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Mieli Broliai ir Seserys Kristuje 1
- Jo Prakilnybė Tautinis Delegatas Kan. F. Kapočius mane nuoširdžiai prašė 
ir ragino, kad parašyčiau tremtiniams laišką, paaiškindamas, kas yra

KATA i. I K 15 Ii O J I A K C. UJA
ir karštai visus paraginčiau kuo uoliausiai prie jos prisidėti.

Mielu noru šį Delegato troškimą pildau, nes Katalikiškoji Akcija yra viena 
iš geriausių priemonių plėsti ir stiprinti Kristaus Karalystę čia žemėje. Be to, 
man asmeniškai Katalikiškoje Akcija yra labai brangi ir svarbi, nes ji, galima 
sakyti, yra svarbiausioji ir sėkmingiausioji priemonė ne tik palaikyti para
pijoje pravestų misijų dvasią, bet ir iš misijų metu pasėto grūdo išauginti 
šimteriopą vaisų. 1

Vien misijų nepakanka
Misijų metu visi taip smarkiai išsijudina, kad, jei ne visi iki vieno, tai 

tikrai 95 iš šimto atlieka savo religines pareigas, atnaujina krikšto .įžadus, 
■tvirtai pasižada šventadieniais neapleisti šventųjų Mišių. Pirmąją savaitę po 
misijų šimtai eina prie Dievo Stalo, visų veiduose spindi nežemiškas džiaugs
mas ir ramybė... Bet gaila, kad visa tai tęsiasi tik savaitę, mėnesį.. Kai kur 
dar pastebimi misijų vaisiai po pusės metų; vienur kitur po metų, bet dažniau
siai pasėtas grūdas gan greit žūsta. Net juokų laikraštis „Kultuvė“ 1946. IV. 1. 
įdėjo skaudų, bet daugumai teisingą pašiepimą: „Dviem savaitėm sutriks nor
malus stovyklos gyvenimas, (kada?). Degtindarys: „Per tėvo J. Bružiko misijas“.

Susitikęs. kurį stovyklos kun. kapelioną net bijau užklausti, kokie misijų 
vaisiai, kad neišgirsčiau skaudaus nusiskundimo: „Tėve, atvažiuok atnaujinti, 
nes mūsų žmonės vėl apsileido, girtuokliauja, mažai lanko bažnyčią, daugėja 
nelegalių šeimų skaičius“...

Kiekvienoje stovykloje, baigdamas šv. misijas, paskutiniuose pamoksluose 
pabrėždavau: „Šiandien baigiu misijas žodžiu, o jūs jas pradėkite darbu. Dabar 
jūs įrodykite, kad misijos pasisekė, kad tai nebuvo vien tyruose šaukiąs balsas, 
arba grūdas, kritęs ant kelio, kurį paukščiai sulesė. Dabar jūs patys būkite 
misionieriai, kiekvienas savo srityje, savo namuose, savo darbe. Tėvai, dary
kite gerą įtaką vaikams, vaikai klausykite tėvų, visi gyvenkite gražioje san
taikoje, darykite gailestingumo darbus, sudrauskite vieni kitus nuo blogų ydų 
ir įpročių, neapsileiskite maldoje, dažnai eikite šv. Sakramentų, uoliai lankykite 
bažnyčią.“

Tačiau be Kat. Akcijos tie visi geri norai nepavirs gyvenimu, nes žmogus 
iš prigimties yra tingus ir rambus, jis reikalingas nuolatinio iš šalies paskati
nimo ir priminimo. Dar gerai yra su tais, kurie nuolat lanko bažnyčia, klauso
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pamokslų ir tokiu būdu gauna paraginimų į gera, bet kas pasieks tuos, kurie 
tik retkarčiais ateina į bažnyčią, arba ir visai nustoja domėtis dvasiniu gy
venimu. Čia Katalikiškoji Akcija ir bus tas nuolatinis skatintojas j uolų 
krikščionišką gyvenimą.

Kas yra Katalikiškoji Akcija?
Trumpai tarus: tai yra Pasauliečių Apaštalavimas vienybėje su 

hierarchine Bažnyčios valdžia.
J. -Will S. J. knygoje „Handbuch der Katholischen Aktion“ 1934 m. 1 psl. , 

taip sako: „Katalikiškoji Akcija yra Bažnyčios hierarchijos vadovaujamas ir 
tvarkomas pasauliečių veikimas, t. y. pasauliečių dalyvavimas hierarchiniame 
Bažnyčios apaštalavime, kuris stengiasi sukrikščioninti žmoniją“.

Pijus XI laiške J. E. Arkiv. Skvireckui 1928 m. birželio 24 d. rašo: „Kata
likiškoje Akcija nėra kas kita, kaip religinis veikimas; dėl to ji negali • 
remtis kokia nobs partija, bet turi būti grynai vieningas visų katalikų darbas 
tiek privačiame, tiek viešame gyvenime, kuris palaikytų bendrą krikščionišką 
gyvenimą ir vykdytų jį praktikoje“.

