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Mieli Skaitytojai!
Spalių mėnesio priešpaskutinį sekmadienį švenčiama misijų diena, o pasku

tinį — Kristaus Karaliaus šventė- Šios šventės primena mums Kristų Valdovą 
ir Jojo kunigos — misionierius, svarbiuosius Kristaus karalystės plėtėjus.. Todėl 
šia proga pakalbėkime, kas yra mūsų gyvenime Kristaus kunigas.

Kunigas ir gyvenimas
I. DIEVIŠKASIS VALDOVAS KRISTUS

Kad aiškesnis būtų Kristaus kunigo 
vaidmuo mūsų gyvenime, pirma susi
pažinkime su pačiu Kristumi Karaliumi 
ir Jo siekiais. Šv. Ignacas, jėzuitų orde- 
no {steigėjas, palygina Kristų su žemiš
ku valdovu. Kraštui graso nuožmus, ga
lingas priešas. Jis kėsinasi užimti visą 
šalį, o gyventojams uždėti skaudžius 
vergovės pančius. Tada pakyla krašto 
valdovas, surenka apie save gyvento
jus, sušaukia šalies atstovus ir taip 
jiems kalba: „Jūs žinote mūsų dabar
tinę padėtį — pražūtis gresia visiems! 
Todėl esu pasiryžęs sutriuškinti priešą, 

' išgelbėti jus ir kitus valstybės gyven
tojus ir po pergalės kurti laimingą 
ateitį. Aš pats vadovausiu kovai. Kas 
seks manim, naudosis tuo pačiu maistu 
ir gėrimu, kuriuo aš naudojuosi, dėvės 
tokį pat apdarą, kaip ir aš dėviu, tas 
turės su manim drauge vargti, kovoti 
dieną ir budėti naktį. Dalyvavę kovoje 
ir darbuose, dalyvaus su manim ir 
pergalės triumfe!“ Ką į tai atsakys 
valdiniai? — Aišku, visi pasisiūlys eiti 

' į kovą su tokiu kilniu vadu, drąsiu 
valdovu. Tie, .kurie atmestų ši pakvie
timą, būtų verti didžiausios paniekos 
ir pažeminimo.

Tai tik pavyzdys. Mes gi iš tikro tu
rime tokį karalių. Tai dieviškasis Val
dovas Kristus, mūsų ir višo’s ąrponijos 
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Išgelbėtojas. Jis, matydamas visą žmo
nių skurdą ir pražūtį, į kurią pateko 
žmonija po pirmųjų tėvų ir savo nuo
dėmių, pakyla nuo dangiško sosto ir 
ateina į mūsų žemę. Savo gyvenimu ir 
pavyzdžiu parodęs, kaip reikia kovoti 
su priešu; savo dieviškuoju mokslu pa
mokęs, kas yra Dievas ir žmogaus siela, 
o savo kančia bei mirtimi išvadavęs 
mus iš pikto vergijos ir padaręs žmogų 
vertą Dievo ir dangaus laimės, Kristus 
Valdovas šaukia galingu malonės ir sa
vo įsteigtosios Bažnyčios balsu kiek
vieną geros valios žmogų drauge su Juo 
kovoti ir nugalėti priešą — gelbėtis ir 
gelbėti savo artimą nuo amžinos pra
žūties. Kristus Vadas kviečia visus 
drauge su Juo kurti „tiesos ir gyvybės 
karalystę, šventumo ir malonės kara
lystę, teisybės, meilės ir taikos kara
lyste“, ° P° to drauge su Juo triumfuoti 
ir džiaugtis Tėvo garbėje!

Tas priešas yra nuodėmė. Priešas la
bai galingas, nes jo sąjungininkai mū
sų pačių netvarkingi polinkiai, pasaulis 
su savo blogu pavyzdžiu bei klaidinga 
viešąją nuomone ir klastingasis vel
nias. Bet kovą mes tikrai laimėsime, 
daugeliui (padėsime patekti į amžiną 
Dievo karalystę, jei per gyvenimą 
eisįne.
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Su Kristumi Karaliumi

Kristus kiekvieno iš mūsų yra Vadais 
ir Valdovas. Jam, kaip savo Sūnui ir 
visatos Valdovui, Viešpats kalba: „Ta
vo, o Dieve, sostas per amžių amžius; 
tavo karaliavimo lazda — teisybės laz
da. Tu mylėjai teisybę ir nekentei ne
teisybės; todėl Tavo Dievas patepė tave 
džiaugsmo aliejumi“ (Žyd. 1, 8). Mūsų 
Vadas, mūsų „vyriausias kunigas ne 
toks, kurs negalėtų užjausti mūsų silp
nybių, bet gundytas visais atžvilgiais 
panašiu būdu, tačiau be nuodėmės“ 
(Žyd. 14, 14). Todėl su begaliniu pa
sitikėjimu mes galime kreiptis į Jį vi
suose reikaluose ir sunkumuose. Kristus 
Valdovas ne iš tų vadų, kurie sėdi sau-- 
giai užfrontėje ir retkarčiais aplanko 
savo karius, kai ramu ir saugu. Jis eina 
pirmas, Jis visada drauge su mumis. 
Visose kovose Jis yra su žmogumi, atei
na jo širdin šv. Komunijoje ir pasilieka 
per pašvenčiamąją malonę. Jis nesiun
čia į mirtį milijonus žmonių, kaip tai 
daro dėl savo įgeidžių ir savimylos tau
tų vadai, vadinamieji „žmonijos išgel
bėtojai“.

