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Gegužes mėnesį švenčiama Motinos Diena. Atsižvelgiant į tai norima 

!į įvesti ir Tėvo Dieną, kad tėvams priminus ir Jų. pareigų, svarbumą ir atW- 
sakomybę, o vyrams -tvirto būdo reikalingumą šeimos gyvenime.

■ Šiandien visame pasaulyje daugiausiai kalbama apie generolą Mac Artu= 
t rą. Šis vyras, amerikietis 15 metą nematęs savo tėvynės, nepadėjo'Unifor= 
J mos karui nutilus, nuolat gyvenęs užsienyje ir paskutiniu laiku buvęs Ja= 
į ponijos gubernatoriumi, Korėjos frontui vadovaujanti galva. Norėdamas grei 

•I čiau užbaigti Korėjos karą, nieko neatsiklausęs sakė duosiąs raudonajam 
ij Kinijos smakui per galvą- bomborduosiąs Mandžuriją ir su čankaišeko pa= 
Į rama smogsiąs smūgį galutinį'. Prezidentas Trumanas šį vyrą prašalino iš 
| užimtą pareigą. Už drąsą žodį. Po tiek metą,narsusis karvedys sutriuš= 
I kinęs Japoną galybę, velkasi karinę uniformą ir įsisiaučia civiliu švar= 

■ ku. Jis grįžo Amerikon-! Amerika džiūgavo: jį kaip didžiausią laimėtoją 
į sutiko. Laimėtoją, nugalėtoją ir didvyrį. Cgi okupuotosios Japonijos sos= 
[ tinęs gatvėse su liūdesiu 420C0 žmonią minios išlydėjo, išlydėjo vyrą mi= 
i nios, nors; jis: tas minias vos prieš • kelis metus taip sutriuškino. Dar 
' didesnės masės žmonią, vyrą ir motiną, jaunikaičią ir mergaičią su entu= 
: ziazmu jį sutiko ir sveikino.

Kodėl? Kodėl amerikiečiai jį didžiausią džiaugsmą iškilmėmis sutiko?
Ar ne jis norėjo užžiebti naujo pasaulinio karo ugnį?...Ar jis nepaklau= 
sėi Vašingtono politikos?...

Daugelis jame matė drąsą tėyą, norėjusį apginti vargšus nuo pavojaus; 
jaunuoliai jame matė nebijantį charakterį, išdrįsusį į pasaulio sąžinę 
atvirai prabilti; tėvai ir motinos įžvelgė jame šeimos idealą- nors Ame= 
rikoje šeimą skyrybos vietęs mados dalyku, gen.Mac Artūras visdse iškil= 
mėse su savo sūneliu ir žmona žmonėms pasirodydavo.

Koks vaikas, toks bus ir jaunuolis; koks jaunuoli s-toks ir vyras; koks 
vyras - toks ir tėvas I
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_D ė_m e s i o !!! Pereitame "Gimtosios Šalies" numeryje buvo trumpai 
paminita~ppiė-rengiamą^ekskursiją į ’anneux, šventovę ir labai gražią vie= 
tovę nepertoli nuo Liežo. Toji ekskursija buvo nukelta vėlesniam laikui 
su tam tikrais pagrindais- manyta, kad vėliau gausiau susirinksime, nes 
Volonijos lietuviai gaus atostogų, galės, laisvai visi atvažiuoti... ir 1.1.

Kaip ten bebūtu, tačiau, atostogos nepasitaiko visiems vienu kartu nė 
vėliau. Volonijos, Liežo ir Limburgo kasyklos nevienu laiku atostogauja. 
Taigi,reikia ieškoti kitos išeities- pasinaudoti ką turime-vieną sekmądie= 
nio dieną pasiaukoti, kad ir nemigus suvažiuoti ir tą pačią dieną grįžti. 
Tinkamiausia diena -tradicinė Joninių, švenčiu diena. Pats vidurvasaris, 
graži -gamtaj gražus laikas, prisimenant dienas kai Lietuvoje šv.Jono nak= 
tį ieškota paparčio žiedo, nešančio visokįą laimę, tad. tokiu gražiu laiku 
■birželio mėn.’24. Belgijos lietuvių, sąskrydis puikiai tiks.

