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Broliai: Tai-gi tą patį jaus
kite jumyse, ką ir Kristuje Jė
zuje: nes jis būdamas Dievo 
lvtije ne plėšimą mintijo sta
tydamas!* lygus Dievui: bet 
pats save sunaikino pripilda
mas vergo lyti, pasidaręs pa
našus žmonėms ir apsėjimu 
rastas kaip žmogus. Nužemino 
pats save pasidaręs paklusnus 
iki mirties ir tai kryžiaus mir
ties. Užtatai ir Dievas išaug- 
štino jį ir dovanojo jam vardą 
augštesnį už visokį vardą, 
idant Jėzaus vardan klauptu 
visokis kelis dangaus gyven
toj;}, žemės ir pragaro: ir 
idant kiekvienas liežuvis išpa 
žintų, kad Viešpats Jėzus 
Kristus yra Dievo Tėvo gar
bėje.

LeJ^cijosPaaiš ginimas
Lietuviškas žodis lytis reiš

kia keletą'įvairių daiktų. Tarp 
-tų jis reiškia tą ką lotyniškas 
žodis forma, t. y. išvaizda ir 
daugiau negu išvaizda. Šitoje 
lekcijoje šv. Povvlaš sakyda
mas, jog V. Jėzus buvo Die^ 
vo lvtije pasako, kad Jėzus iš
tiesi} buvo ne kas daugiau tik
tai tikras Dievas. Žmonės, 
ypač plėšikai, mėgsta savintis 
kas ne j,ų yra. Kristus nieko 
svetimo nesisavino, neplėšė, 
kuomet sakėsi esąs lygus Die
vui ir viena prigimtis su Die
vu Tėvu.

Kristaus jausmai ir norai 
visai nekrypo į tą pusę, kad 

—savintųsi kas nepriguli. Prie
šingai, Kristus nusileido nuo 
to kas jam priklausė. Jis pasi
žemino iki tapsiant žmogum. 
Žydų tautos asmenis Rymo 
valdžia statydavo lygiomis su 
vergais. Ji ir su Jėzum taip 
apsėjo, kaip su vergu liepda
ma prikalti jį prie kryžiaus. 
Jėzus tą apsėmė klausydamas
savo dangiškojo Tėvo.

Už tatai Dievas Tėvas iš- 
augštino žmogiškąją V. Jė
zaus prigimtį, statydamas ir 
ją ir jo vardą lygiomis su Die
vu. Kristaus Dievybę angelai 

- ir žmonės pripažindami garbi
na norėdami, pragaro dvasios 
turi pagerbti nenorėdamos. 
Pagerbimas įvyksta darbais 
arba priklaupiant, ir žodžiais 
arba Kristaus mokslo išpaži
nimu.

Iš šitos Lekcijos mums ten
ka du pamokinimu: paklusny
bė ir pasišventimas. Abiejų tų 
dorybių niekas nedavė geres
nio pavyzdžio už Jėzų. Iš jo 
pavyzdžio taip-gi matome, kad 
tiedvi dorvbi nelieka be dide
lio atlyginimo. Už didį Kris
taus pasišventimą didi yra jo 
garbė danguje, didi yra meilė 
jo dangiškojo Tėvo ir jo at
pirktų žmonių. Meile vienyda
miesi su Kristum ir mes iš Jo 
išmokstame didžių pasišventi
mo veiksmų.

imtas iš šv. Mateušo evangeli
jos. Didėsėse bažnyčiose tą 
kančios aprašymą gieda trys 
dijakonai pasidalindami. Vie
nas gieda apipasakojimus, ar 
ha evangelisto žodžius, kitas 
gieda V. Jėzaus žodžius, tre
čias gieda Judošiaus ir šiaip 
pavienių asmenų žodžius. Mi
nios riksmą giesmėmis išreiš
kia choras, šiito A’. .Jėzaus 
kančios aprašymo negalinu1 
talpinti, nes jis yra mus laik
raščiui perilgas. Todėl pa
prastos Evangelijos vietoje 
padedame Evangeliją iš Ver
bų pašventinimo apeigos.

ŠV. EVANGELIJOS TĄSA 
SULIG ŠV. MATEUŠO 

2, 1—9.