Kristaus siekis — Dievo garbė. „Tik 
vieną Dievą tegarbinsi ir jam vienam 
tetarnausi!“ Kristui rūpi tik begalinė 
žmonių laimė. Kas viso pasaulio turtai 
ir garbė, jei žmogaus siela kenčia nuos
tolį, jei ji amžiams neteks laimės? To
dėl Kristui taip brangi kiekviena siela: 
„Kas papiktins vieną iš šitų mažutėlių, 
kurie į mane tiki, tas vertas, kad asilo 
sukamų girnų akmuo būtų užnertas jam 
ant kaklo ir kad jis būtų paskandin
tas jūros gilybėse“ (Mt. 18, 6), nes jis 
bandė pražudyti žmogų. Tik Kristus 
skelbia ir vykdo tikrąjį žmoniškumą. 

Be Jo kiekvienas humanizmas baigiasi 
gyvuliškumu. Faktai mums visiems ži
nomi.

Kristus Valdovas nieko nereikalauja 
iš savųjų, ko pats nėra daręs ir savo 
pavyzdžiu parodęs. 30 metų Jis buvo 
paprasčiausias darbininkas. Jis savo gy
venimu įrodė, kad nenori nieko turėti 
geriau, kaip kiekvienas eilinis Jo val
dinys. Kristus taip pat nereikalauja nie
ko, kam nėra davęs jėgų ir malonės 
įvykdyti. Jis — vynmedis, mes vynme
džio šakelės. Iš Jo mums teka dieviško 
gyvenimo, dvasinės gyvybės sultys. Jis, 
nors Dievo Sūnus ir visatos Valdovas, 
yra mūsų bičiulis, mūsų geriausias as
meniškas draugas, pasiruošęs net kas
dien ateiti pas mus šv. Komunijoje, pa
silikęs mums Švč. Sakramente. Kristus 
gaivina mus savo meile, guodžia ir sti
prina. Jei mes nusidedame — Jį išduo
dame, Kristus Karalius neatstumia mū
sų nuo savęs ir‘neliepia mus pražudyti, 
kaip daro pasaulio valdovai. Kristus gi- 
gerasis Ganytojas, ieško mūsų kaip pra- 
žuvusios avelės ir radęs grąžina į Tė
vo namus, į savo draugų būrį.

Dieviškasis Valdovas ir Vadas Kristus 
nežada mums žemėje rojaus, 
betJisšaukia mus, drauge su Juo 
einant per gyvenimą, kurti kara
lystę, kur žmogus nemindžio- 
jamas, kur tarp visų darbų ir vargų 
ramybė, taika ir tyras džiaugsmas vieš
patauja, kur po mirties žmogus džiau
giasi amžinai gyvybe ir jėga trykštan
čiu gyvenimu ir Dievo laimės pilnatve. 
Žmogišku, mums matomu būdu Kristus 
vadovauja savo karalystei žemėje per 
savo darbo tęsėją — Bažnyčią, naudo
damasis savo įgaliotiniais kunigais.

II ŽENKLAS DELNE

Mes lietuviai turime gražų paprotį 
šimtais, tūkstančiais suplaukti į primi
cijas. Primicijantui teikiant primicijų 
palaiminimą, kiekvienas klaupiasi prieš 
jį, o kai kur net bučiuoja delnus. Ko
dėl žmonės taip veržiasi į primicijas? 
Kam visos tos iškilmės, toji džiaugs

minga nuotaika ir tasai, žmonių liuo- 
lankumas ir pagarba jaunajam kuni
gui? Sunku trumpai atsakyti. Bet kiek
vienas iš mūsų tą valandą jaučia, kad 
Dievas vėl padovanojo žmonėms naują, 
didžią dovaną — kunigą per kurį tęs 
savo Sūnaus Jėzaus Kristaus žmonių
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gelbėjimo darbą. Kunigas — tai antra
sis Kristus, kaip sako šv. Raštas; tai 
žmogus su Kristaus pasiuntinybe ir ga
lia. Todėl žmonės su pagarba ir bu
čiuoja ženklo vietą, kuriuo Kristus pa
ženklino jį, ’patepant Jojo vietininkui 
vyskupui jo rankas šventais aliejais. 
Kunigas — tai žmogus su ženklu delne, 
su Kristaus įgaliotinio ženklu. Kristus 
palieka savo vietoje kunigus ir siunčia 
juos tęsti Jo darbo: „Kaip Tėvas mane 
siuntė, taip aš jus siunčiu. Kas jūsų 
klauso, manęs klauso, kas jus niekina, 
mane niekina!“ Kunigams Kristus duo
da didžius įgaliojimus: „Man duota visa 
valdžia danguje ir žemėje. Eikite tat 
ir mokykite visas tautas, krikšty
dami jas vardan Tėvo ir Sūnaus ir 
Šventosios Dvasios ir mokydami juos 
laikyti visa, ką tik esu jums įsakęs', 
ir štai aš esū su jumis visas dienas 
iki pasaulio pabaigai!“ (Mt- 27, 18). Tai
gi per kunigus, savo įgaliotinius, vei
kia pats Kristus.