Kat. Akcija yra priešinga laicizmui: laicizmas stengiasi supasaulinti arba 
nukrikščioninti žmoniją, o Kat. Akcija rūpinasi sukrikščioninti žmones; lai
cizmas liepia užsidaryti bažnyčioje ir zakristijoje, nes tikėjimas esąs kiekvieno 
privatus dalykas, o Kat, Akcija perduoda Kristaus dvasią kitiems, stengiasi ja 
persunkti visą žmogaus gyvenimą. Kristus pasakė: „Aš atėjau ugnies siųsti 
j žemę ir ko gi norėčiau, jei ne kad kūrentųsi“ (Lk. 12, 49) ir „ką girdite į ausį, 
skelbkite ant stogų“ (Mt. 10, 27). Didysis tautų Apaštalas šv. Povilas šaukia: 
„Vargas man, jei aš neskelbčiau Evangelijos“ (1 Kor. 9, 16), o šv. Petras su šv. 
Jonu Apaštalu drąsiai sako: „Mes negalime nekalbėti, ką matėme ir girdė
jome“ (Apd. 4, 20). Sv. Teresė visus kviečia į kovą: „Dar nėra taikos žemėje. 
Dėl to nemiegokite jūs, kariai, kurie stovite po Kristaus vėliava!“

Vysk. Jonas Neuhausler kalboje, sakytoje perkeliant T. Ruperto Mayerio 
palaikus iš Pullach į Mūncheną, visus ragino šiais žodžiais: „Kovokite su kiek- ’ 
viena neteisybe. Reikalaukite krikščioniškų teisių viešame gyvenime, kultūros 
dirvoje, spaudoje, kinuose, teatruose, valstybinių įstatymų leidime, taikos prin
cipuose ir kituose dalykuose, kad pasaulį sukrikščionintume ir pataisytume“.

Kat. Akcija kaip tik ir yra drąsus, griežtas ir organizuotas vykdymas Kristaus 
mokslo gyvenime. Tai vykdo pasauliečiai Bažnyčios hierarchijos vadovybėje.

Didelė pareiga
Pas mus įsivyravo kaž koks keistas įsitikinimas, kad apaštalavimas priklauso 

vien kunigui. Jis privalo raginti žmones atlikti tikėjimo pareigas, jo dalykas 
tarnauti bažnyčiai, o mums pasauliečiams belieka tik naudotis ir klausyti. Ko 
dar reikia, jei žmonės uoliai dalyvauja sekmadieniais šv. Mišiose, būriais artinasi 
prie šv. Sakramentų, atydžiai klauso kunigo sakomų pamokslų?... Ir kunigas 
patenkintas ir žmonės: pamaldos gražiai pasisekusios, žmonių buvo daug, o per 
misijas net netilpo bažnyčioje, kai kur net šventorius pasirodė permažas.

Ne! To dar nepakanka! Argi jau pamiršome, kad mes per Sutvirtinimo Sa
kramentą įstojome į kovojančios Bažnyčios eiles? Mes tapome Kristaus kariai 
ir karžygiai. Vyskupas sudavė mums ranka į veidą, duodamas suprasti: nuo 
šiol būsi aktyvus kovotojas už Kristaus ir Bažnyčios teises. Si apeiga yra paimta 
iš riterių ritualo, kai juos įrašydavo į kovotojų eiles. Kiekvienas katalikas Su
tvirtinimo Sakramentu pasidaro toks riteris-kovotojas, bet ne pasauliškoje 
arenoje, o Bažnyčios kovos lauke.
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Sutvirtinimo Sakramentas — tai pasauliečių kunigystės šventimai. Visi tikin
tieji, priėmę Sutvirtinimo Sakramentą, dalyvauja Kristaus kunigystėje. Tiesa, 
jie negali, kaip tie, kurie priėmę Kunigystės Sakramentą, teikti sakramėntų (nors 
kai kada, pvz., esant mirties pavojui, gali ir ne kunigas krikštyti, dalinti šv. 
Komuniją, galima ir be kunigo priimti Moterystės Sakramentą), bet jie visi turi 
būti Kristaus mokslo skelbėjais savo pavyzdžiu, žodžiu ir darbu. Dėl to šv. 
Petras, apaštalų kunigaikštis, krikščionis vadina: „Jūs esate išrinktoji giminė, 
karališkoji kunigystė, šventoji tauta, įsigytieji žmonės (t. y. 
Dievo tauta), kad s k e 1 b t u m ė t e dorybes to, kurs pašaukė jus iš tamsybių 
į savo įstabią šviesą“ (1 Pet. 2,9).