1 Gaišti ir atidėti negalime. Daugelis žada gavęs atoątoginį atlyginimą 
1 su kasyklomis atsisveikinti, kiti net prieš tai išvyksta. Antra, tą dieną 

bus minima dešimties metų sukaktis nuo pirmųjų didažiųjų .trėmimų. Tas ne= 
' begalima atidėti. . ; s. : •. . ■

l šio sąskrydžio pobūdis yra tautiškas ir ręlininis. Bus minimi išvežtie 
Giįiį j atšvęstai 700 metų sukaktis, kaip Lietuva, apkrikštyta. Todėl labai tik 

tų t^ dieną paversti atgailos ir maldos bei susikaupimo diena. Kitų tauty 
-■bių žmonės- gali nuvykti į įvairias šventoves, suruošti šventkeliones, pro 

cesijas, gali kitaip religiškai: pasireikšti-r gi mes panašią! nebegalime 
padaryti. Pasinaudokime,.ką..turime- Banneux garsi Marijos šventovė,aplan= 
kykime ją, bendrose pamaldose visi kartu pasimelsime už mūsų tėvynės, ir 
tautiečių reikalus, taikos ir šviesesnės ateities ir laisvės melsimės.

,Po.pamaldų bendrame minėjime tautiškai atsigaivinsime, nusiteiksime nau= 
jam gyvenimui naujomis jėgomis.

Nemanytina, kad nuotolis galėtų, nugąsdinti. Turint, npro nė vienas at= 
važiuoti nepabūgs.. Ir nesigailės. Iš .tolimesnių užkampių galima suruošti 
autobusais kelionę, kiti dar tebesinešioja kišeniuose ar stalčiuose laiko 
neišvažinėtus’ geležinkelio_biliečiukus. Kodėl gi ne iš naudo t i-lai ka.s baigia= 
si.O kelioliką frankų tokiai ekskursijai negi jau neuždirbtume?

Tad, kviečiame jau pradėti ruoštis,- smulkesnių imformacijų bus vėliau.
, V e s t u v ė s, Gegužės 19 d. winterslagietis Simonaitis* 

• ’Romualdas sukūrė šeimos židinį’ su vengrų tautos mergaite Klotilde Vidic. 
Daug laimės linkime jaunavedžiams.

■ ■ - G a. u s ė j a m e.' Onutė ir Stasys Tamuliai, Lieže-Tilleur su= 
silaukė antrojo sūnaus Kęstučio Vladislovo. Linkime laimingai sveikam ir 
dideliam vyrui užaugti. .
' P a m a 1 d o s lietuviams: birželio, mėn. Į0 d.. Tilleur, Liežo apy= 
lenkės lietuviams; 17. d. Winterslage , naujo jo j koplytėlė je; 24 d.Banrieux 
visiepis B^Išgijęs lietuviams. .

šiame ,,:specialiame numeryje .paduodame, lietuvių tremtinių vyskupų ląiš= 
ką, kurie-ujie’Belgijos lietuviams prisiuntė iš Italijos.
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Lietuvių tremtyje esančių vyskupų 
laiškas

.Mylimiesiems Kristuje Broliams, sunkų jungą svetimų pavergtoje mūsų Tė= 
vynėje nešantiems, ■ ■ ,

Tiems, kurie yra žiauriai kalinami ir į svetimas šalis ištremti,bei 
Visiems kitiems lietuviams, išsisklaidžiusiėms įvairiuose pasaulio Kraštuo= 
se.

Sveikinimą ir ganytojišką Laiminimą.