Kunigas-Kristaus mokslo skelbėjas
Jis neša naujoms žmonių kartoms ir 

šalims Linksmąją Naujieną: darydami 
atgailą, gręžkitės nuo piktų darbų, nes 
prisiartino Dievo karalystė. Jūs tam
pate dangaus Tėvo ir visatos Karaliaus 
vaikais, amžinos laimės ir džiaugsmo 
karalystės paveldėtojais! — Taip kuni
gas skelbia dieviškąjį Kris
taus mokslą, neklystamai, ne
klaidingai atsakantį į visus 
gyvenimo klausimus. Jis nušvie
čia visų darbų, vargų ir kančių pras
mę. Mūsų gyvenimas, statomas ant 
Kristaus kunigo skelbiamų nepajudi
namų tiesų, visad lieka (vertingas ir 
prasmingas. Mes ypač tai pajuntame 
po kiekvienų misijų, rekolekcijų ir po 
kiekvieno gero pamokslo. Kaip gera ir 
lengva tada sieloje, drąsu eiti tiesos ir 
doros keliu; nors turime vargų ir rū
pesčių, noris gyventi, džiaugtis ir lai
minti Dievą.

Kunigas — vadovas ir ganytojas
Kunigas niekad negali pasitenkinti 

tuo, kuo kartais pasitenkina profeso

rius: išdrožė savo paskaitą nuo katedros 
— ir baigta. Kunigui negali to užtekti. 
Jis turi rūpintis padėti žmonėms išsi
laikyti tikrajame kelyje. Jam tenka, 
nors ir su visu apdairumu ir švelnumu, 
tarti tiesos žodį žmogui į akis, priminti 
jo pareigas, grąžinti į doros taką. Ge
rai, jei tas žmogus yra geros valios. Ki
taip jis kunigą išjuoks, išpravardžiuos 
ar už akių visokias kalbas leis. Bet ku
nigas vis tiek turi būti Dievo balsu 
žmonių sąžinėse. Todėl šv. Povilas taip 
įsakmiai rašo Timotiejui: „Aš prašau 
prisiektinai akivaizdoje Dievo ir Jėzaus 
Kristaus ... skelbk žodį; nesiliauk laiku 
ir ne laikuj įrodinėk, ragink, bark visu 
kantrumu ir mokymu“ (2 Tim. 4, 1). 
Taip kunigas veda mus per gyvenimą, 
pilną kryžkelių bei sielos priešų, ir va
dovauja kovai už Dievo karalystės įsi
galėjimą mūsų gyvenime.

Nuo lopšio iki Dievo sosto
Kai gimsta nauja gyvybė, kunigas 

duoda jai krikšto vandeniu ir šv. Dva
sia antra, antgamtinę, gyvybę. Į lopšį 
grįžta dangui gimęs žmogus. Kur tik 
žmogus auga, bręsta, dirba ir kuria, 
kenčia ir džiaugias, ten eina ir kunigas. 
Mokykla, draugija, bažnyčia, ligonių 
kambarys — svarbiausios jo darbovie
tės. Jo klausyklos langelis irt jo kam
bario sienos turi išklausyti tragiškiau
sias, skaudžiausias žmogaus sielos isto
rijas, kurių joks rašytojas neaprašys, 
joks poetas neišreikš. Išrišimu jis nu
ramina žmogų ir garantuoja, kad Die
vas tikrai atleido jam nuodėmes. Jo 
širdies meilė turi atgaivinti pavargu
sius, sušalusius, padėti išbristi iš purvo 
į džiaugsmingą Dievo vaikų kelią. Jis, 
kuris tyliai atsisako žemiškos meilės, 
vaikų ir šeimos laimės, laimina jauna
vedžius naujam gyvenimui ir šypsoda
masis grįžta į savo tuščią, be krykštau
jančio artimo žmogaus balso kambarį. 
Kur džiaugsmas trykšta ir veidai laime 
spindi, ten kviečiamas, ten lankosi ku
nigas, kad jau savo buvimu palaimintų 
ir sukilnintų kiekvieną tyrą džiaugsmą. 
Kai mirties patale gulinčiam žmogui ir 
geriausi draugai nieko negali padėti,
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kai žmogus kovoja su baime, neviltim 
ir nusiminimu, kunigas padeda jam ap
leisti šį pasaulį su dieviška ramybe ir 
šypsena ant lūpų. Mirusį kunigas palydi 
į amžino poilsio vietą, meldžiasi, au
koja šv. Mišias už jį, kol siela pakyla 
prie Dievo sosto.

