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Mišių Lekcija iš &v. Povylo -Pirmojo Laiško K orinti eitoms
1 Cor. 13, l—13.
t

Broliai: Jei žmonių ir angelų'kalbomis kalbėčiau, o neturėčiau
meilės, pasidaryčiau kaip žvangantys varis ir skambanti kimbolai, Ir
ii turėčiau pranašystę ir bučiau pažinęs visas paslaptis ir visų mokir jei turėčiau visų tikėjimų taip kad kalnus kilnočiau, o meilės no
rėčiau, tai bučiau niekas. Ir jei išdalinčiau visų mano naudi} betur
ima penėti ir jei paduočiau savo kimų taip kad degčiau, o meilės neirėčiau, tai nieko man negelbėtų. Meilė yra kantri, yra maloninga,
[eilė nepavydi, neveikia tuščiai, nepasipučia; ji nesididžiuoja, neieš:o kas jos yra, nesierzina, nemintija blogo, nesidžiaugia neteisybe, o
įdeda džiaugtis tiesai: viskų atkenčia, viskų tiki, visko tikisi, viską
itkelia. Meilė niekuomet neišsibaigia: nors pranašystės paliaus buvulios, nors kalbos pasiliaus, nors mokslas sugrius. Nes iš dalies pati
riame ir i^ dalies pranašaujame. Kuomet-gi ateis kas tobula,-tuomet
pasiliaus kas iš dalies yra. Kol buvau mažas, kalbėdavau kaip mažas
ir jausdavau kaip mažas, mintydavau kaip mažas. Kuomet-gi užau
gau vyras, jmsilioviau to kas buvo vaikiška. Dabar matome kaip per
veidrodį mįslėje: o tada veidu į veidų. Dabar žinau iš dalies: bet ta
da pažįsiu taip kaip pats ištirtas esmi. Bet dabar yra tikėjimas, vil
tis, meilė, tie trys: augštesnė-gi tų trijų yra meilė.

Lekcijos Paaiškinimas.
Pirmutinė Lekcijos dalis kalba apie meilės ypatybes taip aiškini,
kad*kiekvienam lengva suprasti apaštalo žodžius. Truputį sunkesnė
•yra antroji skaitymo dalis, kuri prasideda žodžiais: “Iš dalies pati
riame ir iš dalies pranašaujame.” Apaštalas pranašavimu pavadino
‘spėliojimų. Šv. Povylas rašė grekiškai, bet grekų kalMų jis neperge
riausiai mokėjo? Kadangi pats buvo Žydas, todėl kartais pavartoda
vo nevisai tinkamą žodį. Šv. Dvasia jam padėjo rašyti duodama įkvė
pimo,' liet Ji nesaugojo Apaštalo nuo gramatikos klaidų, o tik saugojo
jį, kad neparašytų netiesos. ,
s
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Šv. Povylas sako, kad visos tiesos nežinome tol, kol gyvename ant
1 žemės. Kaip mįslės tiktai kai-kurias ypatybes teisingai paminėdamos
' neparodo viso dalyko, taip ir mus mokslas susidėjęs su Dievo apreikš
tomis tiesomis dar ne viskų įsakmiai mums išdeda, o tiktai lyg mįsl
užmeną.
Taippat ir maži vaikai žino kai-kuriuos daiktus, bet nepilnai. Tik
užaugusieji žmonės dalykus supranta gerai. Nors mes jau ^užaugę
esame, bot kol ant žemės gyvename, tol dvasios dalykuose esame lyg
maži vaikai, šį-tų numanantieji bet ne viskų žinantieji. Tiktai dangu■ je pamatysime savo akimis tuos daiktus, apie kuriuos dabar tikėjimas
mums kalba.
Šv. Povylo laikais nebūdavo stiklinių aiškių veidrodžių. Tada
žmonės vartodavo lyginto plieno veidrodėlius, dažnai gendančius ne-tttftkius. Dėlto Šventasis PoVylas nepilnų tiesos pažinimų prilygina
veidrodžio veizėjimui. Apaštalas sako, kad tuos dalykus, kuriuos ti
kėjimas taip nepilnai mums apsako, danguje išyysime patys savo aki
mis taip kaip dabar matome susėję vieni kitų veidus.
Tai-gi mus tikėjimas yra nepilnas žinojimas. Danguje jis pasi
darys pilnas, nes visas neaiškumas išnyks. Kaip Dievas^dabar pažį
sta mus pilnai, taip mes paskui pažįsime Dievų veidas į veidų. Tada
jau nebus tikėjimas, bet bus šviesus regėjimas. Tokiu budu tikėjimo
dorybė yra tik tol, kol gyvename ant žemės.
Taippat ir vilties dorybė. Dabar jų turime pasitikėdami busian
čios laimės. Kada tą laimę turėsime, tada nebereikės vilties.
Trys yra didžiausios dorybės: tikėjimas, viltis ir meilė. Pirmo
kios dvi yra labai geros, bet jiedvi patenka tik tol, kol žmonės gyvena
ant žemės. Meilė-gi yra ant žemės ir danguje. Ji yra amžina dorybė
ir dėlto didesnė už tikėjimų ir už viltį.
j

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG ŠV. LIUKO, 18, 31—43.

Anuo metu Jėzus pasiėmė dvyliką ir tarė jiems: Štai keliaujame
Jeruzolimon, ir išsipildys viskas, kas pranašų parašyta apie žmogaus
Sūnų. Nes taps išduotas stabmeldžiams ir taps išjuoktas ir rykštėmis
bus plaktas ir apspjaudytas: ir nuplakę-rykštėmis užmuš jį ir trečia
diena atsikels. Ir jie nieko to nesuprato, ir tas žodis buvo paslėptas
nuo jų ir nesuprato, kas buvo sakoma. Besiartinant gi prie Jericho
pasidarė, vienas aklas sėdėjo šalę kelio duoneliaudamas. Ir išgirdęs
minią praeinant, klausė kas yra! Pasakė jam, kad Nazarietis Jėzus
ėjo. Ir šaukė tardamas: Jėzau, Dovydo Supau, pasigailėk manęs. Ir
ginantieji pro šalį barė jį,'kad tylėtų. Bet jis dar labiau šaukė: Dovyio Sunau pasigailėk manęs. Bet Jėzus sustojęs liepė jį ątvesti pas
tave. Ir kuomet prisiartino, paklausė jo tardamas: Ko nori, kad tau
laryčiau! Bet jis tarė: Viešpatie, kad regėčiau. Ir Jėzus tarė
i: Žiūrėk, tavo tikėjimas tave išgydė. Ir susyk praregėjo ir ėjo
ii jį aukštindamas Dievų. Ir visa liaudis pamačiusi davė Dievui

i«bų.
EVANGELIJOS PAAIŠKINIMAS.
Daug V. Jėzaus stebuklų yra aprašyta Evangelijose. Vienų tokį
išgydymų aprašo trečioji Evangelija toje dalyje, kuri šiandie tapo
perskaityta.