Mylimi aus i e ji Kristuje §roliai_įr_Seserys2_

Jau 25 metai praėjo, kai Jo Šventenybė Popiežius Pijus XI savo apaštali= 
niu raštu "Lituanorum G'ente", 1§26 m. Balandžio 4 d.paskelbtu, įkūrė Kau= 
no eklezinę Provinciją. Tai buvo didelė Jo Šv.Pijaus XI malonė, suteikta 
mūsų Tėvynei, kurs vienintelis iš visų popiežių, kaip Apaštalinis Vizitato= 
rius, pirmas buvo aplankęs Lietuvą ir turėjo progos arčiau susipažinti su 
jos reikalais.

Tokios bažnytinės provincijos įsteigimas jau seniai buvo lietuvių pageidau= 
jamas. Kai lygiai prieš 700 metų pirmą kartą Liej£axaliųs_ J\įįndąugą.ą.t 
su nemažu skaičiumi savo valdinių, pats priėmė šventąjį Krikštą, jis rūpi= 
uosi visų pirma, kad Lietuvoje būtų įkurtps vyskupijos, j^riklausąnčio_s_Ai_e= 
siog nuo apaštąlų_Sosto_, o ne nuo kaimyninių, kad ir katalikiškų kraštų hie 

,r;“i?ių.“TOffalTaūš Mindaugo- siekimas buvo šV.Tėvo patenkintas. Lietuvos nelai 
me i karalius Mindaugas neilgai vadovavo Lietuvos katalikams ir pirmo ji,anuo 
met įsteigtoji vyskupija neilgai tvėrė.

Kai. vėliau karalius._JiLgaJLla.H savo puahrp.Įįp_ padedamas, pakrikšti jo
Lietuvį- ir taip įstatė ją į krikščioniškųjų valstybįų tarpą, buvo įsteig= 
tos V ii niaus ir Žemaičių vyskupijos. Bet jos nepriklausė 
tiesioginiai nuo Apaštalų Sosto, o tik nuo kaimyniniame krašte esančio Ekle= 
zinės provincijos centro, nuo G n i e z n o vyskupo.

Lietuvą padalinus, lietuviškos vyskupijos priklausė nuo įVetropolito tai 
Petrapilyje, tai Veršuvoje. Šita padėtis tęsėsi ligi Lietuvos išlaisvinimo.

; Dievui padedant, atstačius Neprikalusomą Lietuvą tik pamažu buvo galima 
sutvarkyti ir nepr.Lietuve s bažnytinius reikalus. Vilniui esant priešų 
rankose ir negalint sujungti visos Lietuvos žemių, lietuviai nenorėjo ilgiau 
laukti ir dėjo visas pastangas, te. d būtų įkurta lietuviška eklezinė provin= 
cija tose srityse, kurios de fakto priklausė/ Lietuvai.

Pijus XI suprato jų troškimą, suprato jų reikalus ir su visu palankumu 
Lietuviams, net pasinaudodamas Vilniaus vyskupų sostą palikusiu lietuviu, 
sjiv.Tėvo pakeltu į arkivyskupus ir paskirtu Lietuvai apaštaliniu Vizitato= 
riumi, Ekselencija Jurgiu Matulevičiumi, pavedė jam pravesti 
taip labai svarbų Eklezinės provincijos Lietuvoje. įsteigimo darbą. Provin= 
cija buvo sudaryta^iš 5 vyskupijų, gavo visą eilę naujų hierarkų, kuriems, 
tiesioginėje Popiežiaus prikaūsomybėje, buvo pavesta stiprinti Lietuvos re= 
liginį ir dorinį gyvenimą.