Kunigas — aukotojas ir tarpininkas
„Kiekvienas kunigas, paimtas iš žmo

nių tarpo, yra įstatomas žmonėms tuo
se dalykuose, kurie liečia Dievą, kad 
aukotų dovanas ir aukas už nuodėmes, 
kaip tas, kurs gali pasigailėti nežinan
čiųjų ir klystančiųjų, nes ir jis pats 
yra apsiaustas silpnybės“ (Žyd. 5, 1). 
Tokiu būdu jis tampa tarpininku tarp 
Dievo ir žmonių. Jis pats negalėtų im
tis to vaidmens, jei nebūtų Dievo tam 
pašauktas. „Ir nė vienas neima pats 
sau pagarbos, bet tik tas, kuris Dievo 
šaukiamas, kaip Aaronas“ (Žyd. 5, 4).

Todėl kunigas gali aukoti di
džiausią auką — šv. Mišias. Jis 
atnašauja ant altoriaus duoną ir vyną, 
išreiškiančius visus žmogaus vargus ir 
džiaugsmus, visą žmogaus paklusnumą 
ir atsidavimą Dievui. Kunigas drauge 
su Vyriausiu Kunigu Jėzumi pakeičia 
juos į Kristaus kūną ir kraują ir taip 
aukoja brangiausią Dievui auką — Jo
jo Sūnaus, mūsų brolio ir Išganytojo 
visišką atsidavimą ir begalinę pagarbą 
Dievui.

Todėl kunigas gali išdalinti 
Kristaus nupelnytas dova
nas bei malones, kurių didžiausia — 
šv Komunija, nes joje suteikia žmogaus 
sielai Kristų, o su Juo ateina ir Svč. 
Trejybė. ,

Kunigas kelia savo rankas į Viešpatį 
užtardamas žmogų. Jei Mozė su
laikė Dievo rūstybę, ir pats Dievas rei
kalavo nuleisti maldai iškeltas rankas, 
kad galėtų nekliudomas bausti nusi
kaltusią žydų tautą, tai kiek labiau ga
lingi Naujojo Testamento kunigai — 
tarpininkai maldai iškeltomis ranko
mis, kuriose aukojamas nekalčiausias 
Avinėlis?! Kiek meldžiasi kunigas, kiek 
tik per vieną dieną šv. Mišių, brevio- 
riaus maldų kyla į Dievą? Kas suvoks, 

kiek pašalino kunigas bausmių nuo 
žmonių galvų, kiek Dievo palaimos ir 
dovanų išmeldė?! — Kunigas prie Kris
taus aukos jungia ir savąją auką. Juk 
aukoti ir būti paaukotam — tai kunigo 
dalia, kaip ir Kristaus. Teisingai kal
bėjo šv. Jono Bosko motina jo primici
jų dieną: „Vaikeli, tau šiandien lengva 
buvo aukoti, bet tavo auka bus pilna 
tik tada, kai prie Kristaus aukos sa
vąją kančių auką turėsi pridėti“. Ir 
kiekvienas iš mūsų patvirtins uolaus 
kunigo gyvenimą esant auka Dievui ir 
žmonėms.

Nedėkinga tautos pranašo dalis
Ir savo tautoj kunigas turi didelę 

misiją, svarbų uždavinį. Jis turi tylų 
tautos linkimą į gėrį vis stiprinti. Jo 
pareiga yra tą gėrio kibirkštėlę apsau
goti ir įpūsti iš jos didelę ugnį. Ir tau
tai jis turi būti Dievo atstovas. Jis — 
tautos pranašas — turi skelbti jai di
dingus, nors ir sunkius Kristaus skir
tus uždavinius, turi kalbėti jai ir ne
malonius dalykus — pranašauti, nors 
ir nenorom, jai bausmę. Jis vis tiek 
turi kalbėti tiesą, nors už tai jį apšauk
tų tautos priešu, nors kažin kokiom 
bausmėm grasytų, nors tremtis, kalė
jimas, koncentracijos stovykla ar mir
tis jo lauktų.

Kunigas turi kovoti, kaip ir Senojo 
Testamento pranašas, su klaidingais 
pranašais, kurie žada tautai gerovę, 
nors vargas ir pražūtis jai gresia, kurie 
pranašauja laimę ir pergales, kai pa
vojus kaip Damoklo kardas neišvengia
mai viršum galvos kabo. Dabar tie 
klaidingi pranašai pajungia ne kartą 
sau spaudą, višąją nuomonę. Žmonės 
pradžioje jų klauso, seka jais, kol nu
sivylę nebenori iš viso niekuo tikėti ir 
moja į viską ranka. Bet kunigas vis 
tiek turi viską pergalėti, vis tiek jis 
turi saugoti tautos gyvybę, kad ji ne
būtų gesoma ir žudoma, turi palaikyti 
tautos dvasią, kad ji išliktų sveika ir 
stipri; jis kovoja už dorovę — stipriau
sią tautinės bendruomenės gyvenimo 
pagrindą, už tautos rikiavimąsi Dievo, 
o ne šėtono karalystės link.
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Ir mūsų tauta turi didelių pranašų
— didžių kunigų, kaip vyskupus Gie
draitį, Valančių, Matulevičių: kunigus
— V-ienožindį, Katelę, Pakalniškį, Mai
ronį, Tumą-Vaižgantą, Rankelę, Lip- 
rriūną, Puišį, neminint daugelio kitų 
mirusių ir tebegyvenančių. Kiekvienas 
iš mūsų žinome kunigų, kurie tyliai pa
siaukoję dirbo ir tebedirba ne tik re
liginės dvasios, bet ir tautinės sąmonės 
palaikymo bei gaivinimo darbą.