Anuo metu Jėzus prisinrti- , , • i .nęs prie Jeruzolimos ir atėjęs 
į Betpagę pas Alyvų kalną, 
pasiuntė du savo mokiniu tar
damas jiedviem: Eikite į mie
stelį ties judviem esantį ir tuo 
rasita pririšta asilę ir asilaitį 
su ja: atriškita ir atveskita 
man: ir jei kas nors judviem 
ką nors tartų, tai sakykita, 
kada Viešpačiui reikia ir tuo
jaus paleis juodu. 0 tat visa 
įvyko, kad išsipildytų, kas bu
vo pasakyta pranašo sakiusio: 
Tarkite Sijono dukteriai: Štai 
tavo karalius ateina tau ra
mus, sėdys ant asilės ir asilai
čio, jungiamosios vaiko. O 
nuėję mokintiniai padarė kaip 
Jėzus buvo jiedviem liepęs. 
Ir atvedė asilę ir asilaitį: ir 
užklojo ant jųdviejų savo rū
bus ir jį pasodino ant viršaus. 
O iabai didi minia klojo savo 
rulms ant kelio: o kiti, kirto 
■šakas nuo medžių ir klojo ant 
kelio: o minios ėjusios prie
šakyje ir sekusios- paskui sun
kė tardamos: Osanna Dovydo 
Simui: palaimintas ateinantis 
Viešpaties vardu.

Evangelijos Paaiš
kinimas.

Senojo Įstatymo Bažnyčia 
rūpestingai rengdavosi Vely
kų šventėms. Iš anksto būda
vo prirengiama daug avinėlių 
žieniamičių be mažiausio taško 
gražių ir sveikų. Kiekvieną 
apžiūrėdavo tam tikri žmonės 
Jeruzolimos priemiestyje Bet- 
page. Penkiomis dienomis 
prieš didžiąją Velykų šįgentę 
tuos avinėlius iškilmingai gin
davo į Jeruzolimą į pačios 
Bažnyčios gardus.

Avinėlių aukojipias buvo iš 
Dievo paliepimo. Taip Dievas 
laivo įsakęs Žydams per Mozę 
prieš išvesiant juos iš Egipto 
vergijos. Kitas aukas Žydai 
susitvarkė vėliau, o Avinėlio 
Auką jie jau turėjo Egipte 
prieš iškeliausiant Aukotojo

VERBŲ SEKMADIENIO 
EVANGELIJA.

Pastaba. Verbų sekmadienio 
augščiausios pamaldos suside
da iš dviejų dalių: verbų pa
šventinimo “ir Mišių. Verbų 
pašventinimo maldos labai pa
nėši į Mišių pradžią. Jose yra 
ir Lekcija ir Evangelija. Pa
čiose Verbų sekmadienio Mi
šiose yra dar antra Lekci.įa, 
kurią čionai atspausdinome iš* 
vertę lietuviškai. Evangelijos 
vietoje Mišiose yra ilgas V. 
Jėzaus kančios aprašymas pa

GALY6Ė MOTINOS 
MALDOS.

Vienas kunigas apsakė šito
kį atsitikimą.

Apie vienuoliktą valandą 
vakare šeštadienyje klausiau 
išpažinčių. Grįždamas klebo
nijom išgirdau skambinant. 
O kas čia? “Aš, man rei
kia pasikalbėti su klebonu.’’— 
Bet tai nepatogus laikas ma- 
tvties su kunigu. Ar gal kas 
serga? “Aš labiau sergu ne
gu ligonis?” Atidariau duris. 
Duryse pasirodė vyras su ap
driskusiais rūbais. “Gerb. ku
nige, gelbėk mano ginsią,” su
šuko jis ir inėjo nekviečia
mas. *

Kitu laiku 
atėjimu tame.
buvau ramus. •• l eve, aš esim 
vagis, priguliu prie organi
zuotos plėšikų draugijos.” Pa
sitraukiau. “Nenusigąskite. 
Buvau kituomet uolus katali
kas,,bet per ilgus metus aplei
dau savo tikybos priedermes. 
Šį vakarą užpuoliau darbinin
ką, žinodamas, kad gavo algą. 
Viena ranka griebiau už gerk
lės, kaip mumis mokino, o ki
ta pagrobiau maišelį su pini
gais. Maišelyje su pinigais at
radau mažą juodą rožančių. 
Sudrebėjau visas jį pamatęs. 
Mano mirusios motinos pavi
dalas stojo mano akyse. Me
čiau pinigus tam žmogui, 
šaukdamas: “Imkis sau!” Sė
dausi, veizėdamas j rožančių. 
Tame laike atsimhiau. sąvo 
namus, medžiais apsiaustus 
kainu1, jutau savo mamos so
dintų gėlių kvapą ir taip aiš
kiai mačiau ją sėdinčią suole
lyje prieš namus su rožan
čium rankoje, štai tokiu, kaip 
tajs.