Žvelgiant dabar atgalios į šio laikotarpio Lietuvos bažnyčios pasiektus 
laimėjimus naujoj provincijoje, yra puo pasidžiaugti ir dėkoti Aukščiausia= 
jėm,kad Jis laimino naujosios Eklezijos provincijos darbuotojų pastangas, 
ir dėkoti Jam giedant padėkos himną "Te Deum".Tačiau šis nepriklausomo gy=
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venirnc laikotarpis buvo labai trumpas. Jo pabaiga supuolė su didžiausias 
vargais ir nelaimėmis, kurios aplankė visą Europą ir, galima sakyti, visa 
pasaulį. Tą nelaimią auka tapome ir mes.

Išganytajas įkardamas Ekleziją pažadėjo, kad jos nenugalės nė pragaro var= 
tai. Bažnyčią puls Antikristu atsidavusios pasaulio pajėgos, tačiau bažny
čios nenugalės.

Gal skaudžiausiai paskutiniais laikąsi Kristaus bažnyčia buvo persekio= 
jama Ispanijoje, kur Antikristo dvasia, remiama visą Kristaus priešininką, 
rodės sunaikins tą katalikišką šalį. Nepavyko. Nekaltai išlietas krikščio= 
nią kraujas turėjo būti sėkla naują krikščiorią, kaip kadaise senoveje.

Daug didesniu, pragarišku įdūkimu kovoja ir šiandien kovojama Rusijoje 
prieš Kristą. Ten iš pagrindą sugriauta taip gausinga krikščioniškoji orga= 
nizacija. Pašiai visam pasauly tikintieji savo gyvybės aukomis turi atžymė
ti savo ištikimybę Dievui, nors kentėjimą jie būtą mažiausiai nusipelną Die? 
vo akyse.

Ne vienas ieško tą kentėjimą priežasties, ieško ir priemonią, kaip būtą 
galima atstumti nelaimes, ar bent priešo smūgią išvengti. Vis daugiau žmo= 
nią pradeda suprasti, kad-tos nelaimės yra pasėka nusikaltimą, nuodėmią, 
tiesiog maišto prieš Dievą keliamo.

Mes išgąsdinti klausiame -kas rous_išgelbės? Ne politiką apsukrumas, ne 
vadą iškalbingumas, ne bankirunką~aūlčšaš7~ir-taip pat ne kareivią ginklai 
Vienas Dievas gali mus išgelbėti ir jis išgelbės,jei mes ieškosime sau pa= 
geibo s Nekalčiausioje mūsą Motinos Marijos Širdyje ir jai visiškai pasiau= 
kosime...

Dievo pagelba žmonėms ypatingai šiais laikais plaukia iš dangstos Marijos 
tarpininkavimu. Dangaus Angelai garbina Marija, bet Ji nepamiršta, kad yra 
ir gailestingoji žemės gyventoją Motina ir Karalienė.

Daug pasaulio kraštą ją pasirinko savo ypatinga Valdove. Savo tėvynę 
Lietuvą mes irgi vadiname Marijos žeme. Ir tai dėl to, kad lietuviai myli 
ir garbina Dievo Motiną ir visaip reiškia Jai pagarbą. Lietuva Marijai iš= 
kilmingai paaukota jau 1656 metais^ anuometinio Lietuvos valdovo.

Marija, lyg kad atsilygindama už žmonią Jai reiškiamą pagarbą ir meilę, 
būdama Jos dieviško Sūnaus žmonėms teikiamą dangaus malonią iždininke ir 
tarpininke, rodo išrinktosioms tautoms savo ypatingą globą ir palankumą, 
ypatingais apsireiškimais ir apsilankymais, palikdama nepaprastą, stebūklinp 
gą apsireiškimą vietoms malonią. Ne vieną tokią vietą turi Lietuva, ne vie= 
nas ten stebūklingasMarijos paveikias, prisiminkit Aiėz-us Vartus, Šiluvą, 
Žemaičią Kalvariją, Pažaislį, kur kasmet skaitlingiausiai lankosi Lietuvos 
maldininkai. ' -

