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Mvlimiausieji: Kiekviena ge
riausioji dovana ir kiekviena 
duotoji tobulybė iš augšto yra, 
nužengus nuo šviesų Tėvo, 
pas kurį nėra nei permainos, 
nei keitimosi aptemimo. Nes 
liuosa valia mus pagimdė tie
sos žodžiu, kad butume šiokia- 
tokia Jo sutvėrimo pradžia. 
Žinote, mano mylimiausioji 
broliai. O kiekvienas žmogus 
tebūnie greitas klausyti, bet 
tingus kalbėti ir tingus supyk
ti. Nes vyro piktumas nedaro 
Dievo teisybės. Todėl atmes
dami visokį nešvarumų ir blo
gumo gausybę, maloniai pri
imkite įsetų žodį, kuris gali 
išgelbėti jūsų dūšias.

Lekcijos Paaiškinimas
Šitame Šv. Kašto gabėlilyje 

yra keletas stambių pamokini
mų naudingų mus dūšioms; 
tik reikia labai atydžiai skai
tyti Šv. Jokūbo raštų, kad 
tuos pamokinimus radus.

Pirmutinis pamokinimas yra 
tas, kad visi gerieji dvasios 
daiktai yra Dievo dovanoti 
žmonėms, o ne pačių žmonių 
pasidaryti. Niekas negali iš 
savęs tapti kunigu, nors kas 
žiu kai]) norėtų. Galybė atleis- 
dinėti nuodėmes ir laikyti Mi
šias nepasidaro nei iš mokslo, 
nei iš turto nei iš valdžios, o 
tiktai iš Dievo davimo. Tai])-. ' • • ' ; J~*> l'i’įpat iš Dievo davimo yra galė
jimas daryti stebuklus ir at
eitį pranašauti. Kam Dievas 
duoda, tas gali numirėlį pri
kelti ar vandenį į vynų per
mainyti, bet savo žmogiška 
galybe niekas tų daiktų nega
li padaryti. Žmogus iš savęs 
nekuomet negalėtų duotis nu
žudyti už Kristaus tikėjimų. 
Visi kankintiniai turėjo drų- 
sos kraujų pralieti už V. Jėzų 
dėl to, kad Dievas buvo sutei
kęs jiems tos drųsos ir tos 
stiprybės.

Ir kitokios mažesnėsės mu
sų dorybės taip-gi yra iš Die
vo, nors prie to prisideda ir 
mus valios gerumas. Visi į 
nuodėmes supnltume, jei Die
vo malonė nestiprintų mus 
nuolatai. Tų tiesų Išganyto
jas išreiškė žodžiais: “Kaip 
šakelė negali vesti vaisiaus iš 
savęs jei nėra vyno medelyje, 
tai]) nei jus jei nebusite ma
nyje. Aš esmi vyno medelis 
jus šakelės, kas yra manyje ir 
aš jame, tas atveda daug vai
sių; nes be manęs nieko nega
lite padaryti” (.Jon. 15, 4—5).

Tai-gi yra du daiktu suda
rančiu geruosius žmonių dar
bus: žmogaus pastanga ir Die
vo pagelba. Jei nebūtų Dievo 
pagelbos, tai žmogaus pastan
gų neužtektų geriems dar
bams padaryti. Bet ir žmogaus 
pastanga yra reikalinga, nes 
ir uogos neauga tiesiog ant 
kamieno, o tik ant išdygusių 
iš jo šakų.

Antras šios lekcijos pamo
kinimas yra, kad Dievuje nėra 
permainų. .Jis neauga nei ne
gęsta. Veikte jis veikia, bet 
veikimas nepadaro permainos 
Jame, nes veikdamas dis nie
ko neprastųjų ir nieko m įgi- 
ja. Dievas mus sutvėrė ne iš 
reikalo tik liuosa savo valia. 
Mus sutvėręs Dievas nepasi
darė nei kiek turtingesnis. 
Alums žmonėms gyvenantiems

amžinų permainų upėje ir be
simainant patienSs labai sunku 
suprasti kaip Dievas gali bū
ti visai be permainų. Bet nei 
kūdikis nevisada supranta sa
vo tėvų kalbų, o Dievo pri
gimtis yra daug augštesnė už 
musų, dar daugiau negu tėvų 
išmintis už vaikų išmintį.

Trečias pamokinimas yra 
tas, kad Dievas mus dvejopai 
pagimdė. Vienas pagimdymas 
buvo tada, kada Dievas suda
rė tvarkų, iš kurios gimė mus 
kūnai. Antras gimdymas bu
vo, kada Dievas musų pro
tams davė tiesos žodį. Tas žo
dis musų žuvusioms dvasioms 
pridavė naujos gyvybės. Kaip 
gauna gyvybės gemantieji kū
nai, taip gauna gyvybės žmo
nės priimantieji tiesos žodi iš 
Kristaus lupų.

Tų dvasios gyvybę suteikęs 
pirmiausiai Apaštalams V. 
Jėzus padarė pradžių naujam 
pasaulio gyvenimui. Apaštalai 
tat buvo tarsi antro sutvėrimo 
pradžia. Taip ir rašo šv. Jo
kūbas. Jis, turbut, jau plačiau 
buvo aiškinęs tų krikščionims, 
dėl to jiems primena, kad jie 
tų jau žino.

Ketvirtasis šv. Jokūbo pa- 
mokįnimas yra, kad kiekvie
nas žmogus butų greitas pa
klausyti, o tingus kalbėti ir 
pykti. Klausymas daugina 
žmogaus žinias; kalbėjimas 
kalbančiam žinių neprideda. 
Supykimas daugiausiai kenkia 
pykstančiam, nes jį niekesniu 
padaro. Geriau mums pinigų 
pamesti, negu blogesniais tap
ti. Piktumas netarnauja teisy
bei, nei jos neatitaiso. Meilė 
gydo teisybei padarytąsias 
žaizdas. Kantrybė atitaiso, 
kas sugedę.

Penktas pamokinimas yra, 
kad mes atmetę visus kūno ne
švarumus ir piktybę rupintu- 
įnėsi auginti mumyse tų Die
vo Žodį, kurį Kristus įsėjo 
mums į širdis. Šv. Jokūbas 
sako, kad tas žodis išgelbi mus 
dūšias. Kaip mes butume lai
mingi, jei Apaštalo pamokini
mų išpildvtuine.

Šv. Jokūbas V. Dievų pa va
dino Šviesos Tėvu, nes iš Jo 
atėjo šviesa mus kūno akims, 
kuomet Dievas sutvėrė saulę 
ir kitus šviesos šaltinius. Iš 
dangaus atėjo mums taip-gi 
dvasios šviesa, išgelbėjusi mus 
nuo klaidų. Šviesa pasidaro 
taip-gi širdyse tų, kurie pildo 
dangaus Tėvo valių.

MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG 
ŠV. JONO 16, 5—15.