“Žaidžiau tuomet kieme pa
prastai kaipo vaikas, o moti 
na nuolat į mane veizėjo, kal
bėdama rožančių. Pribėgau 
prie jos sykį, o ji tarė man: 
‘Noriu vieno daikto, mano 
vaikeli, kad būtumei visuomet 
geras žmogus, tai intencijai 
kalbu rožančių.’ O Mano Die
ve! aš tą balsą dar dabar aiš
kiai girdžiu, kaip savo paties, 
o mano širdis iš galesčio plyš
ta, kad taip nupuoliau ir taip 
labai atsitolinau nuo savo ge
ros molinos gyvenimo ir troš
kimo! Dabar pasiketinau iš 
pamatų atsimainyti ir pasitai
syti, pasitraukti nuo plėšikų 
fr gyventi padoriai, kaip no
rėjo mano gera motina.”

Ar nori išpažintį atlikti? 
“Taip, tėve, dėl to tai ir.atė
jau.” N u s i vedžiau jį į mažą 
kambarį, kur paėmęs stulą, iš
klausiau jį. Dievo malonė per 
motinos maldą atvertė tą nu
sidėjėlį. Išeidamas, tarė man: 
“Tėve, neturiu nei cento, pa
skolink man, o kuomet uždirb
siu, tuojaus sugrąžinsiu.” At
radau kišeniuje tiktai du do- 
lierin. “Man užteks nakvynei 
ir vakarienei. Ačiū!”

Ilgai negalėjau užmigti. To 
žmogaus veidas ir jo motinos 
pavidalas su rožančių stovėjo 
mano akyse. Mąsčiau sau, ar 
jis ateis dar.

Šeštadienyj atėjo tinkamai1 
apsirėdęs, visiškai kitokia iš
vaizda. “Tėve, gavau gerą 

* j darbą, atnešiau du dolieriu 
nepasitikėčiau skolos, o penkius Mišioms, už,

laike 
< i rp •

daba r-gi

kaus ir gražaus žirgo, tiktai 
ant jauno mažo asilaičio. Jo
motina ėjo šalp. Ta motina 
reiškė Žydų tautą, kuri nepri 

Avinėlio kraujais pasitepę sa-' <!‘n”‘ Kristaus, o asilaitis iki
vo namų duris jie išvengė 
mirties, kuri ta nakčia aplan
kė visų Egiptiečių namus, pn- 
kirsdnma vyriausią kiekvienos 
šeimynos sūnų. Velykų tat 
Avinėlis buvo ženklas, kad vė
liaus Dievo Simus savo krau
ju išgelbės visus žmones nuo 
amžinos mirties.

V. Jėzus jodamas į .Teruzo- 
linių, veikiausiai norėjo pažy
mėti, kad Jis yra tikrasis Ve
lyki) Avinėlis; dėl to jis iškil
mingai įjojo ta pačia diena, 
kada būdavo genami Velykų 
avinėliai, dėl to ir jojimas 
prasidėjo iš ten, iš kur ginda 
vo avinėlius. Tš šalies žiūrin
tiems žmonėms išrodė lyg ka
ralius iškilmingai įjojąs į sa
vo sostinę.

Bet jis jojo ne ant smnr-

dūšią savo motinos.”
Nuo to laiko kas mėnesį at

eidavo išpažinties ir gražiai 
ir padoriai gyveno.

N. 77. C. R.

MOTINOS TIKĖJIMAS.
versta iš angliško.

Parašė F. M. Regan,

(Žiur. luini. 51).
“Praimti, Praimti,” ji su

šuko m* savu balsu ir pasilen
kė jį prikelti. Jis sukliko an
tru kart. Rožė pamatė, kad jis* 
buvo išsigandęs—jo veidas 
keistai atrodė.

“Kas pasidarė, Praimti, ar 
susi mūšai?”

Vaikas apkabino rankutėm 
jos kaklą ir prakalbėjo verk
damas:

“Ar tai jus, motinėlė? Ar 
jus čionai? 0, o! kas maitPpa
lytėjo ! Kas žiu kas didelis, 
švelnus ir brangus. Dar vis 
yra ant manęs, laikyk mane 
ba aš puolu.”