TU BRANGUS VYNAS
Kunigo tragedija ir paguoda

Kunigas turi būti Dievo pasiuntinys 
žmonėms, nors jis pats jaučiasi esąs 
užuojautos vertas žmogus. Jis klystąs 
žmogus, o turi skelbti dieviškai neklai
dingą tiesą; bet jis guodžiasi, kad ta 
tiesa dėl jo netobulumo nepasidaro 
klaidinga, kad Kristaus Evangelija vis 
tiek lieka Linksmoji Naujiena, nors iš 
skelbėjo nematyti, kad jo siela džiū
gautų Dievu je, savo Išganytojuje. Dievo 
šviesą jis turi skleisti pro savo aprū
kusio žibinto stiklus. Tačiau ši dieviš
koji šviesa nušviečia žmonių tamsumas 
ir mirties šešėlius žemėjo padaro Dievo 
malonės diena. Jis turi skelbti plačią, 
visuotinę Kristaus šviesą, būdamas vi
dutiniškas, žmogiškai ribotas. Ak, jis 
turi tą Kristaus šviesą deginti savo gy
venimo aliejumi, kurs ne kartą drums
tas, neskaidrus ... Bet jo viltis — jis 
eina Kristaus, mūsų Viešpaties, siųstas! 
Kristus papildys, atitaisys, kas negera. 
Jis guosis, kad jo gal ne visada šva
riom rankom daloma malonė yra Kris
taus malonė, o jis tik įrankis Viešpa
ties rankose, kartais gal net kliūtis, ku
rią Dievas nori panaudoti ištirti žmo
gaus meilei? ar žmogus Jį myli, kai 
jis beveik nebeatpažįstamai persiren
gęs, ar jis vertina Dievo dovanas, duo
damas per tokias nevertas rankas. Ku
nigas džiaugsis, kad jį vargšą žmonės 
įsileidžia j slapčiausią savo sielos kam
pelį, kadangi jie pajėgia jame įžvelgti 
Kristų. Jis džiaugsis, galėdamas savo 
broliams ir seserims Kristuje daryti 
daug gero; jis bus žmogus su šypsena

Mes turime burtis apie lietuvius ku
nigus kur tik bebūtume, jei norime iš
laikyti lietuviškąją sąmonę. Patyrimas 
parodo, kad žmonės, netekę savo tau
tos kunigų, greit nutausta. Tai patvir
tina mūsų pačių patirtis Amerikoje ir 
kitur. Prancūzai stengiasi neįsileisti 
kunigų tų tautų, iš kurių jie nori pa
pildyti savo išmirštančios tautos eiles. 
Įsidėmėtinas faktas!

MENKOSE TAURĖSE
ant lūpų, nors su tragedija širdyje. — 
Įsijauskime į kunigo padėtį ir supras
kime jo pareigų didybę bei sunkumą 
ir žmogiškų jėgų silpnumą.

Neuburgo palyje ūžia svečiai. Visi 
linksmi, garsiai kalbasi, savo nuomo
nes reiškia. Kalbos prieina ir prie ku
nigų. Paliečiamas ir buvusis grafo ka
pelionas P. J. Reiching. Sis, po 7 metų 
gražaus kunigiško darbo, viską metęs 
ir susidėjęs su moterimi. — Taip sve
čiams bekalbant, paduodamas vynas. 
Pastatomas jis menkose, prastose tau
rėse. Svečiai stebisi, bet vis tiek geria. 
Paragavę nustemba vynas toks gardus, 
toks geras! Akys krypsta į šeimininką. 
Grafas Wolfgang taria: „Mieli svečiai! 
Aš tyčiomis paliepiau tarnams paduoti 
šį brangų vyną menkose taurėse. Jūs 
visi ragavote, gardžiavotės ir neatsisa
kėte gerti jo iš prastų taurių.'.. Todėl 
nestumkite ir Dievo teikiamų brangių 
malonių, nors kartais jas tenka gerti iš 
prastų taurių, iš žmogiškai silpnų ku
nigų!“ Svečiai aptyla ir susimąsto...

