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lįętuvių__skaųtų__katalįkų 

RELIGINIO' UGDYMO PROGRAMA

/Skelbiama pagal LSS statuto 28 str. nustatyta Lietuvių Skautų 
Katalikų Religinio Ugdymo Programa /.

1. Kandidatai j skautus;
Moka: a/ Kryžiaus ženklą ir žino jo prasmę.

b/ Ryto ir vakaro, prieš ir po valgio maldas.
c/ maldą "Viešpaties Angelas" ir į Angelą Sargą.
d/ krikščioniškai pasisveikinti, 
e/ elgtis bažnyčioje ir šventadienį praleisti.

žiino: Šventadienio pareigas.
2. Skautai: •

III patyrimo laipsnis:
Moka: a/ paaiškinti skautų obalsį - "Dievui, Tėvynei, Artimui*, 

b/ skautų ryto ir vakaro, stovyklos, už mirusius maldas, 
c/ paaiškinti gerų darbų prasmę, Dievo ir artimo meilės 

įsakymą ir jų svarbą, kas yra artimas.
d/ septynius labdaringus darbus kunui, 
e/ giesmes: "Pulkim ant kelių", "Prieš Tavo altorių”, 

"Marija, Marija".
žino: a/ kaip elgtis su priešais, kodėl negalima vadovautis 

kerštu. <
b/ kodėl reikalinga mylėti ir globoti gamtą, gyvulius, 

paukščius.
c/ šv. Pranciškaus Asyžiečio gamtos meilę, 
d/ Kalėdų, Velykų, Sekminių švenčių prasmę, 
e/ savo Vyskupijos vyskupo vardą.
f/ priesaikos reikšmę ir prasmę.

\ g/ kaip reikia pagerbti Švč. Sakramentą pavieniui ir pro
cesijose.

II patyrimo laipsnis:
Moka: a/ ir trumpai paaiškina 10 Dievo ir 5 Bažnyčios įsakymus, 

7 Sakramentus, 5 atgailos dalis, 3 geruosius darbus, 7 
labdarybės darbus sielai.

b/ plačiau paaiškinti žmogaus tikslą.
c/ nupiešti ir. paaiškinti Kai. Bažnyčios simbolinius ženk' 

lūs / T, IHS, INEI, AO, i! ir.k./, lietuviškų kryžių ir 
kpplytėlių siluetus.

d/ bent 4 bažnytines giesmes, kalbėti Rožančių, aktyviai 
dalyvauti bendruomenės Mišiose.' // 15
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Žino: skaxrtų-Giobėrj.o Šv^ Jurgitr ir- Šv. (Kazimierx>—trumpas
fijas, vieną kit ą religinę legendą.

1^. I
Moka: a/ surasti atitinkamo sekmadienio evangeliją ir Lekciją.

b/ atpasakoti iš Šv. Rašto ir paaiškinti- Gailestingojo Samarį- 
jiečio, Sūnaus paklydėlio, ėajimo jaunuolio prikėlimo ir Šv. 
Pauliaus atsivertimo palyginimus ir faktus,.

.©/ krikštyti. . .v
• d/ /berniukai/ Šv. Mišioms patarnauti, /visi/ priimti kunigą

'• ligonius lankantį. ,
Žino: la/ Lietuvos Bažnyčios vyskupijos ir vyskupų vardus.

b/ Lietuvoje svarbesnes Švč. P. Marijos šventoves.
b/ Lietuvos krikšto datą.
<1/ Lietuvos žymesnius katalikų veikėjus ir jų darbus: Valančių

- liaudies švietėją ir. blaivintoją, Baranauską - poetą, Mai-
_■ ronį - Lietuvos atgimimo/poetą, Tumą - literatą ir publicis-
/ tą, Skvirecką - Šv. Rašto vertėją. '

e/ Keturių Evangelijų autorius.
T/ kaip elgtis procesijų, laidot uvių eisenų metu.

i ' . '?/ kada pareiga krikštyti* -

3. Vyresnieji skautai_______  . . '
- /vyčiai, jūrų, oro skautai/

-, Moka įrodyti:
•a/ Dievo buvimą, Kristaus esimą švč. Sakramente, 7 Sakramentų 

įstaigimą, Petrui Bažnyčios valdžios įteikimą.
b/ Tikrosios Bažnyčios žymes.
c/ geros intencijos ir tobulo gailesčio svarbą ir reikšmę.
d/ kad Katalikybė, nėra vien pasyvus žinojimas ir tikėjimas, bet 

aktyvi, gyva, darbais pasireiškianti religija.
d/ alkoholio ir kitiį narkotikų žalą.