Tai svarstydamas kard. Bertram sušunka: „Visas pasauliečių pasaulis šv. 
Petro pavadintas karališkąja kunigija. Tad sveikinu jus, katalikai 
pasauliečiai! Jūsų krūtinėse dega apaštališka ugnis! Ir jus pasiekė Kristaus šau
kimas. Ar žinote dieną, kurią jūs tapote apaštalais? Tai buvo jūs Sutvirtinimo 
diena!“

Dėl to Sutvirtinimas yra katalikiškojo veikimo arba Katalikiškosios Akcijos 
sakramentas. Dabar mgs jau nesame laisvi, bet griežtai įpareigoti veikti, t. y. 
plėsti Kristaus karalystę žemėje. Vieni keliauja į stabmeldžių kraštus užka
riauti Kristaus karalystei naujų plotų, kiti pasilieka savame krašte ir atlieka 
vienokį ar kitokį uždavinį, kiekvienas pagal Sv. Dvasios dovanas, gautus Su
tvirtinimo Sakramentu. Argi tąsias Dievo dovanas imsime ir užkasime į žemę, 
kaip tasai Evangelijoje minimas nenaudingas tarnas?! To negali būti! Reikėjo 
nesiartinti prie Sutvirtinimo Sakramento, jei tau nerūpi Kristaus Karalystė!

Popiežiai šaukia į Kat. Akciją
Remdamiesi Sv. Raštu, Padavimais, šv. Tėvų mokslu ir visa Bažnyčios gy

vavimo praktikai, daugybė popiežių nuo pat senų laikų, bet ypač mūsų dienomis, 
pradedant Leonu XIII ir baigiant mūsų laikų garbingiausiuoju Ganytoju 
Pijum XII, visi ragina ir įpareigoja vykdyti ir remti Kat. Akciją.

Jau prieš tai visuotinis Bažnyčios Susirinkimas Vatikane (1870) sako: „Pil
dydami savo aukščiausiąją ganytojavimo pareigą, mes Jėzaus Kristaus vardu 
maldaujame visus tikinčiuosius, ypač tuos, kurie kitiems vadovauja 
arba užima mokytojo vietą, ir jiems to paties Dievo ir mūsų Išganytojo autori
tetu įsakome visu uolumu ir rūpestingumu stengtis, kad šios (t. ,y. tame susi
rinkimu pasmerktos) klaidos būtų į šv. Bažnyčią visiškai nebeįsileidžiamos ir 
jos pašalintos, ir kad gryniausio tikėjimo šviesa sužibėtų visoje pilnumoje“ (III 
posėdis, kanonai apie tikėjimą ir protą). Taigi ne vien dvasiškijai, bet visiems 
tikintiesiems pavedamas šis svarbus uždavinys.

Panašiais žodžiais rašo ir Leonas XIII Enciklikoje „Sapientiae christianae“ 
1890 m., o Benediktas XV sako: „Sis įsakymas juo labiau saisto, juo daugiau 
artimo reikalas didėja“ (1919). Šiais laikais nebereikia nė klausti, koks didelis 
ir skubus reikalas eiti visiems Bažnyčiai į pagalbą.
f Kartą Pijus X paklausė kardinolų; „Kas šiandien reikalingiausia sielų 
išganymui?“

„Steigti katalikiškas mokyklas“, atsakė vienas. „Ne!“ •— „Pastatyti daugiau 
bažnyčių“, atsiliepė antras. „Irgi ne!“ — „Žadinti, daugiau pašaukimų į kunigų 
luomą“, pridėjo trečias. „Ne, ne!“, atsakė šv. Tėvas. „Didžiausias mano rūpestis 
šiuo laiku — paruošti kiekvienoje parapijoje tam tikrą skaičių pasauliečių, kurie, 
būdami gerai išsilavinę, tvirti dorybėse, visiškai atsidavę Dievui ir tiesai, taptų 
uolūs Kristaus apaštalai. Tuomet mes kartu su jais darbuotumės".

Bet už vis labiausiai sielojosi Katalikiškosios Akcijos reikalu popiežius 
Pijus XI, kuris parašė daugybę enciklikų, vienokiu ar kitokiu būdu liečiančių
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K. Akciją. Iš jų svarbiausioji, specialiai K. A. reikalui skirta enciklika pasirodė 
jau pirmaisiais jo popiežiavimo metais (1922. XII. 23) vardu „Ūbi arcano Dei“. 
Joje popiežius kviečia ir ragina visus pasauliečius įsijungti į K. A. eiles. Trejiems 
metams praėjus, tas pats popiežius paskyrė K. Akcijai dangiškąjį globėją — šv. 
Pranciškų Asyžietį, kuris nebuvo kunigas, tačiau tiek daug gero padarė Bažny
čiai. Jo pavyzdžiu turėtu sekti visi pasauliečiai vyrai ir moterys ir, sutartinai 
veikdami su bažnytine hierarchija, laimėti Kristui šį sergantį pasaulį. Kristaus 
minimas Samarietis irgi nebuvo kunigas. Tačiau jis pasigailėjo sužeisto kelei
vio, „aprišo jo žaizdas, užpylęs aliejaus ir vyno, užkėlė jį ant savo gyvulio, 
nugabeno į užeigą ir rūpinosi juo“ (Lk. 10, 34).