Aklasis žmogus V. Jėzų vadino Dovydo Kunum. Žydų tautoje tas
pavadinimas buvo už vis garbingiausias, nes garbingiausi Žydų laikai
buvo tada, kada Dovydas gyveno. Dovydas buvo geresnis ir garbin
gesnis už visus Žydų karalius. Tni-gi Dovydo Kunum vadintis buvo
didelė garis*.

, • .
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Prie to dar buvo ir dauginu. Dovydas buvo teisėtas Dievo skirŽydams karalius. Dovydo sūnūs turėjo teisę karaliauti Žydų tauųe. Tuomtarpn joje viešpatavo svetimtautis žmonių nekenčiamas
rodąs. Todėl Idą žmonės vadindavo Dovydo Kunum tam tarsi pripnidavo teisę karaliauti jų žemėje.
Nors Dovydas mirė 1015 metų prieš V. Jėzui užgimsiant, tečiaus
ėzns teisingai vadinosi Dovydo sūnūs. Nėra tikros žinios, ki<»k gentirčių buvo tarp Dovydo jr V’. Jėzaus, liet yra žinia, kad iš sutinus
it tėvo einant kaskart gilyn j pereitus laikus, pradėjus nuo V. .lė
tus, prieinama prie Dovydo? V. Jėzaus tų gimdymų sąrašai dar bu-,

j Savaitinė ‘Draugo” priedas,
!

pašvęstas vjen tik tikė
jimo reikalams.
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vo Žydų tautoje. Ir šv. Jdateušas savo Evangelijos pradžioje (Mat.
1, 1—16) ir šv. Liukas trečiame savo Evangelijos perskyrime (Lue.
3, 23—38) paduoda išrašas iš tų surašą. Del to šv. Juozapas su Ma
rija iš Nazareto gavo keliauti į Bcllėjų, kad abu buvo iš Dovydo gi
minės.
Ta giminė V. Jėzui užgemant buvo didoka, nes bevelk netilpo Betlėjuje. Bet iki šių dienų beliko tik vieno V. Jėzaus raštai priro
dantieji, kad jis buvo iš Dovydo giminės. Visų kitų tos giminės žmo
nių raštai žuvo. A . Jėzaus raštai išliko dėl to, kad tapo įtraukti į
Evangelijas.
Tai-gi V. Jėzus yra vienatinis asmuo turintis teisę būti karalium
Žydų tautoje. Pasimelskime, kad ji jį prijiažintų.
Aklam žmogui Išganytojas tarė: “Žiūrėk, tavo tikėjimas tave iš
gydė.” Šiaip kiekvienam rodosi, kad dieviška Jėzaus galybė grąžino
regėjimų aklam žmogui. Piktos valios žmogus iš to galėtų sudaryti
prieštaravimų tarp V. Jėzaus pasakymo ir tarp mus tikėjimo. Tečiaus
to prieštaravimo nėra.
Aklo žmogaus tikėjimas pagimdė jo maldų prie V. Jėzaus. Mal
da pajudino Dievo Sunaus širdį, širdis panaudojo savo dievišką ga
lybę, kuri grąžino akims šviesi}.
Nors tarp Dovydo ir Jėząus buvo ilga eilė tėvų ir sūnų, tečiaus
Jėzus pavadintas Dovydo Kuinui) praleidžiant viso tūkstančio metų
tarpų. Taippat ir Išganytojas praleidžia gana žymų tarpų priežasčių
ir pasekmių, o pasako tiktai pirmutinę priežastį—tikėjimų—ir pasku
tinę pasekmę—regėjimo sugrįžimų.
Tikėjimas daug kartų išgydo žmonių ligas, bet ne savo jiegomis,
o tik tuomi, kad Dievo galybę palenkia prie sergančio žmogaus. Kar
tais net ir gamtinė tikėjimo jiega būva žmonių sveikatai naudinga, nes
nuramindama sielų palengvina gyvybės jiegoms atitaisyti sustirusias
nebeveikiančias kūno daleles. Nors tokių gamtinių sveikatos atgavi
mų tikėjimu būva gana daug, tečiaus jų jiega yra apribota. <
Tai-gi tikėjimas yra dorybė keliariopai žmogui naudinga: dūšių
išgelbi visiškai, kūnai tankiai padaro naudos savo gamtinėmis spėko
mis ir palenkia žmogui ant gero antgamtinę Dievo jiegų.
Nors dideliai yra tikėjimas naudingas, liet ne jis yra augščiausia
dorybė. Augštesnė už jį yra meilėj Meilė be tikėjimo yra akla; tikė
jimas be meilės yra negyvas. Žmogus kaip reikia gyvena tikėjimu ir
nneile.

loj mokytų seserys. Daug yra parapijų, kurios turi savo mokyklas,
bet begali gauti seserų mokytojų, nes maža yra seserų. Daug yra
mergaičių su gabumais bei gerais mintis Dievui tarnauti vienuolynę,
tik laukia pašaukimo. •Stebuklingai, retųi katrų Dievas šaukia į vie
nuolynų, nes Jis nori, kad žmogus pats išsirinktų sau vietų Jo plačia
me pasaulyje. Pagal šifų išsirinkimų ir jo išpildymą Dievas žada už
mokestį.
^Tad-gi mergaitėms, kurios turi gabumus ir galėtų užimti Šitas
augštas vietas mokyti vaikelius, reikėtų išsirinkti vienuoliškų gyveni
mą, kad galėtų padėti Lietuvių katalikiškoms mokykloms.
J. B. M.