Nebegalėdama kalinti dėl 
išgąsčio, Rožė spaudė kūdikį 
prie savo širdies. Ji nežinojo 
kas .jam’ pasidarė, ir bandė 
nutildyti jį maloniais bei mei
liais žodžiais. Bet vaikas ir 
vėl pradėjo šaukt:

“O motinėlė, kur mes esa
me? Ar tai danguje? Aš jau
čiu nežinau nei ką nepapras
ta šilta, miela, ar tai musų' 
1 )angiškasis Tėvas?”

Vaikas ištiesė savo ranku
tes į saulę, bet atitraukė grei
tai ir užsidengęs jomis akutes 
tarė:

“Motinėlė, man labai skau
da galvą.”

šiol nebuvęs plėškėje reiškė lsV, 
stabmeldžių tautas nepratu
sias klausyti Dievo. Tų Mesijo 
{jojimų ant asilės ir asilaičio 
buvo pranašavęs Zacharijas 
(Zacb. 9, 9) maždaug penkiais 
šimtais metų prieš Kristui už- 
gimsiant. Pranašystė įsakmiai 
išsipildė.

dviem vardais: jis vadindavo
si Jonas-Morkus. Pirmasis 
Vardas buvo žydiškas, antrasis 
rymiškas. Tėvas veikiausiai 
teturėjo tik vieną žydišką var
dą ir tą įteikė savo sūnui. Tš 

knd minėtų gy
vulėlių i i- vaka vienbučio savi
ninkas buvo turtingas Jonas. 
Jis buvo slaptas Jėzaus moki

J<» motina pradžiugo. Ji 
maloniai atitraukė vaiko ran
kutes nuo jo veido ir pažiurė
jo jam į akutes.

Jos judėjo; gyvos. Ji pastn- 
tė savo rankas prieš jo akutes 
ir pradėjo kilnoti jas augštyn 
ir žemyn, o jo akutes sekė mo
tinos rankas. Pilna džiaugsmo 
ji tarę:

“Brangiausis Praimti, tu 
jau matai; tu jau nesi aklas; 
Nekaltoji Panelė išgydė ta
vi1.”

“O kur ta Nekaltoji Pane
lė?” paklausė vaikas.

“Ji yra danguje, bet ana
kur yra jos bažnyčia Trens’e. 
ar tu matai tą baltą daiktą te
nai žemai?”

“Taip, taip, ar aš galiu pa
lytėti ją?” tarė vaikas, žiūrė
damas j tą kraštą ir siekda
mas rankutėm.

“Pramik, tu negali pasiek
ti jos, j> yra labai toli nuo čio
nai; mes esame už, keliu my
lių nuo jos.

Vaikas gavęs staiga regėji
mą neturėjo jokio supratimo 
apie tolumą, jam viskas atro
dė pasiekiamai arti. Jo moti
na išmokino jį naudotis nau
jai gautu jautuliu. Ji paaiški
no jam platųjį pasaulį bei 
kaip kiekvienas daiktas vadi
nasi : tas mėlynas daiktas aug- 
štai tai yra dangus; tie si
dabriniai daiktai tai yra debe
siai; matai, ši spalva yra ža
lia, ši raudona, ši mėlyna, ši 
balta. Paskui ji parodė jam 
kalnus, gėles ir paukštelius.

Vaikas pradžioje apsėjo ty
liai. Neišpasakytas džiaugs
mas buvo matyti ant jo vei
delių. Jis dairėsi aplinkui pa 
matyti gražumus, kurių ligšiol 
nebuvo matęs. Po to jis klau
sinėjo įvairių dalykų, į ku
riuos jo motina gražiai atsa
kinėjo. Po valandėlei jis tarė:

“Motinėlė, ar visasr šitas 
yra mano? Ar jus davėte vi
sa tai man?”

“Ne, Praimti, bet musų 
dangiška motina suteikė tau 
šviesą akutėm ir šituos gra
žius daiktus; jai mes privalo
me padėkoti, nes ji yra taip 
labai gera.”“

Rožė padėjo vaikui atsi
klaupti ir tada pati atsįklaupė 
šalę jo ant rasotos įolės, ir 
alui siuntė padėkos maldelę j 
dangų ir ten į tą šventnamį 
(ame klonyje.