Mistinis Kristaus Kūnas
Visos Katalikiškos Akcijos pagrindas yra mistinis Kristaus Kūnas. Per 

Krikštą ir vėliau per Sutvirtinimo Sakramentą mes įsijungėme į mistinį Kristaus 
Kūną tokiais tampriais ryšiais, kad tik po mirties pilnai suprasime, kokia yra 
toji vienybė. Jokia organizacija taip nesujungs, ką sakau, net tėvynė, šeima 
ir pati moterystė neturi tokio tampraus ryšio ir net‘fizinės daiktų vienybės 
nėra tokios, kaip ši Bažnyčios narių vienybė, visų pirma su Galva Kristumi, 
o paskui ir vienų su kitais.

Pats Viešpats Jėzus sako: „Aš vynmedis, jūs šakelės. Kaip vynmedžio šakelė 
negali nešti vaisiaus pati savaime, jei nepasilieka vynmedyje, taip ir'jūs, jei 
nepasiliekate manyje“ (Jo. 15, 4), O šv. Povilas net 164 kartus savo laiškuose 
mini vienybę su Kristumi. Svarbiausi jo žodžiai: „Jis (Kristus) yra Bažnyžios 
kūno galva (Kol. 1, 18), jūs esate Kristaus kūnas ir sąnariai vienas prie kito 
(1 Kor. 12, 27), nes kaip viename kūne turime daug sąnarių, visi gi sąnariai turi 
ne tą patį veikimą, taip mes daugelis esame vienas kūnas Kristuje, ypačiai 
gi esame kits kito sąnariai (Rom. 12, 4).

Toji nepaprasta mistinė vienybė su Kristumi ir su Bažnyčios nariais su
teikia daug džiaugsmo Kristui ir visai Bažnyčiai, jei mes gera darome, ir prie
šingai — daug skausmo ir nelaimių, jei blogai elgiamės. Dėl to, jei kas daro ir 
slapčiausią nuodėmę, jau daro gilią žaizdą visam Kristaus kūnui — Bažnyčiai. 
Kaip Kristus už mūsų nuodėmes kpntėjo ir buvo persekiojamas, taip ir Baž
nyčia amžiais kentėjo, o ypač šiais laikais kenčia už savo narių nuodėmes. Kar
tais esame susirūpinę, grįžti į tėvynę ir net išmetinėjame Dievui, už ką taip 
turime mes ir mūsų tėvynė kentėti. Bet dažniausiai nė nepagalvojame, kad 
ir mes patys esame tų nelaimių kaltininkai. Kartą vienas tremtinys užklaustas, 
kada grįšime namo?, atsakė: „O ar jau pasitaisėme, kad kalbame apie grįžimą?“

Jei ir nekalti žmonės ir net maži kūdikiai kenčia, tai dažniausiai tik dėl 
to, kad jų kančia ir kraujas, panašiai, kaip nekalčiausioj o Kristaus auka, grei
čiausiai atlygina Dievo teisingumui už žmonių prasižengimus. Dėl to daug nesi
stebėkime, kad šiais laikais Dievas reikalauja tiek daug aukų. Tad neškime kan
triai ir šios tremties kryželį, žinodami, kad tuo labiausiai pasitarnausime Dievo 
teisybės nuraminime ir tėvynės išgelbėjime! Bloga turime nugalėti geru (plg. 
Rom. 12, 21). Taigi, tikėdami, melsdamiesi, pasitikėdami, mylėdami, pagelbė
dami, kentėdami ir mirdami, kiekvienas mistinio Kristaus Kūno narys išpildy- 
sime mums uždėtą pareigą ir atliksime tam nariui skirtą funkciją.

„ Pirmųjų krikščionių pavyzdys
Imkime pavyzdį iš pirmųjų amžių krikščionių. Juk ir tada buvo ta pati Baž

nyčia, tie patys Sakramentai, tos pačios Mišios, Komunija. Ir žmonės buvo ne. 
kitokie, tokie pat palinkę į bloga, kaip ir dabar. Bet kaip jie tuomet gynė Bažny-
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čios teises, mums sunku riet įsivaizduoti, o ką jau bekalbėti apie jų pavyzdžiu 
sekimą ...