KATALIKIŠKOS ŽINIOS.
IŠ ANGLIJOS SĄRAŠŲ.

Po karui ir Anglija padarė savo žmonių sąrašų. Iš to pasirodo,
kad joje, neskaitant Airijos, kataliku yra 5 nuošimčiai, t. y. vienas iš
keturiasdešimties. Bendras katalikų skaičius Anglijoje yra 2,461,475.
(Jai nedaugiau kataliku buvo Anglijoje kuomet ji šešioliktame šimtme
tyje atsiskyrė nuo Bažnyčios. Anglijos katalikų skaičius dabar yra
truputį mažesnis negu Lietuvoje, bet anglai mus pereina daugeliu
žvilgsnių. Mes neturime tiek ir taip gražių bažnyčių kaip jie, bet tai
mažmožis. Anglijos katalikai turi daugybes didelių, puikiai įrengtų
mokyklų ir tat yra labai svarbus dalykas. Jie turi daug skaitlingų
vienuolijų, kurios seniai susiorganizavusios neapsakomai daug naudos
daro, dėl to Anglijos katalikai turi daug mokslus išėjusių žmonių.
Pereitais 1920 m. iš protestantų į katalikus Anglijoje perėjo 10,592
asmenys, t. y. 1190 daugiau negu užpernai. Pastebėta, kad moterys
čių skaičius tarp Anglijos protestantų mažėja, o katalikų bažnyčiose
jis didėja. Pernai buvo 21,751, t. y. 1G73 daugiau negu 1919 m. Taip
pat didėja ir gimimų skaičius, nes krikštų buvo 58,092, t. y. 3,775 dau
giau negu užpernai.- Katalikiškų augštų mokyklų Anglijoje yra 4B4.
Jose mokinasi 22,498 vaikų. Pradinių mokyklų Anglijos katalikai tu
ri 1,204. Jose mokinasi 180.031 vaikų. Universiteto Anglijos katali
kai neturi, liet jie turi savo įstaigą prie ()xlord’o ir Catnbridge’o uni
versitetų. Anglijos katalikų vadas yra \Yestminstero arkivyskupas
kardinolas Bourne. Jis turi valdžią ant*katalikų Anglijos karuomenėje. Bet tos valdžios pareigas jis ne pats eina tik per savo pavyskupį Melellopolio vyskupą Keating. 'Pas vadinasi episeopus eastrensis, t. y. karuomenės vyskupas. Po jo valdžia yra nevien kareiviai, bet
ir laivyno katalikai ir lakstytuvų karuonienė. Vyskupas Keating An
glijos armijoje turi brigados-generolo laipsnį ir vietą.
ŠUNĖS SUGAVO ŽMOGŽUDŽIUS.

Katalikiškos Mokyklos.