Marijos pasirodymai dažniausiai vyksta tada, kada žmonija reikalingd di= 
desnės dangaus pagelbos. Paskučiausiais laikais Marija 6 kartus pasirodė 
Porttugali jo je, Fatimoje, Tistfiasirodymai svarbūs visą pirma pačiai Portuga= 
Ii jai, bet nemažesnė ją reikšmė visiems kraštams, net visam pasauliui, Ste= 
būklai, kurią vis daugiau įvyksta pasirodymo vietoje, didžiulis plūdimas 
maldininką į malonią vietą.? daugybės sielą atsivertimas, atrandaoią Dievą 
Marijai tarpininkaujant, stebuklingas Portugalijos pavirtimas giliai kata
likiška salimi parodo Marijos pasirodymo tikrumą^ Marija ten atnešė iš dangau® 
; '.žinią pažadančią taiką ir išganymą.

Dangaus Karalienė reikaJevo 5 dalyką, reikšmingą amžinam žmogaus išgany= 
mui!,1. atgailos už daugelį nuodėmią, kuriomis įžeidžiam Dievo di= 
denybe ir užgauham Marijos Nekalčiausią Širdį. 2. pamaldume jos 
Širdžiai, nes Jėzaus Širdis nori, kad^Ji būtą garbinama suilarijos Širdimi, . 
ir pasisuko ji m o Uckalč iručiai. Marijos* širdžiai.
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Marija ten yra pasakiusi, kad jei pasaulis bus paaukotas Jos Širdžiai, 
tai atneš žmoni ji taikę, atsivers viena dideli tauta ir trijumfuos Bažny
čia, nes Viešpats Jai yra patikėjęs musiji likimą.

Mylimiausieji ! Neabejotinai, tik Mari ja gali ateiti mums 
lietuviams.į pagelbą. Šv.Tėvas Pijus XII, 1942 m. spaliu JĮ d, lygiai 
25 metams praėjus nuo paskutinio Dievo Motinos pasirodyme Wiimoje, kreipė= 
si į Portugalų tautą jaudinančiais žodžiais šaukdamasis Rožančiaus karalie= 
nę: "Šią baisią žmonijos valandą Mes pavedame ir aukojame save Tau, Tavo Ne= 
kalčiausiai Širdžiai, ne tik kartu su Mistiniu Tavo Jėzaus kūnu-su Šventa= 
ja Eklezija, kuri daugybėje vietų kehčia ir plusta kraujais ir yra visaip 
varginama, bet kartu su visu pasauliu, kurs būdamas savo nedorumo auka, yra 
drąskomas žiaurių nesutarimų ir skęsta nrapykantos gaisruose'.'

Ir Mes, Lietuvos Vyskupai, padrąsinti Šv.Tėvo žodžiais, tai pat 25 m. 
praėjus, nuo tos dienos kai buvo įsteigta pirmoji savistovi, tik nuo Apaš= 
talų sosto priklausanti Lietuvos Eklezinė Provincija, atsiliepdami taip 
pat į jūsų pageidavimus, pareikštus mums ar tai jūsų pačių prašymais, ar 
atsiųstus per jūsų dvasinius vadus, ir reikšdami giliausius mūsų pačių 
troškimus, čia šiandien susirinkusių, prisimindami mūsų Kaune, iškilminga= 
me Eucharistiniame kongrese, padarytą Lietuvos pasiaukojimą Švenčiausiąjai 
Jėzaus širdžiai, ryžomės, lyg papildydami aną pasiaukojimą, dabar taip pat 
iškilmingai aukoti Nekalčiausiai Mari jos.Širdžiai visą mūsų tėvynę^ Lietu= 
vą, visus jos sūnus ir dukteris Lietuvos katalikus, kur jie bebųtų, patys 
save asmeniškai ir visus mūsų artimuosius, amžinai pavesdami Nekalčiausia£ 
Marijos Šiidies globai ir valiai.