Anuo metu Jėzus tarė savo 
mokiniams: Einu pas tų kuris 
siuntė mane: ir nei vienas jus 
neklausiate manęs, kur eini? 
Bet kadangi tų pasakiau jums 
liūdnumas pripildė jus širdį. 
Bet aš tiesų sakau jums: ge
riau jums, kad aš eičiau: nes 
jeigu nenueisiu, Palinksminto- 
jas neateis pas jus: o jei nu
eisiu, pasiųsiu jį pas jus. Ir 
kada jis ateis, apkaltįs pasau
lį dėl nuodėmės, ir dėl teisy 
bės ir dėl teismo. Del nuodt- 
mės-gi, nes neįtikėjo man: o 
dėl teisybės, nes einu pas Tė
vų ir jau nęmatysite manęs: o 
dėl teismo, nes šio pasaulio 
kunigaikštis jau nuteistas yra. 
Dar daug turiu jums sakyt'1: 
bet dabar negalite atkelti. 
Bet kadn ateis ana tiesos Dva
sia, išmokys jus visų tiesų. 
Nes nekalbės iš savęs, bet kų 
girdės tų kallM*s, ir busiančius 
daiktus apreikš jums. Ji ma
ne šviesa apteks; nes iš manęs 
ims ir skelbs jums.

Evangelijos Paaiš
kinimas.

Labai sunku suprasti patį vi
durį šios dienos Evangelijos, 
būtent tuos žodžius: “Ir ka
da jis (Palinksmintojas) ateis 
apkaltįs pasaulį dėl nuodėmės, 
dėl teisybės ir dėl teismo.’’ 
Nors tie žodžiai yra tuojaus 
paaiškinti trimis kitais saki
niais, bet ir paaiškinus dar 
neišnyksta abejonė nei sunku
mas.

Palinksmintojum V. Jėzus 
vadina Šventųjų Dvasių, t. y. 
Trečių V. Dievo Asmenį. Ža
dėdamas Šv. Dvasios atėjimų 
ant žemės V. Jėzus taip-gi pa
sako tris didelius daiktus, ku
riuos Šv. Dvasia rengėsi pa
daryti žmonėse. Pirmutinis .Jo 
veiksmas buvo pakaltinti pa
saulį dėl nuodėmių. Tat visai 
lengvai suprantama. Toliaus 
Išganytojas paaiškina, kad di
džiausia pasaulio nuodėmė bu
vo neįtikėjimas V. Jėzui. Vi
sas nuodėmes padarytas prieš 
Kristui mirsiant turėjo panai
kinti ir panaikino Jo kančia ir 
įnirtis ant kryžiaus. Bet pa
saulis pasidarė sau kitų nelai
mę ir nuodėmę, kad Kristaus 
nepripažino, dėl to negalėjo 
pasinaudoti Jo mirties vai
siais.

Labiausiai sukilo prieš V. 
Jėzų .Jo tautiečiai Žydai. Šv. 
Dvasia apkaltino juos. Jie ma
žai gauna jos pagelbos, todėl 
jų dauguma per žemiškų pel
nų rūpestį jau seniai nebepri
eina prie Dievo tiesos. Bet ir 
kitos pasaulio tautos gana tin
giai pildo Kristaus mokslų. 
Tik nelaimės šiek tiek priver
čia taisyti žmonių giminės 
klaidas. Jei pasaulis butų iš
manęs, jei jis butų Kristaus 
paklausęs, tai nebūtų turėjęs 
klaidų nei išėjusių iš to nelai
mių. Tai-gi tos nelaimės ir yra 
bausmės už Kristaus nepri
ėmimų.

Ne Šventoji Dvasia tas bau
smes padaro, bet ji jas panau
doja, kad pasaulis atitaisytų 
savo klaidų, kad eitų arčiau 
prie Kristaus, kad mažiau 
kentėtų.

Sunkiau suprasti, kaip ir 
kodėl Šv. Dvasia baudžia pa
saulį dėl teisybės. Bausti pa
saulį dėl nuodėmės galima ir 
reikia, už kų jis nuodėmę pa
darė, bet bausti dėl teisybės, 
reiškia bausti teisybės var- 

'du, kad pasaulis jos nepadarė 
ir nepagerbė. Aiškindamas pa
saulio baudimų dėl teisybės V. 
Jėzus pasakė: “nes einu pas 
Tėvų ir jau nematysite ma
nęs.” Nelengva susyk supra
sti tų paaiškinimų, bet galima 
suprasti prisiminus nors ke
lias stambiąsias tiesas.

Dievo Sūnūs užgimė žmo
gum iš meilės. Iš meilės Jis 
numirė ant kryžiaus. Bet Die
vo meilė negali panaikinti ir 
teisybės. Teisybė reikalavo, 
kad tiek daug pasišventimo 
padariusi V. Jėzaus žmogiš
koji prigimtis pasinaudotų ir 
dangaus linksmybėmis. Todėl 
teisybė reikalavo, kad V. Jė
zus užžengtų į dangų. Tas Iš
ganytojo atsitolinimas nuo 
žmonių buvo pasauliui skau
dus, kaip bausmė. Del V. Jė
zaus atsitoliųimo žmonės ga
lėjo dar labiau Jį užmiršti. 
Bet Šventoji Dvasia pasiliko 
žmonėse, kad graudentų juos, 
kad Savo įtekme palaikytų 
juos prie Kristaus. Ir tų Šv. 
Dvasia padarė. Dievas net ir 
dėl velnio teisybės nelaužė, 
ftventoji-gi Dvasia nuolat 
graudena žmones, kad jie nors

Misijos Aušros Vartų Parapijoje.
Misijos, kurios tęsėsi aštuo- 

nias dienas nuo Balandžio 3 
d. iki 10 d., visais žvilgsniais 
gerai pasisekė. Žmonės noriai 
lankėsi kas dienų, ypatingai 
vakarais, bažnyčia būdavo 
pilna žmonių. Tėvo Alfonso 
skardus balsas garsiai skam
bėjo bažnyčioje. Nepaprasta 
apvstova ir Misijonoriaus iš
vaizda taippnt daug prisidėjo 
prie sukėlimo geresnių jaus
mų. Tėvas Misijonorius kalbė
jo ne nuo sakyklos, nei nuo al
toriaus, bet nuo tam tikslui 
pastatytos estrados arba plat
formos, kurios viename gale 
stovėjo augštas kokių 7 pėdų 
misijinis kryžius. Ties kry
žium iš abiejų pusių stovėjo 
kandeliabrai su žvakėmis, o 
tarp jų indeliai su gėlėmis. 
Misijonorius, nors dar ne se
nas, su savo tamsiu habitu, 
šikšniniu diržu, prie kurio il
gas rožančius kybojo, su ne
mažu kryžiumi ant" krutinės, 
už juostos užkištu, su sanda
lais ant kojų,* darė įspūdį ko
kio tai tiliniuko, arba kito 
Dievo tarno atsiųsto skelbti 
Jo šventas tiesas, raginti žmo
nes prie metavonės.