Alpių kalnuose yra šv. Bernardo vienuolynas, pas patį pavojingą
jį kelių iš Šveicarijos į Italija. Vienuoliai ten laiko šunų, kad gelbėti]
Tūkstančiai jaunimo, vaikų ir mergaičių lanko katalikiškas mo paklydusius keleivius. Prieš Sausio 2G d. vidurnaktyje vienuoliai pa
kyklas. Nėra miesto nei miestelio, kuriame nebūtų viena arba dau budo išgirdę šūvių netoli vienuolyno. Mintydami, kad paklydęs kelei
giau katalikiškų mokyklų. Jos anga ir dauginasi, it medžių šakos bei . vis šaudo jiė išbėgo jam pagelbėti ir paleido tam tikins šunis, ftunės
lapai pavasaryje. Kas galėtų apsakyti, kokių naudų jos žmonijai tei< nubėgę rado tris lavonus, iš kurių dar bėgo kraujas. Ant sniego buvo
kia. Vaikai ir mergaitės išsimokina jose ne vien tik rašyti ir skaity žymu, kad trys žmonės nučiuožė su sniegačiužoms (ski), Aišku buvo,
ti, bet jie išsimokina jose pažinti savo Sutvėrėją ir Jį pamylėtu Di kad tai žmogžudžiai. Vienuoliai pasiuntė šunis paskui. Tie pėdomis
delė yra nauda pažinti savo Sutvėrėjų ir Jį pamylėti. Iki Kristaus
nusekė iki kaimui Ginjod (rašosi (Jignod). Policija susekė, kad už
atėjimo žmonija vergavo savo geiduliams: ji krito kas kart gilyn į
muštieji buvo tame kaime ir du broliai bei jųdviejų dėdė patyrė, jog
nedorylies; tankiai žmonių darbai bei pasielgimai buvo panašus į lau
keleiviai turi pusėtinai pinigų, žmogžudžiai išleido keleivius į kal
kinių žvėriškų sutvėrimą: šeimyniško gyveniųjp meilė'ir malonumas
nus, o paskui vijosi juos nužudyti. Žmogžudžiai butų kur nors nume
buvo sunaikvtas. Žmoni į;f kentė šitas nelaimes dėl to, kad buvo nutę lavonus į kalnnplaišą ir niekas nebūtų radęs. Bet vienuoliams iš
*
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tolus nuo savo Sutvėrėjo. Bet Kristui atėjus, žmonija kylo ir kyla
bėgus gtdbėti keleivių, žmogžudžiai paliko jų kimus ir susigriebdino.„
augštyn iš savo nedorybių.
Pažvelgus į dabartinį šeimyniškų gyvenimų darosi malonu; ma
VOKIETIJOS UNIVERSITETAI IR KATALIKŲ TEOLOGIJA.
tvt, kiek ten randasi meilės Dievo liei artimo. Kas kelia žmonija į
taip malonų gyvenimų iš nedorybių ? Tai yra katalikiškas auklėjimas.
Prieš karų katalikų teologijos (tikėjimo mokslo) skyriai, vadina
Ramiame vienur ir kitur tamsuolių, kurie nenori pripažinti Kristaus
mi
fakultetais
buvo šituose universitetuose: Muencbene, \\ uerizburge,
Dievystės, bet jie turi pripažinti, kad katalikiškos mokyklos žmonijai
Romioji1, Tuebingene. Freiburge, Breslave ir Ktrassburgi1. Atskiros
yra geriausios bei naudingiausios, nes jų darbai liei pasišventimai yra
augštosios
katalikų teologijos įstaigos buvo keliose vietose. Tarp tų
visiems matomi.
Amerikoje dėl katalikiškų mokyklų užlaikymo atseina keli milijo buvo garsiausios Eicbstaedto, Kolonijos ir Bainliergo seminarijos.
Dabar katalikiškos teologijos fakultetai tapo įkurti kituose trijuose
nai dolierių kas metai. Kita kaina yra suaukota katalikiškų šeimynų,
universitetuose,
būtent Beglyne, Marburge ir Goeltingene. To Įkūri
kurioms tas turtas atliktų^ jei butų Amerikoje teisinga sistema Imi
lygybė dėl visų. Mes nustojame milijonus dolierių, bet musų jauku mo sumanymų-padavė parlamento atstovas D-ras Fassbender. Vo
kietijos respublika priėmė ant savęs apmokėti profesoriams algas ir
mas yra daugiau vertas negu milijonus. Mes, už gerų jo išauklėjimų,
padengti įkūrimo lėšas. Žymėtina, kad už tų sumanymų savo balsus
esame pasirengę duoti kad ir dideles ntikas, liile jis butų laimingas
padavė ir socijalistai atstovai. Vokietijos socijalistai daug kartii^ pa
ant visados.
sirodė esą rimti žmonės. Jie tų padarė ir šiuo atveju.
Pažvelgkime, kas mokina musų brangų jaunimų katalikiškose mo
kyklose. Vienuolės Imi vienuoliai, apleidę savo tėvelius, pašventę vi
IS BELGUOS MOKYKLŲ.
sų savo gyvenimų dėl mokinimo jaunimo. ,Jų dvasia yra prakilni.
Nueikime į mokyklų, kur Sesuo mokina ir tėmykime koks ten yra mn»
lonumas. Ku malda pradeda mokyti ir su malda užbaigia. Tarp se
Belgijoje prieš karų buvo absoliute katalikų daugihnn parlamen
sers ir vaikučių yra meilės ryšis, nes seseriai yra brangus vaikučiai, b
te ir senate. Tada mokyklos laidavo tokios, kokias nutardavo miestai
vaikučiams yra brangi mokytoja. Vaikučiai rūpinasi įgyti sesers
ir kaimai. Jie vienur nutardavo, kad butų katalikiškos, kitur kad pro
augštas dorybes, kaip tai: nekaltybę šjrdies, dorybę maldingumo, pa
testantiškos, <ln kitur kad visai be tikėjimo. Po karui katalikai gavo
tarnavimo, meilės viens tarp antro, ir tt. Jauni vaikučiai labai leng daug nuostolių rinkimuose: likosi didžiausia partija, bet neturėjo pil
vai įpranta į gerus sesers įpročius.. Vienuolių mokinimas yra nau nos daugumos. Naujoji valdžia sumanė mainyti mokyklų tvarkų. Ža
dingas dėl jaAnimo, kuris turi taip daug pavojų pereiti savo jauno
dėta tikėjimų išmesti, jo vietoje palikti nepamatuotos doros mokslų.
se dienosi1. .
Pakilo ginčas, prisėjo balsuoti patiems žmonėms, kurie leidžia vaikus
Musų lietuvaitės, ftv. Kazimiero seserys, tarnauja uoliai musų
į mokyklas. Balsavo 9G9,817 vaikų tėvai. Tiktai 33,(XX) vaikų tėvai
katalikiškoms mokykloms ir brangiai tėvynei, Lietuvai, ftv. Kazimie norėjo, knd nebūtų tikėjimo mokslo. Visi kiti to mokslo pngeidauja.
ro vienuolių dafbni yra brangus kiekvienam Lietuviui. Jos darbuo Tečiaus pasirodė, kad iki šiol Belgijoje bet-gi 105,G95 vaikai laivo au
jasi, it narsus kareivini, dėl Dievo ir Tėvynės. Brangina'jos Lietu ginami lie tikėjimo. Tai pasidarė dėlto, kad 72,695 vaikams nebuvo
vių jaunimų, nes dėl jo apleido savo I Migius liei mylimus tėvelius.
tikėjiminės mokyklos patogioje vietoje. Dabar Belgijoje jau visose
Žinome gerai, kaip Lietuvių sūnus ir dukterys myli savo tėvelius.
mokyklose bus priverstinas tikybos ir doros mokinimas lai ftv. Rašto
Lietuvoj bene visų savo gyvenimą praleisdavo tėvelio ir močiutės tar skaitymas. Nuo to bus paliuosuoti tik tie vaikai, kurių tėvai aiškiai
pe. Meilė tėvelių yra gilini širdyje kiekvieno. Čion, Amerikoj, kitaip
pasakys, kad jie to mokslo savo vaikams nenori. Bet jiems nebus
šeimyniškas gyvenimas yra sutvarkytas, liet ir čionai sūnus bėi duk įvesta bepamatinio doros mokinimo. Visatinis tėvų balsavimas paro
terys gyvena arti tėvelio ir močiutės iki j«}»'mirčiai. Bet, mergaitės,
dė, kad Belgijoje vos 3 nepilni nuošimčiai tėvų yra tikri bedieviai.
matydamos musų brangų jaunimų vargingame padėjime, noriai atsiPrie jų prisideda 7 nuošimčiai apsileidėlių, viso 10 nuošimčių, o 90
sveikina savo tėvelius, ir važiuoja vienuolynąn, kad ten prisirengti
nuošimčių yra tikėjimų ir dorų branginančių žmonių.
prie darini, vaikelių auklėjimo. Kalti mes liekame seserims už taip
didelius jų pasišventimus liei darbus, ftitie gražus bei naudingi jų
U AMERIKOS KATALIKYSTĖS
darbai yra didelė pugelba jaunimui.
Lietuvių kntniikiškos mokyklos žengia pirmyn. Mokyklose vaikų
San Erancisco katalikų namų stafynVy kontrnktorini it~jų'"rt<įEluskaitlius didinasi kas metai; seserų, mokytojų, skaitlius dauginasi
ninkni turėjo daug ginčų dėl algų ir kitokių dalykų. Galutinai abi
nuolatos. Butų gerai, kad šitas žengimas pirmyn <ln smarkinu eitų.
Kiekvienam reikėtų padėti šitų naudingų darbų smarkinu vary pusi sutarė išrinkti teisėjų kuopų—Bonrd of Arbitration—ir tų teisė
jų pirmininku patys išsirinko vietinį katalikų arkivyskupų Edvardų J.
ti, kad kiekvienoje didesnėje parapijoje butų katalikiška mokykla.
llnnnų. ftale jo yra šitie teisėjai: Mnx T. Kloss buvęs Augščinusiojo
Lietuvaitėms mergaitėmis reikėtų pasirūpinti, kad lietuviškoj mokykT