Paskui ji paėmusi vaiką už 
rankutės pradėjo vestis. Bet 
vaikas, vos tik gavęs regėji
mą, negalėjo paeiti. Jis grai
bėsi kaip ir pirmiau, ir nedrį
so žengti, nes jam rodėsi gi
lus plyšys prieš kiekvieną 
žingsnį. Tad-gi jo motina tu
re,įo jį įsidėti į pintinę ir vėl 
nešti. Kada ji pradėjo eiti, tai 
vaikas suriko:

“Mmna, viskas Tekia, ir 
puola žemyn.”

E m ė kiek laiko išaiškinti 
.jam, kad ne medžiai ir ak
inei.. krutėjo, bet kad jis pats 
buvo nešamas. Po tani jis sė-

(Pabaiga).
Mariutė Tlmrston buvo 

našlaitė mergaitė, puikiai iš
mokinta, išauklėta, bet kentė 
neturtą. Ji tapo vargšė be sa
vo kaltės, vien tik dėl to, kad

Koks mėnesis praėjo po ap
rašytąja'! dienai, daktaras 
Thorn turėjo laiko papasakoti 
apie sulinkusį žieduką ligiy, 
nei, kurios raudoni veideliai 
ir žingeidumas rodė troškimą

jai buvo taip skirta, nes jin-“ *sM'*>'sti jį- Daktaras I boru
šaulyje Tokių atsitikimų būva buvo tas pats berniukas, kuris
tankini. Ji turėjo a'rtymy An- vare Kinius pilniu dvidesimt- 
glijoj, j°s motinėlė; taip jai P0,,kių metų lies Devintos 
pasakodavo, bet apie juos ji KaLvės stotimi tolimam mie- 
nieko nežinojo. Pernai dnkta- ‘^'s Tmvo tas pats, kuris
ras Thorn tapo pašauktas ser
gančiai motinėlei našlei. Jis 
matė, kaip ji mirdama gailes
tingai žiurėjo į vienintelę duk
relę. Geros širdies žmogus 
(nors žmonės, kurie nepažino
jo jį sakydavo, kad jo vardas 
pritinka jam)*), jis gailėjosi

pasiėmė nuo žemės turkizinį 
žieduką, kurį KaVolinnitė bu
vo pametus, ir jis nešiojo jį 
kaipo laimės barškutį. Puikus 
baltai aprėdytos mergaitės pa
veikslas ir nuostabi nugązdin- 
tų pilkų akučių išvaizda, jos 
spiegiantis balselis, it varpo 
garsas, su sumaniai kūdikiškuapleistos našlaitėlės, ir jis 

neapleido jos, nes jo patyrusi Persp»>jimu 'r barniu, nuolat 
skambėdavo jo omenyje.akis matė jos ligą bei trumpą 

gyvenimą. Kuomet ateidavo 
jis gelbėdavo ją kiek galėda
mas, bet jis žįnojo, kad ji ne
užilgo seks savo motinėlę?

Daktaro Thorn rūpestis li
gone nekuomet nesumažėjo, ir 
dabar kiekvieną dieną jis už
eidavo ant trumpos valandė
lės ir maloniai su ja pasikal
bėdavo; maža kas žinojo tą jo 
prielankumą. Jis mąstydavo, 

j kodėl ji nekuomet nesiskun
džia, kodėl ji nekuomet nesu- 
pyksta, nekuomet neišreikšda- 
ina jokio troškinio gyventi, 
nekuomet neatrodo esanti vie
nintelė; nors geros širdies 
žmonės, kurie gyveno žemai 
tame namelyje patarnaudavo 
jai reikale, bet po tam palik
davo ją vieną per ilgas balan
das. Gailestingas daktaras ne
žinojo, kad dieviškas Svečias 
kartas nuo karto,ateidavo į tą 
namelį rytais ir palikdavo sa
vo ramvlM1 toje nekaltoje šir
delėje palinksmindamas ją. 
Nors ne katalikas, daktaras 
Thorn nemylėjo jokio kito ti
kėjimo. Jis manė, kad tikėji
mas buvo nereknlingas jam, 
nes “jis neturėjo laiko,” bet 
Mariutei pasisakydavo, kad 
kasžin kas traukdavo jį Į jos 
pusę.