. Tą pasiaukojimo aktą mes atliekame Romoje, katalikybės centre, kur yra 
Kristaus Vietininko sostas ir šv.Petro kapas, atliekame, tiesa, būdami 
labai negausus būrelis, bet tas inūsų pasiaukojimas duos tuo gausesnius vai= 
sius, jei mes visi, ar kenčiančioje tėvynėje būdami, ar išsklaidyti plačid= 

. jame pasaulyje, lygiai ir pilnai pasiaukosime Marijos Nekalčiausiai Šir= 
džiai, Jai pavesdami mūsų likimą ir ateitį, mūsų šeimas, parapijas, organi= 
zacijas ir visas mūsų įstaigas. Mes nuolat kartosime tą pasiaukojimo aktą 
ir taip kiekvieną kartą pasakysime savo dangiškajai Motinai iš naujo, kad 
mes Ją mylime, Ją garbiname ir Ja pasitikime. Kiekvienas iš mūsų šventai 
įsipareigojame, ne vien tik išoriniai tapti Marijos širdies garbintojais, 
bet Marijos dvasia persunkti mūsų širdis ir sielas, visą mūsų gyvenimą. 
Mes įsipareigojame Marijos meilę atkurti mūsų šeimose, ypač jaunimo tarpe 
ugdyti Marijos dorybes, kad jaunieji būtų tikri Marijos vaikai; įsipareigo= 
jame kasdien kalbėti šeimose šv. Rožančių Marijos garbei ir už nusidėjėlių 
grįžimąą mes norime nuoširdžiai švęsti Marijocs Širdies šventę, garbinti savo 
namuose Marijos Šiedies paveikslus, nešioti medalikėlius, kuriuose Ji yra 
atvaizduota ir Marijos Širdies garbinimui aukoti pirmuosius mėnesių šešta# 
dienius išklausant šv. Mišių ir priimant šv.Komuniją. : Svarbiausio ji tačiau 
mūsų pareiga ir gražiausioji auka,bus mūsų gili ir nuoširdi atgaila, atgai= 
la už savo asmeniškas ir pasaulio nuodėmes.

Čia bus tikras mūsų pačių atsidavimas, kuriuo mes apsiimame leisti tai 
Nek.Marijos Širdžiai gyventi mumyse ir mums viešpatauti, niekadod jos ne= 
įžeisti mintimis, žodžiais ir darbais ir derinti mūsų religinį ir dorinį gy= 
venircąapagal šitą Dievo ir artimo meilės pavyzdį.

Ypatinga, metine Švenčiausios ivlarijos Širdies, Lietuvos Karalienės, šven= 
te, Mežuskelbiame 13 gegužės mėnesio dieną.

Šis Lietuvos pasiaukojimas Nek.Marijos Širdžiai tebūna mūsų kilniadvasis 
atsakymas į. Marijos duotą.Fątimoje žinią ir teprisideda prie Nek. jos Širdies
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pergales. Su pasitikėjimu mes melški'iAe: ;rtl^sų m’ėilingoji Patimos Ponia, 
musų tėvynės Karaliene, dabar tavo eilėf Tark savo dieviškam Simui tik vie= 
nintelį žodi ir pasaulis bus išgelbėtas”.

Ir Visagalio Dievo palaiminimas + Tėvo ir + Sfimaus ir + Sv.Dvasios, te= 
nužengia ant jūsų ir pasilieka visuomet. Amen.

Lietuvos Vyskupai: Arkiv. Juozas Skvireckas, 
Vysk.Vincentas Podolskis, 
Vysk.Vincentas Bryzgys, 
Vysk.Petras Pranciškus Būčys.

Rašyta Romoje, 1951 metais gegužės mėnesio 15 dieną, 
/pastaba: laiškas kiek sutrumpintas/.