L Jtt V AS
Kalifornijos teisino teisėjas ir George L. Bell pramonijos s&ntikių
patarėjas.
'
Ta teisėjų kuopa veiks nuolatai ir savo darbus darys viešai.
Samdytojai ir samdomieji sutarė nedaryti lokautų nei streikų, tik vi
sus ginčus paduoti tam teismui. Jau 20 ginčų tapo tam teismui įteik
ta. Teismas daro posėdžius miesto valdybos namuose Darbo Valdy
bos kambariuose. Teismo lėšas padengia lygiai darbdaviai ir darbi
ninkų unijos. Jos. San Francisco yra labai galingos, nes jos, galų gale,
išrenka Kalifornijos gubernatorius. Žinia, kad Kalifornija nulėmė ir
prezidento Wilsono rinkinius 1910 m.
Generolas John J. Pe/shing garsusis Amerikiečių vadas Europo
je pasikvietė katalikų artistų Artūrų Cahill, kad padarytų jo portre
tų. Portretas jau pradėtos pernai; šįmet taps pabaigtas Ir taps pa
kabintas Kalifornijos valstijos Garbės Kuinuose (Palaee of the beginu
of Honor). P as ir p-nia Spreekels dovanojo Kalifornijai milijonų
..dolierių,kad pasistatydintų tokių triobų mieste San Francisco pas Sutro Ileights. Trioba bus matyt iš juros.

Šeštadienyje, Sausio 8 d. Bostone buvo susirinkimas organizaci
jos League of Catholic \Vomen* (Katalikių Moterų Susivienijimas).
Pirmininkavo ponia Slattery. Ji pranešė, kad narių skaičius, buvęs
pernai 1,200, o šįmet esųs 8,300, kad įvairiems kultūros tisklams orga
nizacija tais metais surinko 182,000 dolierių. Į susirinkimų pribuvo
Bostono arkivyskupas O’Connell. Po susirinkimo kun. Eric MacKenzie perskaitė referatų “Bažnyčia ir Fendaliznias.”

Wilkes-Barre, Pa. gyvena žmogus vardu MacDevitt. Jis iškildi
nėdavo savaitinį laikraštukų, kuriame dažnai parodydavo išnaudotojų
suktybes. Jis buvo karštas ir nuoširdus darbininkų užtarėjas. Sausio
23 d., šių metų, aštuoni piktadariai įsilaužė į MacDevitt’o namus ir
smarkiai jį sumušė. Jis dabar guli Wilkes-Barre ligoninėje. Vieti
niai laikraščiai apie tų atsitikimų nei neminėjo. Sumuštasis yra ka
talikas drųsiai pildantis savo tikėjimo priedermes.
v Knights of Columbus Phįladelphijoje statosi namus prie Broad
zst. netoli Mastei- st. 200 pėdų nuo Carlisle st. Namai atseis milijo
nų dolierių.

Krikščioniškų Mokyklų Broliai pereitų savaitę New Yorke iškėlė
puotų savo geradariams, kurie sudėjo milijonų dolierių. Už tuos pi
nigus tapo pastatyta mokslo ir auklėjimo įstaiga Manhattan College
Sale Vau Cortland parko.
1
Lincoln’o, Nebr. vyskupas O’Reilly Vasario 5 d. išvažiuoja į-By
, mų. Jis ten bus iki Velykų.
Ryme New Yorko arkivyskupas J. Ilayes apsigyvena Amerikos
kolegijoje tame pačiame kambaryje, kur būdavo kardinolas Farley.

Toledo vyskupas Schrembs ir EI Paso vyskupas Schuler dabar
yra Palestinoje, arba grįžta iš tenais.

Dvasiškojo Gyvenimo Malonumas
Prisitaikant prie Švento Pranciškaus Salezo.
Vertė: Kun. V. Kulikauskas.

DIEVOTUMO PAMATAI.

pasirįžimų pasitaisyti. Ar tai taip sunku! Ar sunku, ar ne, bet atsi
mink gerai, kad “kas nevalgys žmogaus Sūnaus kūno, neturės gyvasčio savyje.“
Gal būt pasakysi: “Aš neinu prie Koiųunijos iš pagarbos. Xaip
gali priimti Jėzų į širdį, užimtų rūpesčiais ir pasaulio smagumais ir
pilnų visko, tiktai ne Dievo?“
Tai tiesa, bet Komunija—tai vaistai, kurie naikna blogų, ant ku
rio skundiesi. Bo to be abejonės patirsi kų panašaus, ant ko karčiai
skundžiasi Pranašas, kalbėdamas. “Mano širdis yra suvytus, nes už
mirštu valgyti mano duonų.“ Vienų turėk įsitikinimų, kas blogai gy
vena, kaip gyveno, taip dažniausia ir įniršta. Jei nepamesi savo to
kio gyvenimo, tavo dalis ant amžių bus pragaras. Jei nesikeli į augštybes, tai kolei da gyvas nužengk savo dvasia į žemybes ir prisižiū
rėk į baisiausias kankynes, į kurias amžinai gali save įstumti.
Kryžiaus kelias— tai kelias į Dangų. O Dieve, tokia tai saldybė
matyti savo Viešpatį, ant žemės buvusį apvainikuotų erškėčių vainiku,
o dabar danguje garbės vainiku! Kaip kantriai privalome nukęsti vi
sus bandymus, žinodami, kad per tų erškėčių vainikų, gausime laimės
vainikų.
Musų luomo priedermės.

