraBe 18.
VAIŠVILAS Kazys, Vlv. g. 1922. VII. 20. stov, kap. (13b) Miinchen, 

Waldriedhof, Fūrstenrieder 155.
VAITKUS Mykolas, Kan. Ka. g. 1883. X. 27. — (13a) Kelheim, 

HamauerstraBe 102,
VALEVIČIUS Vincentas, Wv. g. 1909. IV. 24. — išv. j Kolumbiją.
VALIUŠKA Antanas, Tv. g. 1915. XII. 20. — išv. j Argentiną.
VASERIS Pranas, Tv. g. 1915. III. 29, (13a) Regensburg, von-der-Tann- 

kaserne, L. L.
VASIUKEVICIUS Stanislovas, Vv. g. 1897 XI. 16, dek. stov. kap. 

(14b) Ravensburg, JahnstraBe 5.
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VĖLUTIS Jonas, Dr. Tv. g. 1908 X. 17, gmn. kap. (13b) Mūnchen 27, 
Rauch 1.

VEMBRE Mykolas, Pv. g. 1904. I. 5, stov. kap. (13b) Mūhldorf, Kirchen- 
platz 20.

VILKAITIS Antanas, Vv. g. 1894. X. 21. — išv. j Kanadą,
VILUTIS Juozas, Pv. g. 1901. I. 17. — (17b) Freiburg i. Br., Hilda- 

straBe 64.
ZAJANCAUSKAS Bonaventūra, Dr. OFM. g. 1884. IV. 5. — Schwaz 

(Tirol), Pranziskanerkloster. Osterreich.
ZAKARAUSKAS Vaclovas, Kan. Ka. g. 1906. XI. 6, gmn. kap.

(13b) Augsburg-Haunstetten, RechenstraBe 56.
ZDANAVIČIUS Bronius, Tv. g. 1907. XII. 15, stov. kap. pad. išv. į USA.
ZNOTINAS Jonas, Tv. g. 1913. XII. 3. stov. kap. (14b) Tubingen, Eugen- 

straBe 48
ŽIUBRYS Aleksandras, OFM. — išv. į USA.
ŽIŪRAITIS Tomas, OP. — (14a) Fellbach b. Stuttgart, Mauerwiesen- 

weg 6/I-.
ŽVINKLYS Antanas, Tv. g. 1912. X. 27, stov. kap. (24) Eutin, Rettberg- 

kaserne- L. L.

Mirusieji
PETRAITIS Pranas, Dr. SS, g. 1907. II. 5., t 1948. IX. 13. palaid. 

Konstanze.
PUIŠYS Jonas, Dr. SS, t 1945. VI. 10^, palaid Schweinfurte.
RAŠTUTIS Nikodemas, Vlv. g. 1881. II. 6, t 1947. VI. 16, palaid. 

Weidene, Oberpfl,
RAUBA Stasys, Vv. g. 1883. II. 1, f 1947. VIII. 3, palaid. Augsburge.
STEPONAVIČIUS Jonas, Dr. Pv. g. 1880. III. 10, f 1947. XIII. 8, palaid. 

Wangen i. A., Wiirttemberg.

Leidynis L. T. Sielovados Tarnybos, Sp. Skyriaus, Nr. 1 (22). 
Spaudė A. Gottliebs & J. Osswalds Buchdruckereien, 

Kirchheim-Teck. Tiražas 500 egz.
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