P_a g 2J2_į_.jLk_o_J_i__i_r__ K_r_i_k^š_č_i_o_n_i_š_k_o_j_i__
___į>_į_e_t_u_v_a_1_

Prieš 700 metų.) 1251 metų pradžioje, Lietuvos valstybės kūrėjas ir 
lietuviu tautos vienintpjas Mindaugas apsikrikštino su visa savo šeima 
ir dideliu skaičiumi lietuviu. Apie savp krikštą Mindaugas pranešė popie= 
žiui Inocentui IV ir jam pasiuntė specijalią delegaciją prašydamas, kad 
priimtu, jį ir visą lietuvių, tautą globon. Popiežius 1251 m. atskiru raš= 
tu pareiškė, kad su džiaugsmu sutinka globoti Mindaugą ir visus krikš= 
čionis, į spėdamas ^kaimyninius vyskupus, kad jie pąremtų Mindaugo pradė= 
tą Lietuvos krikščioninimo darbą.

Pirmuoju Lietuvos vyskupu buvo vokietis’Kristijonas, kuriam padėjo pran= 
čiškonai ir domininkarnai, antruoju- Gniezno arkivyskupas įšventino domi= 
ninkoną Vitą. Pirmoji vyskupija buvo įkurta žemaičiuose, Raseinių ir Be= 
tygalos srityse; antroji gi Pietinėje Lietuvoje, apie Veisėjus. Iš abie= 
jų vyskupijų Mindaugas nore jo^sudaryti Lietuvos bažnytinę provinciją, 
kuri tiesiog priklausytų^nuo švento Sosto. Popiežius patenkino šį Lietu= 
vos valdovo : norą ir pačiam popiežiui prisiekusį vysk.Kristi joną įgalio= 
jo vainikuoti Mindaugą Lietuvos karaliumi. Mindaugo vainikavimo iškilmės 
įvyko 1253 m. ’ -

1255 m. Mindaugas iš popiežiaus išgavo užtikrinantį raštą, kad po jo 
mirties vienas jo sūnų bus vainikuote s Lietuvos karaliumi. Tačiau Lietu= 
vos kunigaikščiai apkaltino Mindaugą susidėjus su vokiečiais ir išdavus 
tautą ir jį nužudė. Drauge žuvo du jo sūnūs: Suklys ir Supeikia.

Mindaugo žmona, karalienė Morta liko ištikima liko naujam tikėjimui 
iki mirties. Vyresnysis sūnūs Vaišvilkis apsikrikštijo Rytų Bažnyčios 
apeigomis in nuvykęs į Graikiją,^įstojo į vienuolyną. Nors krikščionybei 
sunku buvo Lietuvoje prigyti, tačiau ji nesunyko* Pagaliau Vytauto it >lū= 
Jogailos’ laikais įvykdytas Lietuvos masinis krikštas, sudarė tik antrojo 
Lietuvos krikšto etapą, po kurio krikščionybė Lietuvo tvirtai sustiprėjo.

Su Mindaugo krikštu prasidėjo Lietuvos svarbiausioji epoka. Midaugui 
pavyksta suvienyti daugumą kunigaikščių į vieną Lietuvos valstybę ir sa= 
vo krikštu visą tautą įjungti į kitų krikščioniškųjų tautų bendruomenę. 
Tuo metu popiežiai turėjo teisę vainikuoti karalius. Mindaugas prisiimada= 
mas katalikų tikėjimą, susilaikė tos garbės ir buvo pirmuoju Lietuvos ka= 
raliumi vainikuotas.
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Tokiu būdu Lietuva įstojo į vakarų Europos kultūroj krikščioniškųjų tau= 
tų tarpą. Tai labai svarbus įvykis, kuris atnešė pagoniškajai Lietuvai ne= 
tik Kristaus gerąją naujieną- evangeliją, bet kartu ir vakarų pasaulio kul= 
turą. Naujas tikėjimas rado daug kliūčių. Užsispyrę negreit norėjo prisi= 
imti jiems svetimą tikėjimą. Be to, jie gyveni išsiblaškę nepereinamose 
ir pirmiesiems misijonieriams pavojingose vietose. Manoma, kad antrasis 
vyskupas Vitas nebuvo savo vyskupijon atvykęs, o vyskupas Kristijonas laikė 
prie savęs karuomenės. Tačiau pamažu kunigai, vienuoliai, jų įsteigtos para= 
pi jo s ir mokykloj atnešė lietuviams kitonišką gyvenimą, nuo kurio buvo to= 
Ii atsilikę.