Kuris apleidžia savo luomo priedermes ir ima atlikinėti labiau
sau patinkamus darbus, nofs ir dievobaimingas, dr trokšta 'savotiškai
tarnauti Dievui, tas nedaro nieką gera nei sau, nei Dievui. Dievas
nori, kad Jam tarnautume ne kaip muiųs patinka, liet kaip Jam.
Apleisti savo luomo priedermes, kad atsidavus maldai, vienystei,
apmųstymams, tai tiek reiškia, kų apleisti Dievų dėl savymeilės ir sa
vo norų.
•.
Darbas.

Mes privalome dirbti, nes esame Jėzaus Kristaus darbų ir mir
ties vaikai.
Apsiėjimas su kitais.

Augsciausias meilės laipsnis tai mylėti savo priešus, ir kantriai
nukęsti artymų netobulybes.
Lengva mylėti tuos, kurie yra geri ir malonus, bet mylėkime ir
tuos, kurie daro kartybę mus jausmams savo priešingumu, įkirumu,
erzinimu, kurie marina mus.
Mes ęlgkiirfes su nesmagumais, kaip darome su ryjimu bjaurių
vaistų, būtent, užsimerkiame. Užsirfierkime ant to, kas nepatinka, o
plačiai atidarykime akis Dievui, kuriame ir dėl Kurio viskas yra gra
žu, nes visi Jo darbai tobuli yra. Moizės rykštelė buvo stebuklinga, jo
rankoje, o mesta iš rankos virto žalčiu. Žmogus savyje yra žaltys,
bet būdamas Dievo rankoje pasidaro priemone vesti mus į dangų.
•
Vienuolinis gyvenimas.

Vienuolynas yra tai gero užsilaikymo ir tikro pasitaisymo mokyk
la, kurioje kiekviena dūšia turi pereiti per grynynimo ir apvalymo
kentėjimus, kad hutų tobula per šventi) drausmę ir parengta kotobuliausia susivienyti su švenčiausia Dievo valia. Trokšti pataisos yra
ženklas tobulumo ir pirmasis nusižeminimo vaisius yra tai, kad mes
jo ieškome.
Vienuolynas yra ligoninė dūšioms dvasiškai sergantiems, kurios
trokšta išsigydyti iš savo silpnybių. Su tuo tikslu jos pačios paveda
išbandyti jų žaizdas, trokšdamos priimti kad ir karčiausius Ir aštriai
sius vaistus.
Yra tai mirties ar gyvasties klausimas. Jei nenorime dvasiškai
mirti, s turime pasivesti gydymui, mirti sau ir kentėti taisymų. Mes
privalome net prašyti daktaro, kad nesigailėtų mus. Jei perdaug bu
tų rodoma gailestingumo, mes galime niekada neišgyti.

Tąsa.

DALIS UI.

Dievo buvimas.

DIEVOBAIMINGOS PATARTIS.

Atmink Dievų, netik vietoje, kurioje esi, bet ypatingai savo min
tyje ir Širdyje kurių Jis gaivina savo dievišku buvimu. Kaip dūšia
gaivina kūnų, tai ir Dievas yra joje visoje. Dovydas vadina Viešpatį,
“savo širdies karalium.“ O mano širdie, Dievas ištikrųjų yra tavyje.
1

)

Apie teismą.

“Eikite, prakeiktieji, į amžinų ugnį.“ Kokia baisi ištarmė! “Ei
kite“ sako Viešpats—tai ištarmė amžino atmetimo. Nelaimingos esy
bės, kurias veja nuo savęs ir tai ant amžių!—“Prakeiktieji.“ p ma
no dusia! Koks prakeikimas, abelnas prakeikimas, kuris turi savyje
visokį blogų, neatšaukiamas prakeikimas, kuris apima visokį laikų
visas vietas ir ant visada, “į amžinų ugnį!“ O mano širdie, ar gali
be sudrebėjimo svarstyti tių baisiausių kančių amžinybę! Jei men
kas skausmas daro naktį neapsakomai ilga ir nepakeliama,'tai kas
bus per naktis amžinybės ir kančių!
Dievo valia.

Dievas taip nori; atsiduokime Jo šventai valiai, nes ne kam ki
tam ejjame šiame pasaulyje. Kasdieni kabiame “buk valia Tavo.
o kaip tik reikia jų pildyti, tuojau svyruojame. Dažnai garsiname
Dievui, kad Jam tiktai norime prigulėti, kad Jam aukojame savo šir
dį, o kada Jis to reikalauja, tuojaus vėl tai atimame. Dėje, mes tik
truputį prigulime Jam, o (įerdaug sau. .Musų noras yra pildyti savo
pamėgimus, prie kurių einame, į nieką neatsižiurėdami. Todelei atsi
tinka, kad mes visuomet trokštame to, ką Dievo įstatymas draudžia, o
atmetame tai, kų Jis leidžia. Iš šimtų geriuusjų vaisių Jieva išsirinko,
kuris buvo uždraustas. Ištikrųjų, ji nebūtų jo valgius, jei butų buvę
'liūsta. Trumpai kalbant, mes norime tarnauti Dievui, kaip iiiuiiik jiatinka, o ne kaip Jis nori.
Nusimarinimas.

Mes sau privalome numirti, kad mumyse galėtų Dievas gyventi.
Negalimas daiktas dusiai sueiti į vienybę su Dievu be nusimarinimo
pagelbos. Gana kieti šie žodžiai, bet jų pildymų seka gausios paguo
dos, nes tas mirimas sau suvienys mus su Dievu.
Išpaiintis ir Komunija.