Priešų apsupti iš visų pusių, drąsiai, be mažiausios baimės, jie skelbė Kristaus 
mokslą. Kunigų tais laikais buvo maža, bet patys pasauliečiai ir net silpnos 
mergaitės ir moterys drąsiai ginčydavosi su žiauriais valdovais ir juos nuga
lėdavo. O mūsų laikais kai kurie vyrai net nedrįsta išpažinti savo tikėjimo. 
Tikrai turime susigėsti!

Pirmieji krikščionys buvo suaugę lyg į vieną šeimą, juos visus jungė didžiau
sia Dievo ir artimo meilė. Tik paskaitykime iš Apaštalų Darbų vieną kitą sakinį; 
„Jie laikėsi apaštalų mokslo, bendro duonos laužymo (suprask šv. Komunijos!) 
ir maldų. Visi tikintieji laikėsi drauge ir turėjo visa bendra. Lobį ir turtus 
jie parduodavo ir iš to dalino visiems, kaip kiekvienam buvo privalu. Taip 
pat kasdien pasilikdavo vienširdžiai šventykloje, lauždavo duoną tai vienuose, 
tai kituose namuose, imdavo valgio su džiaugsmu ir neklastinga širdimi, garbino 
Dievą ir turėjo malonės pas visus žmones. O Viešpats kasdien daugino jų būrį 
tais, kurie turėjo būti išgelbėti“ (Apd. 2, 42...).

Šv. Povilas mini ištisą eilę vyrų ir moterų, kurie skubėjo jam į pagalba Kristaus 
Karalystės plėtime. Toks Akvilas su savo žmona Priskile ne tik priglaudė šv. 
Povilą į savo namus, bet kartu vyko su juo į Korintą, Efeze prikalbino Apolį, 
kad būtų krikščionis; pasiekę Roma ir kitus miestus, platino Kristaus mokslą. 
Oneziforas daug pagelbėjo Povilui, kai šis buvo kalėjime. Taip pat šilas ir 
Agabas padėjo skelbti Evangeliją.

Truputį vėlesniais laikais randamos ištisos eilės pasauliečių apaštalų, kurie 
vienybėje su kunigais ir vyskupais platino Kristaus Karalystę. Štai keli vi
siems žinomų garsių pasauliečių apaštalų vardai: Pantenas, Klemensas iš Alek
sandrijos, Origenas, Tertulijonas, Polikarpas,- vėliau Smirnos vyskupas, ir 
daugybė kitų. ,

Bet ir paprasti žmoneliai netylėjo. Štai kaip juos apibudina Atenagoras iš 
Atėnų: „Pas mus atkeliauja ir daugybė paprastų žmonių, darbininkų ir net senų 
motinėlių, kurie negalėdami žodžiu tam savo mokslui patarnauti, bent darbais 
rodo savo įsitikinimų naudingumą“.

' Aristidas (pagonis) apie senovės krikščionis štai kaip išsireiškia: „Jų (krikš
čionių) ir žmonos yra skaisčios, kaip mergaitės. Jos prikalbinėja net vergus ir 
verges kartu su savo vaikais iš meilės tapti krikščionimis, o kai jais tampa, be 
jokio skirtumo jau vadina juos broliais . Koks gražus artimo meilės liudijimas! 
Kaip toli mums iki šio pirmųjų krikščionių uolumo!

Mokykimės iš priešų

Žiūrėk, kaip uoliai darbuojasi bolševikai ar kiti Bažnyčios priešai! Jie ver
žiasi kur tik gali. Juos kolioja, juos bara, purvais apdrabsto ... Atsiminkite kai 
kurias stovyklas, kuriose pasirodė komisarai. Kiek jie nukentėjo! Apsišluostę 
purvais aptaškytus veidus, vėl varo savo darbą.

Dabar palygink, kam jie tarnauja ir kam mes? Koks užmokestis laukia mūsų 
ir koks jų? Kiek tų komisarų jau iškarstyta ir išžudyta, kartais tik už mažą 
nieką. Kiek jie išdreba, kad kas neįskųstų. Kiek ištikimiausių komunistų vadų 
jau gavo kulką į kaktą. Ir vis tiek jie klauso, dirba, aukojasi.:. Ir už ką?!

Mūsų vadas yra Kristus, o jų? ... Mūsų užmokesnis«yra amžinas, o jų? ... 
Mūsų Bažnyčia yra Dievo įstaiga, o jų? .. Mes įsirašome į Dievo vaikus, o jie? ..

Ir dabar klausk, dėl ko jie taip aukojasi, patys užsitraukdami nelaimes ir 
kitus darydami nelaimingais. Ko jie siekia, eidami pirmyn be. atodairos? Nieko 
kito, kaip tik žmogų nužmoginti, viską iš jo atimti, visiškai jį pavergti, paversti
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jį gyvuliu ar mašina ir pagaliau padaryti kokio kraugerio vergu. O mes gėdimės 
pasiaukoti ir pasidarbuoti Kristaus Karalystės plėtime!... Kur logika, kur 
sąžinė ir protas?!