Žino: a/ šv. Jėzaus Širdies gerbinimo formos /Tautos pasiaukojimas
Švč. Jėzaus Širdžiai, Birželinės pamaldos, Maldos Apaštalavi
mas/.

b/ Marijos garbinimo formos /gyvasis rožančius, gegužinės pamal-
: dos/. . ; ,
e/ Seksualinės etikos svarbesnius klausimus. Pasaulėžiūrų apta

rimą ir įvertinimą, krikščioniškąją socialinę doktriną.
.d/ kodėl žmogus gali ir privalo tinkamai džiaugtis ir linksmin- 

J tis /pasilinksminimų esmė/. '• . . - .
J-;'. \ + B. 17 + . .

‘ . ĘĘLĮGĮNĮO_ŲGDYMO_PROGRĄMOS ■

• ■ ■ VYKDYMAS.. ■ ' ' :

1. Kai kurie skautų religinio ugdymo programos punktai sutampa su gim
nazijų ir mokyklų tikybos programa. Skautų dvasios vadovas mokslei
vius skautus tada moko vien to, kas mokyklos programoje neišeln- v .

2. Nėra būtina, kad religinio ugdymo programą su skautais išeitų \ i 
dvasios vadovao; tai gali atlikti skiltininkai,.* dvasios vado^ „ -Įc-

v vaujami. ■ ■. -
3. Daugiausia dėmesio kreipiama ne tiek į žinojimą, kiek į praktią į.
4. Dvasios vadovas dažniau dalyvauja skautų sueigose ir iškylose.
5. Šventėse rengiamos specialios pamaldos su išpažintimi, bendra Šv. 

Komunija, atitinkamu pamikslu.
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G. Sueigos;
a7 bent ketvirta skilties sueiga skiriama religiniam auklėjimui. 

Šios sueigos pradedamos giesme ar malda.
b/ Skilčių sueigose išeinama prigrama, lankomos bažnyčios, daromos 

iškylos į žymesnes šventas vietas, praktiškai parodoma bažnyčia ir j 
jos dalys, liturginiai drabužiai, indai, knygos, mokoma Šv. Mišioms 
patarnauti, paruošti altorius, mokomasi giesmių ir religinių eilėraš
čių, duodami konkursai religin.. temai pasakyti, papasakojami žymes
nieji faktai is Bažnyčios istorijos /I amalų persekiojimai, Šv. Tar- 
cizijas, Šv. Agnetė/.

7. Stovyklose:
~a7 Svaslos vadovas, jei sąlygos leidžia šventadieniais laiko Šv. 

Mišias, rytą ir vakarą dalyvaują bandroje maldoje, vakarais pasako 
trumpą susikaupimo žodį.

b/ jei stovyklaujama -ilgiau negu 10 dienų, viena diena skiriama re
liginiam susikaupimui.

8. Kur leidžiama vietos laikraštėlis, kiekviename Nr. bent 1/8 dalis 
skiriama religei tematikai: atpasakojimas, poezija, žinutės, švenčių 
aprašymai.

9. Skautų'sueigų būstinėse įrengiama klausimų dėžutė.

1946 X 6■ LSSTarybos Pirmijos Dvasios_Vądovąs

+ B. 18 +
ŠV. SOSTO DELEGATO LITUVIAMS VOKIETIJOJE ir AUSTRIJOJE i i ll !..!.» ■■■ ■ —— — —- — —— — — — — — I.,.. —— ■■■ II v > n ■ ■ * » —*»**'■"* ■ i II*

PASTORACINĖ INSTRUKCIJA Nr. 5.

Liečiąs mokyklų kapelionų darbą moksleivių organizacijose.