Kodėl atidėlioji atsivertimų. “Ieškau Viešpaties, kolei galimas
yra rasti.“ Nebūk kaip ta, anot Giesmių, sužiedotinė, kuri krauja
daug išsiteisitiimų, kada atėjo jos Sužiedotinis, kad ji Jo ieškojusi,
bet neradusi.
Jei priedermė priiminėti Sakramentus ragina tave, atsakai: “Ge
rai, liet man trūksta laiko, aš daug turiu darbų.“ Sakah tau, kad apsileidi reikalingiausiame dalyke; privalai apvalyti savo dūšių, ir iš
mesti iš tenai viekų, kas tiktai Dievui nepatinka, darydamas tikrąjį

Joki raštai Sv. Pranciškaus Saleziečio neparodo taip
aiSkial jo dvasios vidų, kaip jo laiškai. Jais naudodamle**•. mes, taip sakant, Jeiname kaip Ir j mintį žmogaus, kurl» turėdamos didį šventumų ir gilių išmintį, išlieja visų
savo širdį, kad nuramintų, apšviestų Ir vestų savo artymų
į tobuliausio gyveninio takus. Patartįs, tllpusios šio Vei
kalėlio dalyje .yra beveik visos paimtos iš laiškų. Papra
stas jų perskaitymas parodys kaip pilnos jos yra malonės
lt prityrimo.

Dievoba i mi ngos pa ta rt įs.

Mylėjimas artymo yra išpildymas Jstatvmo. Budas, kaip tai daryti.
Dievas nori, kad Jį mylėtum už viskų labiausia, o savo artymų
kaip save patį; taipjiat Jis nori, kad užlaikytum Jo šventos Evangeli
jos patartis, gerame tikėjime, ant kiek pajiegsi šiame pasaulyje, ku
riame nėra tobulybės. Čia, gali pildyti tų priedermę sulig to, kaip šia
me laike įjiegi, kolei ateis diena kada galėsi išreikšti savo dievotumų
su aniolišku karštumu, kuris priguli amžinasčiai.
Troškimas yra geras, bet neprivalai būti susirupinęsj tųjį susi
rūpinimų ir neramumų aš aiškiai uždraudžiu, nes jis yra tėvas visų
kitų netobulybių.
Nelink shuirarpotis Dievo tarnavime.

Lavinimasis dorybėse neprivalo būti siauras; su gera širdimi ir
geru senobiniu plačiu budu reikia paimti dorybių darbų. Aš bijau pa
sekmių prievartos ir nuliudimo dvasios. Aš linkiu tau turėti plačiai
atdarų širdį, tarnaujant mus Viešpačiui, o drauge prižiūrėk, knd tame
pat laike ji butų rami ir nusižeminusi. Buk linksmas ir džiaugkis po
Dievo akių, buk malonus ir nusižeminęs savo santikiuosc su pasauliu.
Buk labai linksmas, jei žmones visai tavęs nepaiso; jei jie gerbiu ta
ve, nusišypsok nuo to jų sprendinio, ir savo kvailystės, kurį tai pri
ima; o jei negerbia tavęs, linksmai ramink save, kad nors viename
dalyke ]iasaulis teisybės laikosi.
z

Pasitikėjimas Viešpačiu.

Pasilik luote, kuriame tave pastačiau, ir kada vėsu,a ir audra šėls
aplink tave, šaukis Jėzaus, o nežūsi.
f
Gali Jis miegot, bet jiubus į laikų, kad padarytų didę ramybę.
“O mažo tikėjimo žmonės, ko bijotės?“ Nesibijok, nors eitum jūrė
mis; bus bangos ir vėjai prieš tave, liet Jėzaus draugystėje esi. Jei
baimė tave prislėgtų, sušuk: “Mano Išganytojau, gelbėk mane.“ Jis
išties savo rankų, eik prie Jo su džiaugsmu. Dievas niekuomet neno
rės, kad žutuiu, jei iš savo pusės laikysiesi Jo, užlaikydamas gerus sa
vo jiasiketiuinius. Tepcrsiverčia visas pasuulis, teužtemsta viskas,
teužviespatuujn suinifiuins ir triukšmas, Dievas vis bus su tuviui.
Nors Dievas apsireikš tarp (icrkutių ir žaibų, tamsybėdh ir durnuose,
ar mes negalime būti išganyti arti Jo.
Tad nieko nesibijok, šaukis .lėzaus; nesiskųsk, kad tau trūkstą
drųsos ir jiegos, tiktai pergalėdamas savo yjdhi. gausi ramylię. Tik
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KLAUSIMAI IR ATSAKY
Klausimas.
tai yra senos užgavėnes, dviem savaitėm pri<
tikrąsias užgavėnes! Ar tai nėra, kartais, pernykščių Užgavėnių pi
minėjimas? Bet juk pernykštės užgavėnes kartais būva vėlesnės u
naująsias.
j
S. Jucevičius.

Senosios užgavėnes reiškia, kad kitados krikščiom
gavėnę pradėdavo dviem savaitėm ir dviem dienom pirmiau nej
dabar. Tais laikais lygiai dešimt savaičių, arba 70 dienų prieš Vėl
kas. Ilgainiu Bažnyčia sutrumpino’ gavėnios laikų, bet apeigose
liko senovės atminimų.
Kol gavėnia būdavo ilga, tol joje būdavo pertraukų po kelii
dienas; tokiu budu galutinai gavėnios pasninko vistiek išeidavo
40 dienų. Padarius permainų pertraukos ta{Mi panaikintos.
Dabar ir keturiasdešimties dienų gavėnioje žmonės jau valgo
sos penkisyk savaitėje, bet tų daro su dispensa, arba atskiru vyi
sybės leidiniu. Dispensa leisdama valgyti mėsos palaiko pasni
apribodama valgių skaičių, t., y. leisdama tik vienų kart* diei
privalgyti, o du kartu užkąsti.
Atsakymus.