Misijos pradžioje buvo pro
cesija, kurioje vietos klebonas 
ir Tėvų Marijonų perdėtinis 
kum Kudirka parapijos komi
tetų ir ministrantų lydimas, 
nešė inisijiiii kryžių; paskui 
ėjo Misijonorius, o choras gie
dojo “Kryžiaus Medis.” Pa
statę kryžių ant platformos, 
Tėvas Alfonsas pasakė įžan
ginį pamokslų apie Misijų 
naudingumų ir ragino žmones 
pasinaudoti ta proga, idant 
per tas kelias dienas lankytų
si į misijas apsvarstytų savo 
dūšios padėtį ir atlikę gerų iš
pažintį susivienytų su savo 
Sutvėrėju. Kad geriaus misi
jos pasisektų, prašė žmonių, 
kad ir jie savo maldomis pri
sidėtų. Toliaus Misijonorius 
prieš pamokslų duodavo pa
mokinimų arba pranešdavo 
apie tvarkų, kokioje bus se
kančios pamaldos atliekamos, 
paskui sakydavo pamokslų 
apie V. Jėzaus kančių, gražiai 
ir naudingai supindamas jų 
su kitu Kristaus mokslo daly
ku. l'žbaigdamas pamokslų, 
M i s i j t >n o r i us at si k 1 aupęs,
kreipdavosi Į kryžių ir balsiai

vieni kitiems teisybės nelau
žytų.

Trečias Šv. Dvasios uždavi
nys sulig V. Jėzaus žodžių 
yra bausti pasaulį dėl teismo. 
Išganytojas paaiškina tų saki
nį žodžiais: “nes pasaulio ku
nigaikštis jau nuteistas yra.”

Pasaulio kunigaikščiu V. Jė
zus paprastai vadindavo pik
tųjų dvasių arba velnių. Teis
mo uždavinys būva nepilnas, 
jei jo ištarmė lieka neišpil
dyta. Velnio pasmerkimo iš
tarmė dukart įvyko. Pirmas 
jo pasmerkimas pasidarė, 
kuomet nelabasis angelas iš
drįso nuodėmę tėkšti Dievui j 
akis. Jau būdamas pragare 
velnins pasekmingai gundė 
žmones ir tie liuesu noru ap
siėmė jo veikiau klausyt', negu 
Dievo, T uotui velnias įgijo va
lios ant žmonių ir tapo jų kil
ni aikščių. Bet atėjo Kristus 
ir paliuosavo žmones iš pra
garo vergijos tiek, kad visi 
galėjo neklausyti velnio, jei 
tik norėjo susivienyti su Kris
tum. Tas žmonių ai pirkimas 
buvo antras velnio pasmerki
mas jana skaudesnis už pir
mąjį.

atkalbėjęs tam tinkamų mal
dų, tankiausiai prašydamas 
nuo Dievo žmonėms, atvirti- 
ino malonės, pabučiuodavo V. 
.Jėzaus kojas. Žmonės skelbia
mųjų tiesų persiėmę, V. Jė
zaus kančia susigriaudenę, 
tankiai tyliai verkšleno, o kar
tais ir balsiai verkė, gailėda- 
niiesi už savo nuodėmes. Per 
tris dienas Misijonorius mo
kino vaikus ir rengė juos prie 
šventų Sakramentų. Jis para
gino vaikus, kad ir jie prisidė
tų prie misijų pasisekimo, 
melsdamiesi ir stacijas vaik
ščiodami. Vaikučiai greitai 
paklausė ir vaikščiojo staci
jas. Kiti po tris kartus į die
nų apėjo jas, kad tiktai (lan
giaus žmonių atvirstų prie 
Dievo. ftjo tam tikslui ir prie 
Šventos Komunijos per keletu 
dienų.

Tėvas Alfonsas ragino ir 
didžiuosius kasdienę, misijų 

■laiku vaikščioti stacijas ir eiti 
prie šv. Sakramentų. Nėra tat 
ko stebėties, kad žmonės ir 
griaudirtgų pamokslų paklausę 
ir vaikų bei kitų gerų žmonių 
maldomis šelpiami, būriais ėjo 
išpažinties. Kai-kurie kasdie
ną priiminėjo Šv. Sakramen
tų. Nemaž buvo ir tokių, kurie 
po keletu metų nebuvę išpažin
ties, dabar per misijas priėjo. 
Žodžiu sakant, ačiū Dievui, 
misijos gerai pasisekė.

Dar reikia pridėti ir tų, kad 
misijoms užsibaigiant buvo 40 
valandų pamaldos, o paskuti
nėje dienoje sekmadienyje 
ėjo prie šv. Komunijos “in 
corpore” šios draugijos: Al
toriaus Puošimo dr-ja, Aušros 
Vartų AĮotcrių ir Merginų dr- 
ja, Aušros Vartų Vyrų ir Mo
terių dr-ja, Vyčių Jaunimo 
dr-ja ir .Moterių Sąjungos 
kuopa.

Galima sakyti, kad sekma
dienyje kiek buvo žmonių baž
nyčioje išryto, tiek ėjo prie 
šv. Sakramento. Vakare buvo 
iškilminga procesija, kuria la
biausiai puošė vaikučiai, tarsi 
aniolai iš dangaus atlėkę, kad 
kartu su žmonėmis pagarbin
ti V. Jėzų Švenč. Sakramente 
ir pasidžiaugti su žmonėmis iš 
maldingumo.

Labai graudingas buvo pa
skuti uis Misijonoriaus pamok
slas, o ypatingai, kuomet po

Vis-gi daugelis žmonių dar 
tebesilaiko velnio įsakymų, jo 
taisyklių ir jo valdžios. Šven
tosios tat Dvasins veiksmas 
žmonėse yra, kad kaskart la
biau visi pasiliuosuotų iš pra
garo tinklo, kad kuolabiausiai 
sumažėtų velnio įtekmė žmo
nėse. Piktoji dvasia laba! to 
bijosi ir daugiausiai su turtini 
kovoja, bet žmonės Šv, Dva
sios padedami, kas kart dau
giau stiprėja. Velnias kas kart 
pilniau jaučia savo pasmerki
mo vaisius.

Šios dienos Evangelijoje* 
yra dar ir kitų gilių pamoki
nimų išminčiai, nors jų visų 
negalima vienu kartu gvilden
ti.

Tik neužmirškime susivie
nyti su Šventųjų Dvasia, kad 
Jos veiksmas žmonėse turėtų 
kaskart mažiau kliūčių. Ypač 
rūpinkimės, kad musų širdis 
tų klinčių nesudarytų.

Tni-gi garbinkime ir mylė
kime V. Jėzų, teisingai npsei- 
kime su visais žmonėmis ir 
saugokimės piktos dvasios ža
bangų.

pamokslui, apkabinęs kryžiuj 
dėkojo V. Jėzui už suteiktas; 
žmonėms malones ir pavedė! 
Jam šią parupijų. Tėvus Ma-1 
rijomis, vaikelius ir seseris j 
Kazimierietes ir dar neatvir- 
t ilsius prie Dievo žmones, kad! 
ir jiems V. Jėzus begaliniu 
Savo Širdies gerumu suteiktų 
gero gyvenimo malonę, idant 
pažinę savo klaidas per išpa
žintį sugrįžtų prie Savo Dan
giškojo Tėvo, nuo kurio, gal ■ 
jau seniai atsiskyrę. Ant galo 
Misijonorius peržegnojo tuo! 
kryžium žmones, suteikdamas į 
Šv. Tėvo jialaiininimų ir vi
suotinius atlaidus.

Ačių reikia pasakyti Tėvui 
Alfonsui už jo pasišventimų 
ir kai]) jis pats žmonių mal

KATALIKIŠKOS ŽINIOS.
Amerika.