Kaip jie yra velnio apsėsti, taip ir mes būkime, dovanokite už išsireiškimą, 
Kristaus apsėsti! Ko mes bijome? Mūsų pusėje galybių Dievas! Nors ir žemė 
drebėtų ir kalnai griūtų į jūrų gilumas, sako psalmininkas, Dievas yra mūsų 
priebėga ir stiprybė. O kas jų? ...

Kaip jų nebuvo, taip ir nebus. Kas kalbėjo apie juos prieš šimtą metų ir kas 
juos minės, praėjus šimtui metų, o Bažnyčios ir pragaro vartai nenugalės.

Kiek buvo kovota prieš Bažnyčią, o jau, ačiū Dievui, baigiasi 2000 metų 
ir ji išsilaiko ant uolos. Dėl to ir šių laikų kovos prieš Bažnyčią ją dar labiau 
sustiprina, nes ir dabar daugybė valstybių vadų kreipiasi į popiežių, ieškodami 
paguodos ir sustiprinimo.

Kat. Akcija tremtyje
Jo prakilnybė Tautinis Delegatas lietuviams kan. F. Kapočius 1946 m. rugsėjo 

mėn. 29 d. atgaivino K. Akciją. Tuo reikalu išleistas Pastoracinis laiškas buvo 
perskaitytas per pamaldas visose tremtinių stovyklose. Reikia tik susipažinti su 
Kat. Akcijos statutu ir visomis jėgomis, Dievui padedant, jį vykdyti.

Lietuvoje Kat. Akcijos vykdytojos buvo kat. organizacijos. Bet tremtyje tai 
norimą atsiekti, imant Kat. Akcijos pagrindu visą parapiją.

Stovyklos klebonas, susitaręs su parapijos komitetu, organizuoja visą kata
likišką veikimą. Kad darbas vyktų koncentruotai ir, nuosekliai, komitetas ir 
klebonas numato veiklesniuosius parapijos asmenis iš vyrų, moterų ir jaunimo 
tarpo ir juos suburia į taip vadinamus branduolius, apie kuriuos ir turi suktis. 
visas parapijos vyrų, moterų, jaunimo ir vaikų veikimas. Į tuos branduolius, 
aišku, įeina ir veikliausieji parapijos komiteto nariai. Jeigu parpijoje yra įsteigta 
kuti nors bažnytinė brolija, ji irgi gali paimti jai pritaikinto branduolio užduotį.

Kad parapijų veikimas nebūtų be priežiūros ir nurodymų, yra įsteigtas Kat. 
Akcijos Centras, kuris šiuo metu darbuojasi Schwabisch-Gmund. amerikiečių 
zonoje. Sis Centras vadovauja akcijai, ruošia ir išsiuntinėja instrukcijas, ar 
veikimo medžiagą bei nurodymus, ruošia studijų dienas, suvažiavimus ir spren
džia įvairius praktinius klausimus. Be to, yra dar Studijų Centras Hanau’e. Jis 
studijuoja jam patiektus Delegato, Akcijos Centro, parapijų komitetų ir atskirų 
kat. veikėjų klausimus ir tuos studijų rezultatus patiekia Tautiniam Delegatui 
ir Akcijos Centrui.

Vyriausioji Kat. Akcijos vadovybė yra Apaštališkojo Sosto Tautinio Dele
gato rankose.

Praktiški nurodymai
Kadangi Kat. Akcija užsiima religine parapijos veikla, bus pravartu čia pas

varstyti, kaip tai galima praktiškai įvykdyti.
Viena iš svarbiausiųjų kataliko pareigų yra gerai pažinti ir giliai įsisąmo

ninti Kristaus mokslą. Dėl to Kat. Akcijos uždavinys yra ruošti pasaulėžiūrines 
paskaitas, kursus; prašyti kleboną, kad parapijoje įvyktų misijos, rekolekcijos, 
tridieniai, kurių metu katalikai vieni kitus privalo paraginti, kad visi uoliai 
juose dalyvautų. . . .

Tremties laikais mažai turime religinio turinio knygų ir laikraščių, bet ir 
turimus ne visi skaito ir jais įdomaujasi. Čia irgi Kat. Akcijos pareiga surasti 
tų knygų bei laikraščių ir žiūrėti, kad visi juos skaitytų. Taip pat reikia duoti 
žmonėms progos religijos ir dorovės klausimuose kylančius neaiškumus išsiaiš
kinti. Yra žmonių, kurie visai pamiršta arba apsileidžia religinėse praktikose. 
Ar tai nėra viena iš katalikiškiausių užduočių žmones vesti prie Kristaus ir jiems
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padėti religiniame gyvenime? Šioje srityje kunigas dažnai bejėgis. Religinis 
susipratimas turi kilti iš pačių žmonių. Čia privalo vienas kitą paraginti.