I. _B_ę_n_d_r_i_e_j_i__nu os t a ta i _ '
,. 1. Moksleivių organizacijos yra viena iš pedagoginių priemonių

papildyti ir pagilinti mokyklos jaunimui teikiamą išsilavinimą, pasau
lėžiūros susidarymą ir būdo išsiauklėjimą.
- 2. Lietuviškoji tremties mokykloje moksleivių organizacijos tę
sia toliau savo darbą ir yra reikalingos kapeliono paramos bei vadova
vimo religinio dorinio auklėjimo srityje, nes religinis-dorinis besimoka 
kančios jaunuomenės subrendimas yra mūsų laisvės ir sėkmingo nepriklau
somo gyvenimo laidas.

J.,Savo veikimą su moksleivių organizacijomis ;ir su jų nariais 
kapelionas grindžia religiniais-pedagoginiais principais, būdamas lygus 
ir teisingas visiems, bet sykiu .padėdamas kiekvienam pagal jo reikalus 
ar specialiai pasirinktus uždavinius. , ..

4. Visų moksleivijos orgariizacijų narius kapelionas turi paragin
ti nepamiršti bendrų juos jungiančių ryšių: krikščioniškumo, lietuvišku
mo, kultūringumo, tolerancijos, kad organizacf jų veikimas nevirstų .tar
pusavio kova, bet sveiku ir kultūringu lenktyniavimu išsilavinime ir .iš
siauklėjime. A

5. Politinio momento, kaip pašalinio moksleivių auklėjimui, rei
kia nejungti su moksleivių organizacijomis, dedant pastangų, kad niekas 
iš konkretų politinį darbą dirbančių asmenų šitoms organizacijoms neva
dovautų. r

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

3



' • '• ■’•Vž • • '

-į*<1 z ■; ; . • ■ ' - '

II. K a p_e_l_i_o_n_o__<3_a_r_b_a_s__s_ų__s_k a_u_t_a_i_s
7. .Skautų Jąjunga,,auklėdama jaunimą Dievui, Tėvynei ir Artimui,

stengdamos, kad jos nariai būtų religingi, dori, kilnios/dvasios ir tvir
to būdo/plg. Stat. £ 2/, yra remtina' bei globotina, kaip vienas iš 
krikščioniškojo auklėjimo veiksnių, turįs atramą’vaiko ir jaunuolio psi
chikoje. • e i

8. Lietuvių Skautų S-gos statutas, sioš sąjungos vadovybei susi
tarus su Delegątūra, patikrina prideramą vietą bei tinkamas' priemones 
religiniam 'doriniam katalikų jaunimo auklėjimui, patikėdamas jį kapelio
nų globai, vadovavimui ; bei priežiūrai.

9. ' Lietuvių Skautų S-gos Pirmijai, Seserijai, Vyrijai ir turtams 
aš esu apskyręs dvasios vadovus ir jiems pavedęs paruosti religinio - 
dorinio auklėji“© programą. Kapelionų uždavinys yra žiūrėti, kad šita 
programa būtų t inkamai išeita ir stropiai įvykdyta.

10. Mokyklos kapelionas, ypač jeigu jis specialiai paskirtas reli
giniam - doriniam skautų auklėjimui, visu nuoširdumu imąsi šių pareigų, 
glaudžiai bendradarbiaudamas su skautų vadovais ir skatindamas juos savo 
religiniu susipratimu bei praktika būti pavyzdžiu jaunimui.

11. Skautų S-p'Os dvasios vadovai sios sąjungos narių religiniame - 
doriniame auklė jime turi lemiantį žodį.

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

III. K p P_ę į i_o_n_o_ d_a_r b_a_s_s_u__ą_t_e_i_t_i-
~ _n_i_n_k_a_i_s_2_~ ~ ~

1}. moksleivių At-kų S-ga, iš seno veikianti šūkiu "Visa atnaujin
ti 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 nu
stato religinio moksleivių at-kų auklėjimo programą ir prižiūri jos vyk
dymą visuose šios sąjungos padaliniuose.