Washington’as, D. C., Balan
džio 18 d. Čionai Ims Amerikos 
Katalikų Laikraštininkų suva
žiavimas Gegužio 13 ir 14 dd., 
šių metų. Pirmiau buvo ketin
ta susivažiuoti Balandžio 20 ir 
30 dd., bet paskui nukelta 
dviem savaitėm vėliau. Posė
džiai bus Tautinės Katalikų 
Gerovės Tarybos (N. C. \Y. 
C.) knygyne, 1312 Massaclius- 
setts Avė., N. \V. Susivažia
vimo nariams apsistoti skiria
mas yra viešbutis Arlington. 
Pirmasis posėdis bus 10 vai. 
prieš piet.

Šia vasarų bus jaunų vyni 
lavinimas karės dalykuose. Jis 
prasidės neankščiaus Liepos 
15 d., ne vėliaus Rugpjūčio 10 
d. ir truks vienų mėnesį. Prie
vartos niekam nebus, bet val
džia duos pilnų užlaikymų vy
rams lavinimo laiku ir grųžįs 
kelionės lėšas, kuomet jie at
važiuos į stovykla. Stovyklos 
bus aštuonios šalę didelių mie
stų, kad vyrams galėtų patar
nauti kiekvienos religijos ka
pelionai. Tų dalykų valdžia 
įvedė Nc\v Yorke arkivysku
pui Patrickui Ilayes prime
nant. Arkivyskupas tat pata
ria katalikų jaunuomenei pa
klausyti valdžios kvietimo. 
Stovyklos bus šitos: Boston’e; 
Governors Island, N. Y.; Fort 
llovvard, Aid.; Fort McPlier- 
son, Ga.; Fort Benjamin Itar- 
lison netoli Indianapolis, Tnd.; 
Fort Slieridan, netoli Cliica- 
gos, Ilk; Fort Crook netoli 
Omaha, Nebr.; Fort Saru 
lloustou netoli San Antonio, 
Texas ir Presidio prie San 
Franeisco, Gal.-

Pereitų ketvergą AYasliing- 
tone Baltuosi* Namuose buvo 
ypatingas koncertas: giedojo 
katalikų vienuolių Paulistų 
choras. Jame dalyvavo solistai 
Billy l’robst, AVilliani Kotz, 
Tom Iluber, Frank Conitois ir 
('larence Donovan, visi vie
nuoliai. Chorų dirigavo kuni
gas Finu tos pačios kongrega
cijos. Koncertas buvo Ryti
niame Kambaryje, kur stovi 
“Auksinis” Pijamas, Alicijos 
ItoOsevelt ’iutės dovanotas 
kuomet jos tėvas buvo prezi
dentu. Vienuoliams giedant ta 
pijnnų skambino p. Ona \Vol- 
cott. Koncertas užsibaigė A- 
merikos himnu. Tų padėjo 
giedoti ir pnti ponia Prezi
dentienė. Koncerte labiausiai 
pasižymėjo 16 metų jaunutis 
vienuolis vienakojis llallet 
'Dolan. Jis stovėdamas ant 
kriukių giedojo kai]) angelas. 
Koncerto klausė tik Preziden
tas, Prezidentienė ir namiš
kiai. Po koncerlo prezidentas 
apsikabino kunigų O’Callag- 
lian, viršininkų su dešine ran
ka ir kun. Finu, choro vedėjų 
su kaire ranka ir meilingai 
šnekėjo. Jis jiedviem pasakė

davo, kad už jį melstųsi, taip: 
“Tegul Dievas duoda jum 
sveikata, kad ir toliaus tęstų 
savo šventų darbų,” o žmo
nėms linkėtina, kad kuoskait- 
lingiausiai lankytųsi, kur Ims 
tos misijos, o Dievo malonių 
gausiai datirs.

Seserys Kazimierietės nesi
gailėjo triųso ir darbo, kad 
papuošim altorius, kad vaiku
čius prirengus prie procesijos.

Altorių papuošimui aukojo:
1. Altoriaus Puošimo dr-ja 

$37.51).
2. Aušros Vartų moterių ir 

merginų dr-ja—$3.00.
3. L. Vyčiai—$5.30.
4. Tretininkai—$5.00.
5. Apaštalystės Maldos dr-

j a—$20.< X). K u respo ndentas.

dar negirdėjęs meilingesnio 
koncerto. Po koncerto namiš
kiai palydėjo giesmininkus per 
Raudonąjį ir Žaliąjį kamba
rius į valgomąjį. Paulistų cho
ras tapo prezidento pakvies
tas, kuomet atvažiavo į AVash- 
ington’ų giedoti organizacijai 
Connmmity (’enter of the Wo- 
nian’s Service Club. Ta orga 
nizacija tarnauja dvasiniems 
kareivių reikalams, ypač su
žeistųjų. Paulistų choras buvo 
davęs naminį koncertų prezi
dentui. Taft’ui 190!) m. ir pre
zidentui \\’ilsonui 1913 m. 
Choras pasisiūlė ir šįmet pa
dainuoti ex-prezidentui AVilso- 
nui, liet tas atsisakė negalys 
atsakančiai priimti.

Pranešta, kad keturiolikoje 
Amerikos katalikiškų vyskupi
jų jau susiorganizavo dijeee- 
zinės pasauliečių vyrų tary
bos, o šešiolikoje kitų vysku
pijų darbas pradėtas liet dar 
nebaigtas.

AVasliingtone, Katalikių Uni-~ 
versitete buvo katalikų mokin
tojų superintendentų suvažia
vimas. Jie tarėsi apie nau
juosius teisdavybės sumany
mus paliečiančius mokyklas, 
kalbėjo apie įvairios rųšies 
augštnsias katalikų mokyklas: 
centrales, parapijines ir vie
nuolines. Iškilo daug svarbių 
klausinių. Po posėdžių susiva
žiavimo nariai apžiurėjo Ka
talikų Gerovės Tarybos na
mus, ypač auklėjimo skyrių, 
kuriame juos priėmė to sky
riaus vedėjas D-ras Pace.

Cincinnati, Balandžio 18 d.
Čia bus katalikų auklėtojų są
jungos suvažiavimas Birželio 
27—30 dd. Programų rengia 
kun. dr. F. \Y. Hovard. Tas 
bus reguleris metinis katali
kų auklėtojų suvažiavimas.

Boston. Mas s., Balandžio 18
d. Čionai yra katalikiška mok
slo įstaiga lygi universitetui 
vadinama Boston College. Ji 
dabar rengia statytis naujų 
triobų, kuri atseis du milijonu 
dolierių. Vajus tai sumai su
rinkti prasidės Gegužio 3 d. ir 
baigsis Gegužio 12 d. Vajų 
paremia Boston’o majoras 
Peters.

New York, Balandžio 18 d.
Amerikos Sviedinių Sąjungos 
|>i l inini tikas llickey atidary
damas vasaros žaismių metų 
paskelbė uždraudimą žaidė
jams vartoti keiksmus arba 
šlykščius išsitarimus. Lengva 
suprasti, kad žaismės dėl to 
nenukentės, o žmogiškumas ir 
civilizacija pelnys.

šventoji žemė.