Tikėjimo akimis žvelkime į kunigą
Pagerbkime kunige pirmiausia Dievo 

atstovą. Matykime jame Kristaus mums 
siųstą įgaliotinį. Mes einame pas gydy
toją, nors žinome, kad ir jį patį ligos 
čiumpa, nors kartais jis ir šiurkštus. 
Todėl neverta piktintis kurio kunigo 
žodžiu ar elgesiu. Neišmintinga dėl to 
neklausyti pamokslų, nebeeiti šv. Sa
kramentų ar numoti ranka į Bažnyčią. 
Mes juk ne kunigą įtikėjome. 
Mes įtikėjome visagalį Dievą, mūsų 
Išganytoją ir Jojo neklaidingąją Baž-

5

5



nyčią. Neprotinga dėl kunigo nusivilti 
tikėjimu, Bažnyčia. Mūsų viltys remia
si Dievo gailestingumu ir Jėzaus Kris
taus nuopelnais. Todėl visuose san
tykiuose su kunigu vadovau
kimės tikėjimo apšviestu 
protu, o ne jausmais, vaizduote ar 
užgauta ambicija. Pagerbkime kunigą 
ir už jo asmenišką pasiaukojimą. Pri
siminkime tik ligonių lankymą, labda
rybės darbus, negalėjimą ištisoms sa
vaitėm ir mėnesiais išvykti iš savo vie
tos.

Melskimės už savo kunigus!
— Melstis už kunigus? Juk jie patys 

tiek daug meldžiasi, tai kam dar kitiems 
už juos melstis? — Bet mes jau matėmė 
kokios didžios ir sunkios yra kunigo 
pareigos. O juk ir kunigas yra žmogus 
ir gy vena tarp žmonių. Kunigystės šven
timai jo žmogiškų silpnybių nepanai
kino. Be to, tremtyje ir kunigui ne
lengva. Ir jo nervus veikia triukšminga 
aplinka, ir jis turi visokias komisijas 
pereiti. Ar turime teisės vien tik iš ku
nigo reikalauti didžiadvasiškumo, didvy
riškumo? Palyginkime kunigą su savimi, 
su eiliniais šviesuoliais. Manau, paly
ginimas nebus kunigo nenaudai. Be 
to, yra žinoma gili tiesa: kokie žmonės, 
tokie ir kunigai, nes kunigas labai pri
klauso nuo jj supančios, aplinkos. — 
Štai kodėl taip svarbu yra melstis už 
kunigus! Prašykime Dievą kunigams 
gausių malonių, prašykime šventų ku
nigų! Bažnyčia čia duoda mums pa
vyzdį- Ji meldžiasi pati ir pirmuosius 
mėnesio šeštadienius skiria maldoms 

už kunigus bei pašaukimus kunigystėn. 
Melskimės, prašydami, kad Dievas ne
atimtų nuo mūsų kunigų, kad duotų 
mums gerų kunigų, kuriame pasaulio 
kampe mes ar mūsų broliai seserys 
tautiečiai beatsidurtume.

Bendradarbiaukime su kunigais
Kristus Karalius savo karalystę pa

laikyti ir plėsti paliko Bažnyčiai. Jų 
sudaro visi tikintieji. Todėl tiek kuni
gai, tiek ir pasaulininkai turi rūpintis 
jos stiprinimu. Kunigai — (Kristaus 
įgaliotiniai — yra vadovai šiame dar
be. Todėl tik bendromis kunigų ir pa- 
saulininkų jėgomis galima nugalėti sa
vo ir kitų sielos priešus ir išplėsti bei 
sustiprinti Dievo karalystę žmonių 
širdyse. Reikia tad kunigams padėti, 
talkininkauti. Ypač tremties gyvenimo 
sunkiose sąlygose kunigai reikalingi 
pasaulininkų pagalbos. Todėl,' pvz., 
prisidėkime prie koplyčios palaikymo, 
gražesnių pamaldų suorganizavimo, 
prie kunigo ir bažnyčios patarnautojų 
išlaikymo. Bet, svarbiausia, padėkime 
kunigui apaštalauti — savo pavyzdžiu, 
įtaka, geru žodžiu patraukime savo 
artimuosius ir kaimynus į religines 
praktikas, į Kristaus karalystę.

Baigsiu šį laišką į mirtį siunčiamo 
kankinio vysk. šv. Ignaco paskutiniais 
žodžiais saviesiems: „Jus supa klaida
tikiai, spaudžia persekiojimai, slegia 
vargai. Glauskitės prie savo vyskupų 
ir kunigų! Išsilaikysite!“

Jūsų Kristuje
T. P. Daugintis, S. J.

DIDŽIOJI PIUTIS
(Misijų sekmadieniui — X. 24).

Jau 1900 metų praėjo, kai nuskam
bėjo Kristaus žodžiai: „Eikite ir mo
kykite visas tautas!“. Per tą laiką ano-, 
ji nedidelė tikinčiųjų saujelė išaugo į 
milžinišką armiją. Šiandien daugiau 
kaip 400 mil. išpažįsta Kristų ir pri
klauso Jo tikrajai Bažnyčiai. Pas eski
mus ir Ramiojo vandenyno salose kyla 
kryžiai, stiebiasi bažnyčios. Negrai, ki

nai, Amerikos indėnai ir japonai žen
gia prie altorių ir net užima vyskupų 
sostus. Pamąsčius apie tai, ne vienam 
gali kilti mintis: „Viešpatie, Tavo troš
kimas išsipildė. Tie Tavo žodžiai mūsų 
daugiau nebeįpareigoja..