Liturginiame gyvenime tikintieji turėtų labiau susirišti su Bažnyčia. Rei
kalinga išjudinti bendrą giedojimą, bendrą šv. Mišiose atsakinėjimą. Savo 
pavyzdžiu ir paraginimu turime įpratinti žmones nesidrovėti eiti į pirmuosius 
bažnyčios suolus, pagelbėti bažnytinėse procesijose, Kalėdų, Velykų, Dievo Kūno 
iškilmėse, laidotuvėse, visiems uoliai lankyti gegužines ir birželines pamaldas.

Parapijoje pasitaiko daug ydų ir netikusių papročių: girtuokliavimų, korta- 
vimų,' netikusių šokių, kinų, teatrų ar kavinių lankymų. Šioje srityje visi dori 
parapijiečiai privalo nesnausti, bet dėti pastangų, kad pagaliau liautųsi nepa
geidaujami įvykiai arba įeitų į tvarkingas vėžes. Nelegalias moterystes turėtų 
tvarkyti visa parapija, jų sutvarkymo nepalikti vienam klebonui.

Mūsų tremtinius iš visų pusių spaudžia skurdas ir vargas, ypač dabar po 
valiutos reformos. Kiek čia progų gražiam ir nuopelningam artimo meilės dar
bui! Kristus net už stiklą vandens, paduotą Jo vardu, žada atlyginti. O mūsų 
stovyklose netrūksta vargstančių, našlaičių ir ligonių, skurstančių išardytų šei
mų, našlių motinų su mažais vaikeliais. Dažnai tokie nelaimingieji, nesulauk
dami visuomenės užuojautos ir pagalbos, jos ieško netvarkingų moterysčių 
klampynėse. Kat. Akcija turi organizuoti dvasines ir medžiagines pašalpas, 
daryti rinkliavas, loterijas, kreiptis į kitas labdaringas įstaigas. Vykstant emi
gracijai, kiek čia gali vieni kitiems patarnauti patarimais, laiškų įvairiomis 
kalbomis parašymais, nurodymais ir tt.

Atskiri luomai

Kas buvo sakyta bendram veikimui, panašiai turėtų tvarkytis Kat. Akcija ir 
atskiruose luomuose.

Vyrai turėtų nors porą kartų metuose suruošti bendras vyrų Komunijas, 
šventes, paskaitas ar studijų dienas. Viešame gyvenime visu griežtumu turi 
rauti su šaknimis girtuokliavimą, azartinį kortavimą, muštynes, keiksmus, tin
giniavimą, nepadorumus, nekultūringą elgesį viešose vietose ar susirinkimuose.. 
Labai gražu ir girtina, kad kai kuriose stovyklose vyrai daug prisideda prie 
koplyčios išdekoravimo, altorių paruošimo, paveikslų parūpinimo. Daugelyje 
stovyklų rūpinamasi, kad mokyklose kabėtų kryžiai, kambariuose religiniai pa
veikslai. Miela žiūrėti! Bet kaikur teko matyti — net gėda sakyti! — prie vyrų 
lovų, vietoje kryželio ar Dievo Motinos paveikslo, prikabinėta įvairiausių ne
padorių, kiekvieno doro žmogaus jausmus užgaunančių fotografijų ir paveikslų. 
Tokie išsišokėliai kompromituoja visos stovyklos gyventojų vardą.

Moterys taip pat turėtų išvystyti veikimą savo srityje. Jos turėtų rūpin
tis religiniu vaikų auklėjimu, pagelbėjimu, kunigui vaikų katekizacijoje, gražiu 
vaikučių paruošimu pirmajai šv. Komunijai, vaikams pramogų rengimu, vaikų 
darželių steigimu ir prižiūrėjimu.

Katalikės moterys turi lankyti ir globoti ligonius, pagelbėti našlėriis vaikų 
auklėjime, taisyti ir skalbti viengungiams ir našlaičiams baltinius, gražiai puošti 
koplyčią ir daug kitų panašių, moteriai tinkamų, Dievui ir tėvynei naudingų 
darbų atlikti.

Jaunimas ypač tenesnaudžia! Jų veiklos dirva labai plati, turininga ir 
įdomi. Kunigo ir mokytojų priežiūroje gali būti rengiamos įvairiais religiniais 
ir auklėjimosi klausimais paskaitos, valandėlės, pasikalbėjimai, kuriuose būtų 
išsiaiškinami įvairūs abejojimai, liečią Sv. Raštą, bažnytines dogmas ir religinį 
gyvenimą. Jaunimas turi uoliai dalyvauti įvairiose šventėse, minėjimuose, iškil
mėse, bendrose šv. Komunijose ir tt. Galima organizuoti padorius žaidimus,
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l/k ‘ ALp(LKA)1744
1948, Nr. 17sporto iškilas, lenktypes, teniso, krepšinio, futbolo, i

visa tai turi būti daroma padorioje, kuklioje ir katalil
Reikia pratinti jaunimą ir prie labdaros bei artimo

lankyti ligonius, pagelbėti seneliams, patarnauti gausit, _
Panašiu būdu galima įtraukti į apaštalavimą ir stovyklos vaikučius.