Jeruzoiimas. Kovo 25 d. čio
nai išeina keturi katalikiški 
laikraščiai. Arabiškas: “Ra- 
hib Sahiune,” reiškia Tsi-
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jono Sargų, pradžioje buvo 
mėnesinis, dabar išeina kas 
dvi savaiti. Jo leidėjas yra lo
tynų apeigų patrijarka. Pran
ciškonai (vienuoliai,) leidžia 
vienų laikraštį trimis kalbo
mis: prancūziškai, itališkai ir 
ispaniškai. Laikraščio vardas

lunai apostatai nesitikėjo ir pripažino, kad ministrai, nors 
nenorėjo. Kaip Lk arkivysku- jie butų socijalistai, neturi
pas juos įsileido, vienas tuo- 
jaus ėmė skaityti reikalavi
mus, kad atskalūnams valia 
butų gyventi katalikų kleboųi 
jose ir pamaldas laikyti kata
likų bažnyčiose. Arkivyskupas

teisės mainyti žmonių atstovų 
sutartus įstatus, ir kad Sever 
moterystės visai nėra motery
stės.

Prancūzija.

KLAUSIMAI Hl ATSAKYMAI,
Ilgas Mišių Laikymas.

svę prieš užkariavusius ir pri- ištarmė, tečiaus ji yra aug- 
slėgusius juos Maurus ir tų ščiausias nuolatinis Bažnyčios,

tomis trimis kalimams reiškia trumpai ir aiškiai atsakė to ne
įeisima. Tada jie žadėjo savo 
tikslus pasiekti kitokiais bu
liais. Vienas savo tikėjimo ir 
įžadų atsižadėjusia kunigas 
Krejči, būdamas Seimo nariu, 
įnešė sumanymų į Seimų, kad 
valdžia priverstų katalikus 
įsileisti atskalūnus į savo baž
nyčias ir klebonijas. Kun. 
D-ras Kroiher yra taip-gi sei
mo atstovas. Jis įnešė visai 
priešingų sumanymų. Čeko
slovakijos katalikai kun. Šra- 
mek’o vedami padarė užklau
simų vidujinių dalykų, apšvie
tus ir teismų ministrams, ar 
jie žino, kad atskalūnai neduo
da katalikams nurimti laužy
dami pačias svarbiausias tei
ses, ir ar ministrai ketina sto
ti teisybės pusėje. Kadangi ka
talikų atstovų yra gana daug, 
valdžia tariasi ir derisi su ka-

“Šventųjų Žemę” (La Terre 
Sainte, La Terra Santa ir La 
Tierra Santa). Tie laikraščiai 
nuo naujų metų žymiai page
rėjo.

Paryžius, Kovo 23 d. Lyone, 
Prancūzijoje neseniai buvo 
katalikų kongresas. Jame pir
mininkavo kardinoals Marvin.

Filipinų Salos.

Tos salos yra netoli Azijos 
Ramiųjame Vandenyje. Jų gy
ventojai kitados buvo stab
meldžiai juodukai, bet ilgainiu 
tapo katalikais. Dabar tos sa
los yra Suvienytų Valstijų 
valdžioje. Paskutiniu laiku 
dedama daug pastangų, kad 
jų gyventojus pavertus pro
testantais. Ne valdžia tų daro, 
tik dvi į staigi. Pirmiausiai 
darbuojasi Y. M. C. A. (Jau
nų Vyrų Krikščioniškoji Są
junga). Ji labiausiai gaudo 
Filipiniečių studentus, kurie 
eina mokslus Amerikoje 
kių studentų y-ra apie 3000. 
Antra įstaiga yra Silliman In
stitute. Ji katalikams duoda 
daug piniginės pašelpos, bet 
jų organizuoja taip, kad jau
nikaičiai netektų tikėjimo. Se
iliaus Silliman Institute nusi- 
duodavo tik labdarybės darbų 
varus, dabar jau aiškiai pri
pažįsta savo tikslus ir džiau
giasi, kad

p„. italikų atstovais, kad galėtų 
duoti atsakymų ir katalikam 
pakenčiamų ir nedorėlius pa
tenkinantį.

Austrija.

talkininkus Žydus buvo labai 
teisėta, nors bažnytinės įstai
gos pavedimas politiškiems 
tikslams buvo labai didelė pa

! dievotumu, tada jam nevalia 
jų atlikti trumpiau negu į 20 

Iš Lietuvos ga- minučių, bet ilgiau pratęsti
gali kiek nori. Tik nevalia pri- i geibu tai kovai laimėti, tečiaus

Klausimas.
vau “Vaikų Knygelę” Šv.
Kazimiero Dr-jos leidinys No.
228. Tenai ant 78 puslapio 
skaitome “Ką čia apie kuni- le ir neskirtų tai dienai, kada

dėti nei kokių savo arba kito 
išrastų maldų, nesančių mišio-

jos pačios įstatytas autorite
tas tikėjimo dalykuose. Už In
kvizicijos ištarmę augštesnė 
yra Visatinė Tarybos ir Po- 
pežiaus ištarmė, bet tiedvi jau

gų Bielskį parašiau, nėra tai 
pasaka, bet tikra teisybė. Ir 
vėl ant 77 puslapio skaitome

Iš apyskaitų pasirodė, kadĮ“Kun. Bielskis kas rytas ei 
Lyono vyskupijoje yra 701 
parapijinė mokykla su 52,000 
mokinių. Metinės išlaidos 
mokslo reikalams yra 5 mili
jonai frankų.—Kard. Marvin 
įkūrė “Katalikų Teisių Apgy
nimo Sąjungų.” Ji dabar turi 
52,000 narių.

davo išpažinties, dvejatų va
landų taisydavus Mišias laiky
ti, antrų tiek Mišias laikyda
vo.” Tai-gi norėčiau paklau
sti, kodėl kun. Bielskis taip 
ilgai Mišias laikė. Juk musų 
kunigai jas atlaiko į pusę va
landos, kartais ir mažiau. Ar 
kun. Bielskis neprasikalto šia- 

Paryžius, Balandžio 2 d. Žy- !me dalykas? Ona.
mus Prancūzijos teisininkų’ Atsakymas. Bažnyčios pa
rkaičius sutarė prašyti parla- i tarmė ?ra> kad skaitytinės 
mento, kad išleistų įsakymų IMiSios butll ne trumpesnės 
moterysčių persiskyrimo by
las nagrinėti teismuose neįlei- 
džiant publikos į juos, nes 
susipykę tarp savęs vyrai ir 
moterys dažnai prikalba labai 
nešvarių dalykų. Jų beklausy
dama publika genda. Kiti ty- v*en 
čia vaikščioja į teismus tų 
šlykščių kalbų klausyti.—Ka
talikai Prancūzijos teisininkai 
susivažiavę mieste Caen sutarė 
visai neprisiimti tokių bylų
ginti. ----------