Tiek ir da daugiau Mariutė 
papasakodavo brangiai Gai
lestingai Seserei, kuri tankiai 
aplankydavo ją, ir kuri lirik- 
smindavo ją vargingame gy
venime, padėdama ir melstis. 
Kuomet .vienuolė atsilankyda
vo, kada paprastos maldelės 
pasibaigdavo, Mariutė prašy
davo: “Dabar, ‘Salve Regi
na,’ kad daktaras Thorn kata
liku taptų,” ir Sesuo Hilda 
atkalbėdavo tą gražią maldelę 
garsiai. Ji jausdavo nepapra
stą patraukimą melstis už ši
tą gerą žmogų, kurio ji nebu
vo mačiusi, ir kurio gerumas 
sergančiai mergaitei pažadin
davo seserį tankiai atminti jį
maldose. Net ir vienuolyno 1 •
koplytėlėje daktaro Thorn 
vardas Imdavo tankiai minė- 
jamns seserų maldose.

nys.
Sekmadienyje Jcr. -olimos ;dėjo ramiai pintinėje ir žiuri-

*) Thorn angliškai reiškia 
erškėtį.

Nėra žinios kam priklausė 
tuodu gyvulėliu, kuriuodu V. 
Jėzus panaudojo įjodamas Je- 
ruzolinion. Bet kni-kurie spė-

gyventojai šaukė “Osanna Do- nėjo į įvairius daiktus, kuriais 
vvdo Simui,” lydėdami V. Jė- [negalėjo atsigerėti. Dabar jo 
zų į nuėstą. Penkiomis dieno- motina lieveik nejautė sunku

Jis papasakojo Mariutei 
kaip jis pametė mulus varęs 
tų patį vakarą; kaip jis aplei
do miestų; kaip jis kpvojo su 
įvairiais nepasisekimais; kaip 
dirbo kolegijoje, kur jo ank
styvas mokslas atsinaujino; 
kaip pabaigoje jis pradėjo 
mokintis medicinos, ir po 
daug kantrybės ir neapsako
mų sunkenybių gavęs diplomą 
pradėjo praktikuoti; kaip jam 
nuolatos sekėsi vis geryn, kaip 
užsitarnavo gerų yardą ir tur
tą.

“Ir jei aš gyvenu vienas 
sau pasaulyje,” kalbėjo jis, 
“tai yra, pirmiausia dėl to, 
kad pradėdamas neturėjau už
tektinai kuomi išlaikyti pačią, 
o antra, man atrodo, kad koks 
kitas atsitikimas mano gyve
nime ateis pirmiau. Kas nors 
yra tame.”

Ir tuo syk daktaras Thorn 
nusijuokė, pražėrė savo ži
lus plaukus nuo kaktos ir at
sikėlė eiti. Jis pasakė šitą at
sitikimą į kokią dešimtį minu
čių, ir taip papasakojo, kad 
kai-kurie sakytų ta pasaka yra 
prasta; bet Mariutė žinojo jo 
gerą širdį ir brangino jo pa
sitikėjimą, ,J i pažiurėjo į jį su 
pagarba. Ji mylėjo jį taip, 
kaip butų mylėjus savo tėvelį, 
kurio neteko pirmiau negu 
buvo paaugus tiek, kad galėtų 
jį pažinti. Daktaras Thorn 
žinojo tai. ir gerbė ją, bet ji 
troško gausiai atsilyginti jam 
už tą. Kaip jis pasilenkė atsi
sveikinti su ja, las žiedukas 
kabojo arti jos akių. Ji pa
klausė -j

“Kas atsitiko su Karolinai- 
te?”

‘ ‘ Aš nekuomet nemačiau 
jos nuo tada. ir niekados neti
kiu sulaukti. Aš palikau ją 
šimtus mylių nuo čionai. Jus 
katalikai garbinate paveikslus 
ir relikvijas. Aš tiek panašus 
į jus, kad myliu šitą žieduką 
ir garbinu jį. Lik sveika.”

Mariutė gulėjo ramiai, mąs
tydama. Tai buvo nepaprasta, 
kad toks menkniekis padarė 
tokį gerą žmogų, kaip dakta
ras Thorn? Ji buvo kiek nepa
sitenkinus taippnt. Jo jaunos 
dienos buvo nelokios, kaip ji 
mintydavo. Bet tnda ji atsimi
nė: “Darbo pabaigoje visas jo 
gerumas.” Tikras šito žmo
gaus prakilnumas buvo jame 
visados, ir tik Iftukė kam gerą

lius vėliau jie slaugė Pilotui 
“Prikalk jį prie kryžiaus.” 
Nereik aiškesnio žmonių ne
pastovumo. Ir kaip kraugeriš-