Visas veikimas turi būti jungiamas su malda
Bet kad visa tai iš tikrųjų būtų katalikiškoji akcija, būtinai veikimą reikia 

sujungti su antgamtišku gyvenimu, nes kitaip išeis vien tik tuščias pasirodymas. 
Veikimas turi būti sujungtas su nuolatine malda. Todėl ląbai patartina visiems 
tikintiesiems įsirašyti į Maldos Apaštalavimą, tą Jėzaus Širdies Sambūrį, ku
riame kiekvienas ir mažiausias darbelis ar malda įgyja apaštališkos vertės. Mažas 
ar didelis, senas ar jaunas, berniukas ar mergaitė, vyras ar moteris, ligonis ar 
sveikas, atbudęs iš miego, tepaveda viską Svč. Jėzaus Širdžiai šiais ar pana
šiais žodžiais: „Visa Tau aukoju, Švenčiausioji Jėzaus Sirdię!“

Malda yra didžiausia jėga ir sėkmingiausias ginklas pasaulyje. Sv. Povilas 
šaukia: „Visa galiu tame, kurs mane stiprina“ (Pįl. 4, 13).

Prieš 3000 metų nuo galvos iki kojų apsiginklavęs pilistimų milžinas Galio
tas tyčiojosi iš Izraeliaus Dievo ir šaukė į kovą izraelitus, manydamas, kad 
pagalbos mes absoliučiai nieko negalime (Jo. 15, 5). Beginklis Dovydas nu
galėjo Galiotą mažu akmenėliu, kurį paleido tiesiai į kaktą, sakydamas: „Tegul 
visi žino, kad Viešpats ne skydu ir kardu laimi pergalę. Aš ateinu Viešpaties 
vardan ir Jis atiduos jus į mūsų rankas“ (1 Sam. 17, 47).

1938 m. vienas bolševikų valdžios atstovas paklausė anglų valdžios atstovą- 
„Kiek divizijų turi popiežius?“ Anglas atsakė: „Taip, jis turi daug divizijų, tik 
jos nesirodo karališkose aikštėse“. Kitais žodžiais: nėra popiežiaus divizijų apsi
ginklavusių kulkosvaidžiais, tankais, bombonešiais ir bombomis, bet yra daugybė 
popiežiaus divizijų, kurios nešioja Dievo ginklus, apie kuriuos kalba šv. Povilas 
„Imkite Dievo šarvus... ir stovėkite susijuosę savo strėnas tiesa, apsivilkę tei
sybės šarvais ir kojas apsiavę ramybės Evangelijos pasiryžimu, prie to visa 
imdami tikėjimo skydą, kuriuo galėtumėte užgesinti visas ugningas pikčiausiojo 
vilyčias. Pasiimkite ir išganymo šalmą ir Dvasios kalaviją, t. y. Dievo žodį“ 
(Ef. 6, 13).

Tenepraeina šis mano paraginimas remtį Kat. Akciją lyg balsas, šaukiąs ty
ruose, bet, jį pasiskaitę, visi kaip vienas, Didž. Gerb. stovyklų Klebonų ir parapijų 
Komitetų vadovaujami, subruskime organizuoti stovyklose tą išganingą vei
kimą, 6 tuomet ir misijų grūdas, kurį taip kruopščiai sėjau į Jūsų širdis, nepasi
liks be našaus vaisiaus.

Jus mylįs Jėzaus Širdyje
J. B r u ž i k a s , S. J.

MALDOS APAŠTALAVIMO INTENCIJOS rugsėjo mėnesį: 
Bendroji: Kad tikintieji sekmadieniais uoliai lankytų šv. Mišias. 
Misijų: Už krikščioniškas mokyklas Indijoje. '

P. S. „Mision. Laiškų“ kaina ir toliau lieka ta pati — dešimt pfenigįų, nes spaus
dinimo išlaidos nė kiek nesumažėjo. Kas dešimt pf. neįsigali, duoda tiek, 
kiek gali.

Paskubėk įsigyti J. Burkaus knygelę — Mažųjų Dieneles . Kaina 
DM 1.80. Rašyki autoriui: Dillingen-D., lietuvių stovykla.

„M. L.“ adresas: (13b) Pullach bei Mūnchen, Berchmanskolleg.
Missionsbrief als ManUskript gedruckt. — Verlagsanstalt Manz, Dillingen-Donam
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