Tačiau ir šiandien nesiliauja skam
bėję šie Kristaus žodžiai; jie šiandien 
aidi gal dar garsiau, kaip bet kada:
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„Piūtis, tiesa, didelė, bet darbininkų 
maža. Melskite tad piūties Viešpati 
siųsti darbininkų į sava piūtį“ (Mt. 9, 
37). Juk ir šiandien, mūsų laikais, yra 
dar 1.370 mil. žmonių, kurie Kristaus

JAPONAS
Tai įvyko praėjusio karo pradžioje. 

Uoste rengėsi amerikiečiai misionieriai 
(protestantai) lipti į laivus ir grįžti į 
Ameriką, kaip staiga prisiartino prie 
jų vienas japonas profesorius: „Jūs 
mus apgavote“, — pradėjo jis šiurkš
čiai, — „jūs neišpildėte savo Mokytojo 
įsakymo skleisti Jo mokslą visose tau
tose. Jūs ligšiol tam neparodėte rimtų 
pastangų. Jau 2000 metų jūs žinote 
tiesą ir iki šiol jos mums neatskleidėte. 
Kai naciai norėjo mus laimėti savo 
pasaulėžiūrai, jie iš karto pasiuntė 
daugiau kaip 4000 specialistų. Bet jūs, 
jūs,, kurie sakotės norį išgelbėti visus 
žmones, jūsų čia tik saujelė. Tūkstan
čiai jūsų čia turėtų būti! Jūs nežiūrite 
rimtai į savo tikėjimą! Jūs mus apga
vote!“. Tai taręs jis žinomą nuėjo.

Sis japono kaltinimas, žinoma, yra 
perdėtas. Jau prieš 300 metų Japonija 
matė daug misionierių. Ten 3 mil. žy
dinti krikščionių bendruomenė buvo 
žiauriausiu būdu sunaikinta... Is
panai štai vien 1947 m. išsiuntė į misi
jas 2556 misionierius. Maža belgų tau
ta duoda kasmet apie 100, gi prancū
zai, patys jausdami didelį kunigų trū
kumą, duoda didžiulį misionierių kon
tingentą. Olandai jų turi 6300. Bet pa
skutiniu laiku visus pralenkia Ameri
ka, išsiųsdama didžiausią misionierių 
skaičių. Gi iš 140 airių vienas visiškai 
atsideda Dievo tarnybai. 

nepažįsta. Ir jų sielos yra atpirktos Jo 
brangiausiu krauju. Ir jie visi yra 
pašaukti būti dangaus paveldėtojais. 
Jie šaukiasi Kristaus, šaukiasi misio
nierių, skundžiasi dėl jų stokos.

KALTINA
Tačiau, pažvelgus į milijonus žmo

nių, esančių toli nuo išganymo kelio, 
nenoromis prieš mus iškyla tas japono 
profesoriaus priekaištas: „Jau du tūks
tančius metų jūs žinote tiesą ir iki šiol 
beveik nieko nepadarėte jai mums ats
kleisti!“. Kas žino, gal šimtai ir tūks
tančiai surastų kelią į amžiną Tiesą, jei 
tikėjimo skelbėjų skaičius padidėtų dar 
vienu kunigu, broliuku ar sesele. Kaip 
dažnai pasikartoja panašus skundas 
misionierių laiškuose! Lyg koks bevil
tiškas šauksmas skamba pirmojo Ja
ponijos apaštalo šv. Pranciškaus Ksa
vero žodžiai („iš Cochin, Indijoje“): 
„Kiek daug būtų šiuose kraštuose atsi
vertimų, jei netrūktų pagelbininkų, 
kurie imtųsi šio švento darbo. Kaip 
dažnai kyla man noras bėgti į Eruopos 
universitetus ir šaukti kaip pamišu
siam. Ypač aš norėčiau, kad Paryžiuje 
išgirstų tie, kurių žinios didesnės už 
norą panaudoti jas kitų gerovei. Prieš 
susirinkusią Sorboną aš norėčiau šauk
ti: „Kiek daug sielų nutolsta nuo iš
ganymo kelio dėl jūsų kaltės, kiek 
daug sielų žūsta dėl jūsų abejingumo!“ 
— Jei jie taip uoliai galvotų ir apie 
atsakomybę, kurios Dievas kartą iš jų 
pareikalaus, kaip kad apie studijas, jei 
jie su tuo pačiu rūpestingumu galvotų 
apie Dievo jiems suteiktų talentų pa
naudojimą, daugelis jų būtų sukrėsti!“

IR MUSŲ ATSAKYMAS?!
Kristus kviečia ir mus, lietuvius, įsi

jungti į darbą piūtyje. Mes dabar gir
dime visokių kvietimų iš įvairių šalių. 
Greitai nebus krašto, į kurį nebūtų už- 
širašę mūsų tautiečiai, nebus valsty
bės, kur mūsų broliai ir sesės neneštų 
sunkaus darbo jungo. Bet juk ir Kris
tus kviečia mus į savo piūtį. Kas iš 
mūsų jau išgirdo šį Kristaus' kvietimą? 