Paryžius Balandžio 2 d. čio-

dvidešimties minučių, nei il
gesnės 30 minučių, atskaičius 
Komunijos dalinimų. Bet ta 
patarmė yra tik tiems kmiL 
gailis, kurie laiko Mišias žmo
nėms. Jeigu kunigas laiko Mi- 

savo asmeniniu

Šįmet Londone katalikų ka
tedroje vadinamoje Westinin- 
ster Cathedral Didžios Savai
tės metu ir Velykose būdavo 
daugybė žmonių ypač muzikos 
žinovų. Katedros giesmių di

liai yra Katalikų Inžinierių j rektorius Dr. Terry Cam-

Mišios laikomos.
Prisirengimas Mišioms yra

labai aiški priedermė, bet ne

Ispanų negalime pagirti už ta- turi neklaidingumo ypatybę ir 
tai, nors tol, kol yra lengva yra ne Bažnyčios tik Kristaus 
pročių žmonių nesuprantančių įstatytas.
praeities ir tikinčių šmeižtams Ispanija savo inkvizicijų pa
kibiau negu istorijai. , naikino 1820 metais. Panaiki-

l’a įstaiga, kurių Ispanų nimas įvyko ,tiesų sakant, per
po nuodėme. Mišiole atspaus-Į (ivasj£kįja karaliams pa vėlai, nes visa organizacija
dintosios prisirengimo maldos Versti politikos įrankiu vadi- jau seniai buvo netekusi tik- 
trunka atkalbėti 5—10 minu- .,lOKį Sancta et Universalis In- rojo tikslo. Bažnytinė inkvi- 
čių. Paprastai kunigai prieš qUįsjtio—t. y. Šventas ir visa- zicija, kaip matėme tebėra ir 
Mišias sukalba tas maldeles. Yįnįs tyrinėjimas. Ji tapo dabar. Ji naudingų darbų dir- 
Jie jas praleidžia jei būva at- įvesta apie 1233 metus. Jos ba. Smeižtinė inkvizicija iš
laikę pusvalandžio apmųstymų įvedimo reikalas buvo tas, nyks tada, kada žmonės liau
tų dienų. Neturintiems prie- ka<| bažnyčios teisinuosi' prieš pis tikėję šmeižtais, 
dermės tarnauti žmonėms la- į&luosiant ištarmę butų per-
bai pagirtina ilgas prisiren- j klausinėjami ne vien liudinin- Klausimas. Ar musų Išga- 
girnas prie Mišių. Kas turi bet kad teismo įgaliotieji nytojas atsikėlė visiems krik- 
daug darbo, tas negali keturių asmenys ištirtų dalykų nepri- ščionims katalikams sykiu, ar 
valandų arba daugiau pave- gulmingai nuo liudininkų, ku- tik tiems, kurie turėjo laiko 
sti rytmetiniam maldingumui. rįU()8 stato besibylinėjančios apvaikščioti Stacijas ir auko- 

pusės, t. y. skundikas ir skun- jo bažnyčiai nemažiau dolie- 
džianiasis. Inųuisitio lotyinš- rio. K. M. K.
kai reiškia—žinių ieškojimas, Atsakymas. Stacijų vaik
ai ba ištylimas. Iščioiimas ir dolierio

Ne visi žmonės vienais bu
dais tarnauja Dievui. Kun. 
Bielskis tų darė rūpestingai 
rengdamasis laikyti Mišias ir 
lėtai laikydamas jas. Kiti tar
naudami
Dievui.

mojimas ir dolierio auKan- 
Šiandie yra daug šmeižtiiiės Lias bažnyčiai yra labai geri

Vienna, Balandžio 2 d. šito
je šalyje buvo įstatas, kad mo
terystėms valia buvo skirtis, 
jei jos nebuvo imtos katalikų

neseniai protestam, bažnyčioje. Katalikiškosios 
tais padarė 126 studentus, o moterystės turėjo prisilaikyti 
Liepos 11 d., 1920 m. dar 14 katalikiškų įstatų. Austrijai 
naujų prisidėjo. Katalikai iki įpuolus į nelaimę socijalistai 
šiol mažai tesirūpino apginti'gavo valdžių. Jie be parlamen- 
savuosius. Dabar padaryta,to, Im* žmonių atstoviu suta- 
nors tiek, kad kun. T. A. Mur- rimo ėmė laužyti tų teisę, leis- 
phy surinko žinias apie pro- darni ir katalikiškas motery- 
testantavimo puolimų ant Ei

Sųjunga. Jos nariai yra bai
gę mokslus įstaigoje Ecole 
Centrale dės Arts et Manu- 
facturės (Centralė Dailės ir 
Manufaeturos Mokykla). Pa
ryžiuje yra trys augštos inži
nierių mokyklos: Ecole Poly- 
techniąue. kurioje mokinasi 
armijos ir laivyno inžinieriai,

stes tvarkyti nekatalikišku bu-į Ecole de Minės, kur mokinasi
lipiniečių ir kviečia katalikus 
gintis. Geriausia butų tų pa
daryti sutarus visiems katali
kams per Katalikų Gerovės 
Tarybų.

du. Ta socijalistų malone pa
sinaudojo pirmutinis p. Sever. 
Todėl moterystės asmenų ve
dusių katalikų bažnyčioje, 
paskui pasimetusių su savo

kalnų inžinieriai ir augščiau 
minėtoji mokykla, kuri rengia 
civilius inžinierius. Šįmet civi
lių inžinierių Sųjunga Pary
žiuje sutarė Velykinę Komu-

Čeko-Slovakija.

Naujoji atskala susidariusi 
Čeko-Slovakijoje neduoda ka
talikams ramybės. Kovo mė
nesyje keli atsiiiietusieji nuo

poromis ir Jmusių gyventi su nijų priimti in corpore penk- 
ki tomis Austrijoje vadinasi' tame Gavėnios sekmadienyje 
Sever moterystėmis. Tokių i bažnyčioje Notre Dame. Aš-

bridge’o universiteto ir kituo
se knygynuose atrado senų 
gaidų, kurias Augiai giedoda
vo bažnyčiose prieš atsime- 
siant nuo ' katalikų tikėjimo. 
Tarp kitko atrasta ir Mišios 
giedotos karaliaus Enriko 
VIII koplyčioje prie jam per- 
siskiriant su teisėta pačia ir 
Bažnyčia. Tas senas Anglų 
giesmes dabar atkartojo kata
likų katedra. Jas išgirdę An
glijos patrijotai sako, kad sa
vo tėvynės senovę jie šiandie 
beatranda katalikų bažnyčioje.

žmonėms, tarnauja ‘ inkvizicijos šalininkų ir dar-1 daiktai. Kaip iš kitų taip ir ši- 
buotojų. Lietuvių tarpe gana tų dviejų gerų darbų pasiro- 

j žymus yra “Naujienų” kape- do, ar žmogaus širdyje tikėji- 
Inkvizicija. liūnas, jų “kunigu” vadina- nias yra gyvas ar negyvas.