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

16. Mokyklos kapeliono pareiga yra žiūrėti, kad pirmutinis ir pa
grindinis ateitininkų principas kat ai iki skumas mokslei
vių ateitininkų programoje būtų išeitas bei vykdomas visu platumu bei 
gilumu ir kad kiti principai /tautiškumas, visuomeniškumas, šeimiskumas, 
inteligentiškumas/ būtų nagrinėjami ir vykdomi krikščioniškoje dvasioje 
ir pagal krikščionybės principus. - ‘

17. Mokyklos kapelionas žiuri, kad moksleiviams at-kams vadovaują 
asmens būtų katalikiškojo susin^n^ituo ir gyvenimo pavyzdžiai.

18. ,Mokykl os Manelionas oudi, kad moksleivių at-kų padalini oi,
kaip kat«l. akcijos nariai, nebūtų traukiami į kurios nors politinės 
prupės įtaką. .

IV. _K_a_p e l_i o n_o_ į_§_I_b_a_s_^s_u k i t a_is 
“_o_ĘZ3_Į2e2Į_v_Įjį__š_ą_m2B7u_r_į2iZ?«s

19. Maldlngesnieji ir į religinį gyvenimą labiau linkę ateitinin
kai, skautai., ar neorganizuoti moksleiviai gali būti kapeliono suburia
mi į bažnytines brolijas, kaip Gyvojo Rožančiaus, Maldos Apaštalavimo, 
Eucharistiįinkų, Ministrantų ir kit. būrelius. Šitos brolijos ir būre
liai 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 kapeliono vadovybei, tačiau nėra išjungiami iš jo atsa
kingumo, kiek jie susiliečia su religine bei dorine katalikiškojo jauni
mo auklėjimo sritimi. •• —

1§_& ’
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21. Ne viens! moksleivių organizacijai, ar sambūriui kapelionas 
neatsako jokios paslaugos ar patarnavimo, leidžiamo Bažnyčios nustatyta 
tvarka.

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

■ ‘

23. Pasitaikius reIieinio-dorinio auklėjimo sunkumams moksleivių 
organizacijose, kapelionai kreipiasi į atitinkamus 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 apyskaita.

Kircliheim-Teck, 1946 m. rugsėjo men: 24 d.
, /pas/ KANAUNIKAS FELIKSAS KAPOČIUS
Šventojo Sosto Delegatas Lietuviams Vokietijoje ir 

Austrijoje,
’ • ■ +C.19+

SKAUTV__BLOLIJOS _VADIJA

LSS Tarybos Pirmija yra 1946.VIII.10 nustačiusi tokią Skautų Bro
lijos Vadijos sudėtį: - • .

. ' - 1. Vyriausias Skautininkas,
‘ 2. Vyriausio Skautininko Pavaduotojas,

. < 3- Dvasios Vadovas,
4. Vadijos Reikalų Vedėjas,
5. Ūkio.Dalies Vedėjas,;
6. Spaudos Dalies Vedėjas, .
7. Vadų Lavinimo Dalies Vedėjas, ' .
8. Užsienio Dalies Vedėjas, '
9. Tiekimo' Dalies Vedėjas, w

10. Jaunesniųjų Skautų Skyriaus Vedėjas,
. * _ ' 11. Skautų Skyriaus Vedėjas,

12. Skautų Vyčių Skyriaus Vedėjas,
. 13. Jūros Skautą Skyriaus Vedėjas,

14. Oro Skautų Skyriaus Vedėjas. .
Be ex officio Skautų Brolijos Vadijos narių /žiūr. LSS Biuletenio 

Nr. 1, + C. 6 pslp. 7/, LSS Tarybos Pirmija Skautų Brolijos Vadijos 
nariais yra patvirtinusi: . ’

4. Vadijos Reikalų Vedėju - psktn. Henriką KASOKAITį,
5. Ūkio Dalies Vedėju - psktn. Kęstutį STEPŠĮ, .
6. Spaudos Dalies Vedėju - sktn. Antaną KRAUSĄ, ,,
7. Vadų Lavinimo Dalies Vedėju - sktn. Romualdą GIEDRAITĮ,
9. Tiekimo Dalies Vedėju - psktn. Mykolą MaNOMAITĮ,

12. Skautų Vyčių Skyriaus Vedėju - sktn. Joną RIMKUNą,
13. Jūros Skautų /ir laikinai Oro _ ...

Skautų/ Skyriaus Vadėju - sktn. Vladą ŠARŪNĄ.
+C.20+

NĄU'IĄS_SKAŲTJJ BROLIJOS DVASIOS VADOVAS_
Šv. Sosto Delegatas Lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje_Sk^itą 

Brolijos Dvasios Vadovu, vietoje atleisto kun. J. Petrėno /žiūr. utS 
Biuletenio Nr. 1, + C. 6 +, pslp. 7/, paskyrė kun. Vaclovą PAULaUSKą.