Kas užsirašė į Kristaus karalystės dar
bą, į misijų kraštus? Jaunime, kurs 
stovi dabar savo gyvenimo kryžkelėje, 
apsvarstyk ir šią galimybę. Jei jau rei
kia emigruoti ir tenka rinktis darbą, 
tai savaime aišku, kad reikia imtis 
aukščiausio dalyko. Čia tau siūlosi 
pats kilniausias darbas. Misionierius 
ieško ne žemiškų turtų, bet kitų žmo-
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nių amžinos laimės; savo pasiaukoji
mu jis noritūkstančių likimą nukreip
ti tikrosios laimės linkme; Ir pats ne
šiosis jis džiaugsmą širdyje. Štai, kaip 
rašo tas pats didysis misionierius šv. 
Pranciškus Ksaveras S. J. iš Moro sa
lų: „Kas iš Dievo meilės yra atsida
vęs Jo šventai tarnybai, noriai imasi 
ant savęs vargus ir pavojus, tam jie 
pavirsta į turtus, nešančius vidinį dži
augsmą. Per keletą metų galėtų žmo
gus prarasti akių šviesą — tiek daug 
jis čia pralieja džiaugsmo ašarų. Nie
kad savo gyvenime neturėjau tiek daug 

nuolatinės v 
salose, kuri; 
didžiausius

Ir mes vi:

ALp(LKA)1744
1948, Nr. 19

ir mokyti misijų Kraštuose, aaryKime, 
ką galime, kad nekristų ir ant mūsų 
anas japono kaltinimas. Kristaus žo
džiai apie didžiąją piūtį turi būti mūsų 
nepamiršti. Mes nuolat maldomis ir 
aukomis prašykime Viešpaties siųsti 
darbininkų į savo piūtį. Tai gali kiek
vienas. Maldos Apaštalavimo mėnesinė 
misijų intencija tegul tai vis mums 
primena. T. D.ŠLAPSYS, S. J.

AR ŽINAI?
Kad 19 amžių reikėjo, kol ka

talikų Bažnyčia pasiekė 400 milijonų 
tikinčiųjų,

kad 19 metų užteko pagonių

DARBININKAI 

skaičiui 400 milijonų sielų padaugėti, 
kad 19 amžių praslinkus nuo 

Kristaus gimimo dar 1.370 mil. žmonių 
nepažįsta Kristaus?!

IR BAŽNYČIA
(Maldos Apaštalavimo intencijos lapkričio mėnesi) 

Bendroji: Kad Kat. Bažnyčia laimėtų darbininkų mases
Darbininkų sieloms gresia dideli pa

vojai. Kasmet 20 milijonų jaunų dar- 
bininkų-kių žengia į fabrikus, dirbtu
ves, kasyklas, spaustuves, sandėlius. 
Jų siela ir kūnas dar nepribrendę sun
kumams, kurie jų laukia. Vilioja blogi 
pavyzdžiai, traukia klaidingai suprasta 
laisvė. Ir visi kiti darbininkai gyvena 
panašiuose pavojuose. Darbas dažnai 
sunkus, monotoniškas, blogos darbo są
lygos, o atlyginimas pokariniais me
tais palyginamai menkas. Todėl tokiose 
sąlygose smunka darbininkų dora, 
silpsta tikėjimas, ir net visiškai pra
randamas, o po to jau lengvai pakliū
namą į bedieviško materializmo ir ko
munizmo agitatorių spąstus. Tuo būdu 
daug darbininkų, net ištisos masės, nu
sigręžia nuo Bažnyčios. Darbininkai 
nepažįsta Kat. Bažnyčios mokslo darbo 
ir socialiniais klausimais, gi darbda
viai ir pinigo — kapitalo žmonės jo ne
vykdo- Neapykanta, kerštas, streikai 
ir revoliucijos galinčios juos išgelbėti, 

mano darbininkai. Maskva, o ne Ro
ma, esanti jų gelbėtoja.

Todėl taip svarbu „mums melstis, 
aukotis ir daryti atgailą, kad Dievas 
suteiktų šiame dalyke Bažnyčiai rei
kiamą pagalbą“ (Pijus XI. Enc. Div. 
Redemtoris), kad duotų daug gerų ku
nigų, besirūpinančių darbininkais; kad 
būtų veiklių Kat. Akcijos ir kat. dar
bininkų sąjungų veikėjų, pajėgiančių 
darbininkus patraukti prie Kristaus, ir 
kad jie persiimtų Kat. Bažnyčios so
cialiniu mokslu. Be to reikia melsti 
Dievo malonių valstybių vyrams, kat. 
darbdaviams, labdaros draugijoms ir 
mums visiems, kad tuo opiu reikalu 
būtų padaryta viskas, kas su Dievo pa
galba galima padaryti.

Misijų intencija: Kad Afrikoje būtų 
krikščioniškai kovojama už darbinin
kų teises.

(13b) Pullach b. Mūnchen, Berchmanskoileg. Als Manuskript gedr. Literar. Institut P. Haas & Cie., Augsburg
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