“ Imas p. Mockus. Šiandie nėra Vieni gerieji darbai "yra
Klausimas. Kas ta buvo in-|nei vieno asmens, išskiriant priedermėmis, kiti yra tiktai 

kvizicija, kas jų suorganizavo, gal kai-kuriuos Ispanų istori- patarmėmis. Jeigu katalikas 
kokiame mete, kokiems tik- kus, užtariančio didžiųjų Ispa- neišpildo savo priedermių, tai 
slanis, kas jų panaikino ir ko- nijos inkvizicijų. Šiandie visi tikėjimas jo širdyje yra suny- 
del, ii ar šiandie įandasi žilio- rimti teisių mokslininkai pri- kės. Bardamas žmones už ne 
nių, kuiie inkvizicijų palaiko pažįsta, kad dalyko ištyrimas Į priėjimu Velykinės Komuni- 
ai bent jai pritaria ? į prieš jį įiagrinėsiant teisme, jos, už nepasuiiikavimų Gavė-

A. Lukas.,ypač kriminaliuose dalykuose, nios, už Mišių neklausymų 
Atsakymas. Apie lukvizici- yra būtinai reikalingas, kad Į šventomis dienomis už Dievo 

jų plačiai buvo rašyta “Drau
ge,” dabar nesinorėtų atkar
toti. Bet štai trumpi atsaky
mai Tamistos klausimams.

Inkvizicija yra trejopu: dvi 
tikrosios ir viena smeižtinė.
Tikrosios inkvizicijos buvo ši
tos: visatinė, arba bažnytinė 
inkvizicija ir didžioji arba is
paniškoji inkvizicija. Šmeižti-

moterysčių socijalistams vieš
pataujant įvyko 1865 m. Per
eitais 1920 metais socijalistai 
prarado rinkimus. Katalikai

katalikų tikėjimo kunigai at-j priėję prie valdžios nemaino 
ėjo pas Pragos arkivyskupų teisių, kurias yra išleidę žmo-
Kordačų, sakydami norį ma
tytis su juomi. Jis per savo 
pagelbininkus atsakė apsiimąs 
su jais kalbėti kaip su pilie
čiais, bet ne kaip su atskalos

nių atstovai, todėl nevelija Se- 
verinoterysčių. Bet anos soci- 
jalistiškos moterystės nerim
sta. Del jų kilo bylų teismuo
se. Bylos pakilo iki augščiau-

atstovais. To atsakymo atska-|siam Austrijos teismui, kuris

tuoni šimtai inžinierių tų iš
pildė Paryžiuje. Mišias laikė 
kun. Grangeneuve, kuris ir 
pats yra inžinierius baigęs 
Dailės ir Manufaeturos Mo
kyklų. Kituose Prancūzijos 
miestuose katalikai inžinieriai 
padarė taippat.

Anglija.

Westmnister, Balandžio 4 d.

Londonas, Balandžio 1 d. šį
met Liepos 17, 18 ir 19 dd. 
bus katalikų Šv. Rašto gar
bintojų kongresas
Cambridge, Anglijoje. Kardi
nolai Bourne ir Gasąuet da
lyvaus tame kongrese. Kon
greso prirengiamieji darbai 
eina greitai ir veikiai bus už
baigti. Kongrese bus ypatin
gos Mišios šv. Jeronimui pa
gerbti, nes jis buvo didžiau
sias Šv. Rašto mokslininkas 
krikščionijos pradžioje.

Vienų Mišių Auka.
Parašė Kw. lt. W. Akexutuler.

Kalvatoje, Vakarų Pennsylvaiiijoje pirm keleto metų du 
broliu ūkininku gyveno vienas sale kito. Jųdviejų pla
tus laukai susėjo šonais. Juodu buvo kietu kaip tie ąžuolai, 
kuriuos naujokai Amerikoje kirsdavo pradedant čionai žemę 
dirbti, juodu buvo protingu, sumaniu, labai padoriu ir stipriu. 
Jiedviem patikdavo žali laukai, mėlynas dangus ir visa kuom 
gamta turtinga. Juodu mėgdavo knygų skaityti, tik retai jų 
gaudavo gyvendainu toli nuo miestų kalnuose. Abudu buvo 
maldingu ir netingėdavo garbinti Dievų.

Visi kaimynai gerbdavo tuodu ūkininku. Juodu turėjo 
daug vaikų. Vienas ypatingai mylėjo savo sūnų, kurį į krik
štų buvo nešęs jo brolis. Tas vaikinas peraugo abiejų ukinin- 

,kų naminį gyvenimų. Dar tebebūdamas jaunutis jis užsimanė 
išeiti iš namų ir ieškotis didelio pelno viename dideliame Va
karų Amerikos mieste. Tam tikslui jis paliko abi šeimyni nu
budusi, atsižadėdamas laimingų ir sveikų namų, ramaus ir 
gero gyvenimo ukėje. Tėvas su motina meilingai jį atkalbi
nėjo ir barė, 1x4 jis nepaklausė. Vienų dienų jis iškeliavo į 
miestų, o namiškiai, mylėdami sūnų ar brolį verkė.

Pradžioje jis netingėdavo parašyti namiškiams apie save. 
Laiškai pareidavo sutartais laikais. Jis nepametė religijos. 
Kaip buvo ištikimas katalikas, taip ir likosi—geras sūnūs ir 
meilingas brolis. Metams bebėgant laiškai pasidarė retesni, 
ilgainiu visai paliovė ėję.

Fmė eiti ir dešimtmečiai. Tėviškėje ėmė darytis permai
nų. Vaikai vieni paskui kitus lyg paukšteliai išskrido iš liz- 

.'do. Atėjo nelaimų ir pačiam ano vyruko tėvui. Ukėje apsi-

ras ir gana greitai jis linko į tų gyvenimo pusę, kada jau lai
kas pasilsėti ir didžiuotis tuomi, kas uždirbta pirmoje gyve
nimo dalyje.

Mus aprašomasis vyras buvo įgijęs didelių turtų švino 
kasyklose, bet buvo praradęs sveikatų.

Vienu tarpu pasklido garsas, kad keleivis ketina grįžti 
namo numirti. Likusieji giminės ir kaimynai jautėsi atgiję 
prieš pasitiksiant jį. Jis atpirko tėviškę ir norėjo senam tė
veliui grųžinti laimę. Kadangi jis grįžo netekęs sveikatos, 
bet karštai mylėdamas senųjų vietų, tai kaimynų ir giminių 
jausmai pasidarė ytin smarkesni.

Galutinai jis parvažiavo su savo pačia. Ji buvo didelė 
rusti moteriškė ir nepatiko jausmingiems kalnėnams, bet jie 
jų priėmė meilingai. Juodu buvo bevaikiai.

Veikiai namiškiai patyrė, kad ji buvo aitri protestantė 
ir kad jos vyras buvo praradęs tikėjimų. Pradžioje giminės 
buvo skaudžiai nustebę, paskui jie tylomis lindėjo. Pargrį- 
žusiojo sveikata buvo taip sumenkusi, kad namiškiai nesvei
katą pakaltindavo už tikėjimo priedermių nepildymų. Bet 
mėnesiai slinko paskui mėnesius, tečiaus nei vyras nei jo žmo
na nepasirodydavo bažnyčioje. Kai-kurie giminės išdrįso 
mandagiai ištarti pustulių. Jie tik piktumų sukėlė. Senelis 
tėvus ir tas paliovė kų nors sukęs. Vietinis klebonas buvo 
geras ir protingas ganytojus. Jis atvažiavęs į svečius pri
minė priedermę, bet ligonis šiurkščiai jam atsakė. Tada se
nieji draugai ir pažįstami pakrauk1 galvas ir nulindo, kad 
žmogus nelolyuias mirties taip mažai tesirūpina, jog turės 
Dievui išduoti skaitlių iš sugaišvto gyvenimo.