ja, kad tuodu gyvulėliu pri- kps tas nepastovumas! Atsi
klausė tam pačiam žmogui, 
kurio triolmje penkiomis die-
noinis vėliaus V. Jėzus laikė 
paskutinę vakarienę. Jo vaydn 
tikrai nežinome, bet spėjame, 
kad buvo Morkaus Evangeli-I 
sto tėvas, turtingas Betpagės 
gyventojas, Šv. Morkus buvo

iiiinę iškilmingą Išganytojo 
įjojimą Jeruzolimon atsimin
kime taip-gi reikalą tvirtinti 
savo valią, kad nepasiduotų 
įvairiems pagundų vėjams, 
kad neitų ten kur nesąžiningi 
agitatoriai vilioja, kad stip
rini stovėtų už tipsų ir dorybę.

mo ant savo pečių ir linksmai 
eidama kalbėjo kartas nuo 
karto:

“Dangaus Motina, tu esi 
taip gerą. Aš nekndos negalė
siu atidėkoti tau užtektinai.”

i
# #

-- Keturias-dešimtis metų vė
liau Šveicarijoje mirė artis
tas. Kuone visi jo piešiniai 
reiškė Dievo Motinoj įvairius 
paveikslus. Kai-kurių piešinių

forma buvo prasta, liet pa
veikslų gražumas buvo neiš
pasakytas. Spalvos buvo taip 
dailini pritaikttitos, kad akysU daryti. Ji bandė įsivaizdinti
negalėjo atsižiūrėti gražumu. 
Dievo Motinos veidas paveik
sluose panaši į Rožę Schart- 
ler, kuri senai nešė savo pere-

kaip maloni ir graži turėjo 
būti Karolinaitė, kada pribė
go artyn prie gyvulių, mal
daudama už nelaimingų mulą.

gį kūdikį į Trens ir parnešė ji Ji mąstė npie daktarą Thorn,
regintį. Tas artistas buvo 
Pranulis, kuris, piešdamas 
dangišką motiną, negalėjo iš
silaikyti nepadaręs jos pana
šią į savo mylimąją žemišką 
motiną.

Juozapas R. Mačinlionis.

kaip jis pats atrodė toje va
landėlėje. Čia pat ligonis pra
dėjo melstis, kad galėtų sura
sti Knrolinailę, ir kad abi sy
kiu darbuonisi dėl jo sielos, 
idant jis pagrįžtų į teisingųjų 
pulkelį. Pavargusi bemintyda-

■'
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ma ligonis užmigo. Kada jos 
akutės atsimerkė, dvi Seseri 
buvo jos kambarėlyje užsižie
busios žiburį. Mariutė supra
to, kad saulė buvo nusileidus. 
Mergaitė atrodė tokia sveika 
ir kalbėjo taip gražiai, kad 
Sesuo Hilda tarė:

“Na, Mariutė, tu turbut 
pradėjei naują gyvenimą.”

Mariutė papasakojo vienuo
lei daktaro kalbą. Sergančioji 
kalbėjo silpnu balseliu. Iš Se
sers llildos veido spindėjo 
malonus raudonumas. Sesuo 
lig neklausė, lig buvo nutolu
si mintimis. Mariutė pabaigus, 
pažiurėjo j ją tikėdaniąs išgir
sti nusistebėjimą, bet Sesuo 
tylėjo. Ji lyg nenoroms ištarė 
porą žodžių, jos balsas buvo 
tylus, lig ji butų juos tarus 
pertraukdama maldą.

“Tai yra nepaprasta, Ma
riutė,” tarė Sesuo Hilda. 
“Kaip įvairiais keliais Dievas 
veda sielas į?rie Savęs. Mels- 
kiva ir toliau už b} gerą gydy
toją. Jau vėli valanda, bran
gioji, su Dievu, pasimatysiva 
rytoj.” \

Ir pirmiau negu Mariutė ti
kėjosi, Sesuo Hilda paėmus 
jos rankutę atsisveikino ir po 
valiai išėjo per duris.

Mariutė ne tik nesuprato, 
bet nusistebėjo. Kodėl jos 
brangioji Sesuo buvo tokia ne
suprantama? Ji mąstė ilgą 
laiką, bet nepermatė tikros 
priežasties.

Užėjo naktis. Ji buvo var
ginga ligonei. Jos skaistumas 
tame popietyje buvo tik žib
telėsimas liepsnelės prieš už- 
gęstant. Saulei tekant sekan
čiame ryte, atėję jai patar
nauti, rado ją daug blogesnę, 
ir net manė ją mirštant. Urnai 
tapo pašauktas kunigas ir jos 
geras prietelius, gydytojas 
Thorn. Gydytojas suprato, kad 
jos paskutinė, valanda buvo 
arti. Jam inėjus, Mariutė nu
sišypsojo.