Skautų Brolijos Dvasios Vadovo adresas:
/13b/ Kemnten / Allg., Litauisches Lager.
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ALp(LKA)3246
/ 1946, Nr.3

C. 21 v '
LSS SPAUDOS_BIURu___P R a NEŠIMAI ._______

Pagal LSS Tarybos Pirmi jos nustatytą tvarką. LSS Spaudos Bįu-. 
rui turi būti pranešama, jei kas nori leisti periodinį ar vienkartinį 
skautišką leidinį?

Pranešant drauge turi būti patiekta leidinio pavyzdys, planas, 
sąmata, leidimo sąlygos, atsakingas asmuo ir kitos smulkios informa
cijos apie projektuojamą leidinį.

Sp§Udinio_išleidimas_be_LSS_S2audos_Biuro_aprobato_jrra_LSS__
ąįsęiplinoš_Iaūzymas.

Pranešama, kad LSS Tarybos kirmijai aprobavus - kiekvieno skau
tiško spaudinio /vis vien spausdinto spaustuvėje, rotatorium, šapirog: 
grafu ar kitaip/ turi būti du_egzemplioriai pateikti_LSS Spąudos_BiU2 
rui. /Adresas: /15b/ Hauns t e 11 e iii/A ugs bu r gFlachsštr. 48./

Tą prievolę turi atlikti spaudinio leidėjai.
III.,

LSS Spaudos Biuras organizuoja paruosti išsamią skautišku žai
dimų knygą. Siam darbui dar trūksta medžiagos. Labai reikia K. Dlnel— 
Soš ir B. Mantvilos knygos- ĖAISK arba bent jos skyriaus SKAUTIŠKI ŽAI
DIMAI ir dar vienos kitos žaidimų knygos svetimomis kalbomis.

Jei kas galėtų LSS Spaudos Biurui aukščiau minėtas kbygas pa
skolinti, padėtų greičiau išleisti taip reikalingą skautams-ėms lei
dinį.

Numatoma, kad knygos SKAūTYBĖ MERGAITĖMS U-oji dalis /SKAUTAS/ 
galės būti atspausdinta brošiūra spaustuvėje. Gal but ji išeis 1947 m. 
sausio mėn. '

Šios knygos I-oji dalis /JAUNESNIOSIOS SKAUTĖS/ ir IV-oji ua- 
lis /VADOVĖS/ yra išleista rotatorium spausdintos ir platinamos J SS 
Tiekimo Skyrių /Detmolde ir Nūrtinkene/.

Jos III-oji dalis /VYRESNIOSIOS SKAUTĖS/,rotatorium spaudi 
turėtų išeit i lapkričio mėn.

įSS_Spaudos_Biųras

v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-y-v-v-v-— . v-v-v-v- v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v-v—
LSS_BIULETENIO Nr__j /1946.X.10/ t_u r į_n_y_s:

A. 1b - Lietuvių skautų katalikų religinio ugdymo programa .... 1L
B, 17 - Religinio ugdymo programos vykdymas ......................  lo
B. 18 - Šv. Sosto Delegato Lietuviams Vokietijoje ir Austrijoje

pastoracinė instrukcija Nr. i.. .............................   .17
C. 19 - Skautų Brolijos Vadi ja .......................    19
C. 20 - Naujas Skautų Brolijos Dvps'Vadovas •/......................  19
C. 21 - LSS Spaudos Biuro prane^xmad..............................................................   20
V—V—V~v—v—V-V--V -V-V-V-V-V -V- V-V—V-V-V- V-V-V-V—V-V V--V - V-V--V—V—V-V-V--v-

LSS Biuletenį leidžia LSS Tarybos kirmija

_Nąudo ti tik tarnybos reikalams.
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