STACIJOS.
Klausimas., Lietuvoje ir Lenkijoje žmonės stacijas vaikšči

pradeda nuo didžiojo altoriaus iš kairės pusės ir baigia dešinėje
sėje. Anglijoje ir Amerikoje daugelyje vietų daro atbulai. Kodėl
ra vienodumo!
8. Jucevičius.
Atsakymas. Stacijų pradžia yra Jeruzoliinos mieste, kur V. J
žus kentėjo ir mirė. {vairios Jo kentėjimo vietos yra kartais ga
toli viena nuo kitos. Todėl nėra tokios bažnyčios, kurioje sutilptų
sos Išganytojo kentėjimo vietos. Tai-gi tų vietų minėjimas nėra
tinai surištas su bažnyčiomis. Ir Žemaičių Kalvarijoje ir Vilnia
Kalvarijoje stacijos yra lauke. Tytavėnuose jos yra vienuolyno ti
boję, bet ne bažnyčioje.
Tik vienoje Jeruzolimoje kiekviena stacija yra nemainoma, n
ji yra tenai, kur Išganytojas kentėjo. Visose kitose vietose: laukui
triobose ar bažnyčiose vietų pažymėjimas stacijomis priklauso
įgaliotojo žmogaus noro.
įgaliotasis žmogus paprastai būva vienuolis pranciškonis.
Pranciškonių vienuolių nėra, tenai įgaliojimų gauna vyskupas ir
jį perduoti savo paskirtam kunigui.
Lietuvoje ir tose Lenkijos dalyse, kurios susidurdavo ,su pra1
slavų žemėmis visi pranciškonys ir visi vyskupų įgaliotiniai įvesda,
stacijas į bažnyčias prisilaikydavo vienos tvarkos: stacijas pradeda1
vyrų pusėje nuo didžiojo ąįtoriaus ir baigdavo moterų pusėje pas
dįjį altorių.
Ta vienodumų padarė katalikų nenoras panėšėti į pravoslai
Nors pravoslavai stacijų neturi, bet jie daro procesijas apie savo ceri
ves. Tiktai lotyniškųjų apeigų katalikai išėję iš bažnyčios susyk s
ka į dešinę pusę, o pravoslavai į kairę. Todėl ir stacijų įgaliotini
prisilaikydavo katalikiškai lotyniškosios tvarkos, būtent ėjimo iš
rėš į dešinę.
Anglai, Amerikiečiui, Prancūzai, Ispanai ir kiti retai kada s
seina su pravoslavais ir beveik nei vienas nežino kaip jie daro sai
procesijas. Todėl vakarinių šalių katalikai neturi noro skirtis jh
pravoslavų ir stacijų eilę sudaro kaip kam patinka.

Klausimas. Lietuvoje daug merginų ir vaikinų priėmė Tretini
kų {status ir amžinosios nekaltybės žiedų. Paskui buvo didysis jut
Įėjus Leono XIII. Tada kunigai apsakė per pamokslus, “Dabar
lite kas norite apsimainyti savo įžadus per išpažintį.“ Tai žmonės
klausė ir sulaužė savo įžadus vesdami ir ištekėdamos. Seniau bui
girdėta, kad įžadų sulaužymas yra pražūtis, o čia buvo matyti, kad t
kie gyvena kartais geriau už. kitus. Meldžiu paaiškinti.

Aleksandra Šatkauskas.

Tretysis {statas yra dvejopas: šv. Pranciškaus
šv. Domininko. Ir vienas ir kitas yra visai be įžadų, o turi tiktai ti
syklių padoriai ir pavyzdingai-gyventi pasaulyje. { Trečiųjų Jsta
draugijas yra priimami lygiai vedusieji kaip ir nevedusieji, ištekė,
sios moterys, našlės ir merginos. Tretysis {statas nedraudžia maii
ti luomų. Trečiuoju jis vadinasi dėl to, kad pirma jo vienas įstat,
buvo vien tik vyrams su pilnais įžadais ir antras vien tik moterii
taip-gi su pilnais vienuoliškais įžadais.
Jei tat kur nors buvo duodamas amžinosios skaistybės' įžadų ži
das, tai tat darėsi viršaus negu Tretysis {statas reikalauja.
Amžinosios skaistybės įžadas priklauso prie tų įžadų^ nuo kur
tiktai Sv. Tėvas tegali palinosuoti.
1900 metais tikrai buvo didysis jubilėjus, kuris įvyksta kas di
dešimt penki lindai. Tuo laiku Leonas XIII tikrai išdavė leidimų, ki
kiekvienas kunigas galėtų paliuosuoti žmones per išpažintį nuo tok
įžadų, kurie nėra padaryti drauge su pažadėjimu arba apsiėmini^
kitam žmogui. Paliuosunjant vienų nuo tokių įžadų, kitam nesid*
skriaudos.
Kas kitn via paliuosavinias nno įžado, o kas kita jo sulaužymt
Jeigu žmonės jiadni iusiiiįi skaistybes įžadus gavo paliuosavimų ir jst
jo į moterystę, tai tie žmonės įžado nesulaužė. Nestebėtina, kad
galėjo gyventi neblogiau už kitus įžado nedariusius.
Baisi nuodėmė yra įžado sulaužymas. Tat įvyksta, jei žino/:
neggvęs paliuosavimo nuo skaistybės įžadų daro paleistuvystę, ftvęi
vagystė yra įstoti moterystei! turint skaisybės nepaliuosnotų ir ne
sibaigusį įžadų. Nors moterystė tuomet būva tikra, bet ji būva švei
vagiška.
Paprastai Bažnyčia peikia amžinos skaistybės įžadus, jei jie y
daromi be atodairos. Bažnyčia reikalauja amžinos skaistybės įžado
kunigų. Ji labai pagiria tuos įžadus daromus vienuolyne. Pasauli
čių skaistybės įžadus Bažnyčia pagiriu tiktai tuomet, jei juos dari
tieji asmenys, vyriški ar moteriškos, turi nemažiau 40 metų. E«
tiems moterystėje nevalia daryti skaistyliės įžadų nesutarus abi
liet ir abiejų sutartasis įžadus dažniausiai būva tiktai neprotingas
dimas savęs į pagundas.
Kun. P. DuČys.
Atsakymas.

šitas pergalėjimas atneš tau dangų. Tai yra linosa valia, kuri gi,
labiausia dvasinėje dūšios dalyje, prigulininga tik nuo Dievo ir sa’
Pasitik lie liaimės bandymus tikėjimo.
(Daugiau bus).