Laikas bėgu. Nelaimingasis žmogus išeidamas relkarčiais 
į gatvę savo gimtiniame miestelyje apalpdavo, liet jis to ne
paisydavo tik derėdavo su kaimynais galvijus ar javus visai

teismo ištarmė išeitų rimtai įsakymų laužymų, kunigas tu- 
prirengta, kad ji mažiau pri- rj teisę pasakyti, kad tokių 
gulėtų nuo galėjimo nelygiai žmonių tikėjimas yra negyvas, 
parinkti apkaltinimo ir patei- nes kiekvieno kataliko tikra 
sininio liudininkus. Šituo priedermė yra ir Velykinę at- 
žvilgsniu inkvizicija yra daug likti ir Gavėne pildyti, ir Mi- i 
platesnė už Ispaniją ir var- šių šventadieniais klausyti ir i 
tojama ne vien katalikų Baž- Dievo įsakymus pildyti, 
uyčios teismuose. Nors Velykų iškilmė nelabai

nkvizicijos Kongregacija, tinka pabarantiems pamok
ite inkvizicija yra padaugini- kuri tapo Įkurta Ryme trylik- slams, bet kunigas bardamas 
mus ispaniskosios inkvizicijos , tame šimtmetyje tebėra ir da- žmones už priedermių nepil- 
kalčių ir perdėjimas jų ant bar. Bet iš teismo įstaigos ji dymų turi teisės pasakyti, kad 
bažnytinės, lų trečiųjų įvedė pavirto į tikėjiminio moksle jų tikėjimas yra negyvas, ir 
Maurai ir Žydai, kuomet Is- įstaigų. Kilus ginčams tarp ti- kad nei Kristaus atsikėlimas 

miesto | punii tnuta pusi]mosavo is į kojinio niokslmiiiky. katalikių J iipi**^ jiems naudingas.
jų prispaudimo penkioliktojo į kuomet tie ginčai gali pakryp- stacijų vaikščiojimas, au- 
snutmečm pabaigoje. Iti į blėdingų užsikarše.aviniuku parapijai davimas nėra

Didžioji, arba Ispanų mkvi- ar gauti kitokių kenks.mngų padermės, bet patarmės.To- 
zicija pasidarė tada, kada Is-:ypatybę, Inkvizicijos Kongre- (]pl tųdviejų daiktų neišpil- 
panijos dvasiškija patarimu- ,gacija visų abiejų ginčo pusių k as ner()do tikėjimo sUny. 
dama savo tautos kovai su parengtų mokslo medžiagų, iš-k[nu| Jletnikdo naudotis 
prispaudėjais, bažnytinę įstai- duoda ištarmę, kurios papra- Kristaus atsikėlimo vaisiais.
gų leido paversti politiškos štai klauso visi kataliku teolo- ... .. , ,, • k kt -i . rėčiaus velvkine auka ne vi-kovos Įrankiu. Nors Ispanų gai. Nors ta ištarme neturi . , • . • ... tt-, v . , , . v. sur vienokių turi reikšme. Vie-kova uz nepriguliiivlM1 ir lai- neklaidingumo, kaip popeziausL .. .1 ° 1 1 'tomis ji yra grynai liuosos

valios darbas. Kitur ji yra da-
įpykimas ant religijos būdavo taip piktas ir tuo atveju žodžiai Į|įs parapijinio mokesčio. Pa-
taip nepadorus, kad ir artymiausieji giminės ėmė vengti jo rapijinė mokestis visur yra
namų. & t ikrą kataliko priedermė dar

Tiktai ligonio dėdė ir krikštatėvis nepasidavė jausmams, didesnė negu nevalgymas mė-
Nors ir jam prisėjo atkelti pliovonių, bet jis nesiliovė laukęs SOiS penktadieniais. Vienam
sergančio broliavaikio ir krikštasūnio. valgant mėsų pasninke, kitam

Vienų dienų ligonio senasis tėvas nukrito nuo vežimo, bet ”<>sunkėja pasninkas, bet vie-
sulaukė kunigo purvo/.,>„t ir „„mirė priėmus šv. Snkramon- '.■""“''“"t parapijas
, ., . . ,. v , niokesties, visiems parapijostus. hunus nei neprisiartino prie mirštančio tėvo ir nebuvom • , .. .. .-■ . ... , . . .. , .. ...... • žmonėms sunkėja parapijos įs-
naznycioje palaidojimo laiku. \ įsa parapija pasipiktino ^uoin1, iaįkvinas

l’o to ligonis dar labiau sumenko ir jau retai beišeidavo nežinau jUSŲ parapijos
į gatvę. Pagalios jis liovėsi rodėsi visai. Sodžius šnekėjo,LHtaty joį jus eHate gutar;ę> 
kad ligonis nekėlius iš patalo. Jei kas jį atlankydamas neuž- ka(i Velykinė dovanėlė butų 
trukdavo ir neminėdavo religijos, tai jis Imdavo mandagus ir Malis parapijinės- mokesties, 
malonus. Taippat ir jo žmona. Ji išrodė taip-gi nesveika tai kunigas butų tiesų pasa
liems kurie domėdavosi, bet ji nekuoihet nesiskundė. kęs, jei butų baręs už neišpil-

Vienų dienų dėdė ir krikštatėvis atėjęs aplankyti ligonioĮdymų to. Jei \ elykinė dovanė- 
suprato, jog jam tikrai nebedaug teliko gyventi ir bijodamas bi nėra pas jus parapijinės 
sukelti nenaudų piktumų išėjo neminėjęs dūšios tik liūdnas ir mekesties dalis, tai kunigas

I ’u rėjęs ueae pasisakė pačiai kai ii jam neturėjo teisės tos dovanėlės 
davimų priskaityti prie prie
dermių, nei išvestį iš nedavi
mo, buk tikėjimus sunykęs.

Tamista mums rašai, kad 
kunigas barėsi už nedavimų 
dovanėlės ir už nevaikšČloji- 
mų stacijų, liet tas kunigas,

skaudama širdimi, 
graudu ir skaudu.

1 /prašykime Mišias už jį, tarė ji, ir abu iškluusysiva 
melsdamosi už jį.

— Gerai lu sukai, patvirtino vyras; aš tuojaus einu pas 
kunigų.

Klclmnija buvo neperloliausini. Senukas nuėjo tenai, 
l’o valandos jis sugrįžo linksmesnis. Jis buvo pasakęs kle- Įkurįo vardas minėtas Tariiis- 
bouui savo rūpestį ir klebonas pažadėjo ryto atlaikyti Mišias. lajfįke sako, kad jis taip

Rytų metų senukas ir senutė anksti prieš laikų pasidabi- nedaręs. Aš per Velykas bu
tų/ atėjo j bažnyčių, maldingai išklausė Mišių ir meldėsi už vau ne jūsų bažnyčioje, todėl

’ įgyveno svetimas. Y\rūkas tuomet jau buvo pilnų metų vy- užmiršdamas, kad įnirtis greitai joja pus jį ar jis pas jų. Jo
vargšų užkietėjusį nusidėjėlį netolymų mirties giminę. 

(Pabaiga bus).
inei nežinau keuo tiesa.

Kun. P. Bučys.