Dėl įvairių kliūčių Lietuvoje krikščionybė mažais žingsneliais žengė pir= 
myn. Dažni karai ir savų kunigų trūkumas stabdė gretą jos išsiplėtimą.Bus 
įdomu pacituoti 193-8 m. statistikos duomenis. Tuo metu gražiausiaisiais 
Lietuvos Nepriklausomybės metais -Lietuvoje buvo 2300000 gyventojų, iš ku= 
rių 1825000 katalikų (80 %). Penkios vyskupijos^su šešiais vyskupais. Baž= 
nyčių- 565 ir viena kita koplyčia. Vienai bažnyčiai teko apie 3230 sielų. 
Buvo 1022 kunigai, kurių 965 pasauliečiai ir 53 vienuoliai. Taigi, kievie= 
nam kunigui teko po 1785 sielas, mažiausio jo j Kaišedorių vyskupijoj teko 
net po 2659 sielas. /Duomenys:"Mūsų Laikraštis" 1938 m.4 nr./. Kaip giliai 
ar tik paviršutiniškai krikščionybė įleido šaknis į lietuvių tautos kūną 
galime dabar geriau spręsti, palygindami su vakarų pasaulio krikščio= 
nybe.
; Neturime ir to pamiršti, kad Lietuvos krikščionybė atskirais šimtmečiais 
pergyveno labai skaudžių momentų, kaip protestantizmo laikuįbuvo telikę 
vos keletas kunigų, šiandieną pergyvena ji nemažesnę tragediją- nėra nė 
vieno vyskupo Lietuvoje.

Minėdami šį didelį^Lietuvos istorinį įvykį turime pasakyti, kad Lietuvos 
tautos kūrimesi krikščionybė buvo pagrindiniu, statomuoju veiksniu ir kad 
be^jos vargiai galėtume materialistinėmis ar nihilistinėmis netikinčiųjų 
pažiūromis vėl atsistatyti ją naujam gyvenimui.

T.J.Aranauskas S.J.
* * *

Šią lietuviams taip svarbią šventę švęskime bendromis jėgomis visi,-kas 
tik jaučiasi lietuviu^teprisimena taip svarbų šį įvykį. Anot "TėviškėsvŽi= 
burių", Mindaugo krikšto jubiliejus turi būti švenčiamas ne vien tikinčių= 
jų katalikų, bet visų sąmoningų lietuvių. Pirmiausiai ir protes= 
tantų. Tai vakarų krikščionybės, bet ne vien katalikybės jubiliejus, nes 
tais laikais vakarų bažnyčia dar bebuvo suskilusi į katalikybę ir protes= 
tantizm^. Švęstinas jis viešiems, ir netikintiems lietuviams, nes to reika= 
lauja mūsų gyvenamojo meto kova. Pagoniškos tautos prisijungimas ar užsi= 
mojimas prisijungti prie krikščioniškojo pasaulio tai nepaprastas tautos 
gyvenime įvykis".

♦"Gimtoji Šalis" -Belgijos lietuvių dvisavaitraštis.
Redakcijos ir Administracijos adresas:-J.Dėdinas, ll.rue Joyeuses Entrees, 
Louvdin'. *Leidžia BLB švietimo skyrius. Trims mėnesiams - 20 fr.
♦"Pays Natal”-bulletin pėriodiąue lithuanien. Editė par la Section de la 

Presse lithuanienne.
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