“Jau man laikas,” ji pra
tarė. “Ar tamista nepasilik- 
tum su manimi kol numir
siu?”

Daktaras linktelėjo galvą. 
Šita vargšė, našlaitėlė mer
gaitė, atrodo labai brangi jum. 
Pas ją jam būdavo ramu.

Kunigas pažinojo ją gerai. 
Jos prisirengimas mirti buvo 
pradėtas gana seniai. Dabar 
liko priimti ijv. Komuniją, pa
skutinę absoliuciją ir Pasku
tinį Patepimą. Daktaras 
Thorn žiurėjo kaip tat viskas 
buvo atliekama. Jis matė 
skausmo ženklus ant jos baltų 
veidelių bei ramybę, kurios jo- 
kis kūniškas kentėjimas nega
lėjo panaikinti. Kunigas sakė 
pašauksiąs Seseris pribūti prie 
mirties. Mariutės akys rodė 
dėkingumą. Ji nebegalėjo kal
bėti. Daktaras Thorn atsisėdo 
Sale lovos, laikydamas jos pul
są. Daktaro malonus veidas 
buvo rimtas, bet labai pabalęs. 
Kambarėlyje buvo labai tylu. 
Jame buvo girdėtis vien tik 
sunkus kvėpavimas sergančio
sios ir vaikščiojimas tų kelių, 
kurie atsilankė ten išreikšti 
pasigailėjimą vargšei, mirš
tančiai ihergaitei.

Atėjo ir (Seserys. Vieno pa
žvelgimo užteko. Atsargiai 
prisiartinus prie galvų galo, 
Sesuo Jlilda mfkabino Mariu
tės mylimą kryželį nuo vinies 
ir indėje jį j šaltą rankutę. 
Paėmus pašvęstą žvakę nuo 
stalelio uždegė ją Į šlakstyda
ma švęstu vairiem m peržeg
nojo atšalusią kaktą ir klūpo
dama pradėjo skaityti malde
les už mirštančius. Maloniai 
skambantis balsas girdėjosi 
mirštančios kambarėlio tylu
moje. Daktaras Thorn pakėlė

nuolė toje valandoje buvo vi-Į šuo, yra šis: už visą kas ma-
sa užimta b.,.Idoje. Jos pilko:- uyje yra gera, aš esmi kaltas,

lsivas Trečiadienis, Kovas 16, 1921

pinigais, ar mokslininkių iš
mintimi, kiek sutvirtėjo darbi
ninkių sutartim.

Šiandie Vokietijos katalikių 
organizacija yra vienų politi
kų keikiama, kitų laiminama. 
Nors protestančių yra dau
giau, bet jos nemokėjo susi
vienyti, o stipriai susiorgani
zavusios katalikės padarė įta
kos ir aut vyrų, atitraukda- 
mos jų daugybes nuo socijaliz- 
inu. Moterims gavus pilietybės 
teises katalikystė ėmė vado
vauti net politikoje Prūsijoje 
ir visoje Vokietijoje.

Lietuviai negalim tikėtis to
kių puikių daiktų, nes musų 
moterys bei merginos skiriasi i 
uuo Vokiečių moterų tuomi, 
kad nemoka sutarti ir nepa
kenčiu nesiginčijusios dėl maž
možio.

Šv. Juozapas yra mirties 
globėjas.

Jam mirus jo akis užspaudė 
Marija su Jėzumi, už tat ir 
Jis tą tarnybą noriai pildo ki- 
t iems. Kas skaito tikėjimo ver
tus metraščius ir kitokius ap
rašymus apie dievobaimingų 
asmenų mirtį, tas daug atran
da paguodos. Mirties akstinas 
nelabai kartus tam, kuris šau
kiasi šv. Juozapo' globos.

Tėvas Aleksas iš Vignano, 
didelis , šv. Juozapo garbinto
jas, prieš mirtį prašė brolių 
vienuolių uždegti žvakę. Už
degė grabnyčią, nes manė, kad 
to reikalauja.

“Atneškite daugiau žva
kių ir uždegkite,” sako mirš
tantys.

Žingeidus broliai nori suži
noti, kam to reikia?

‘ ‘ Turiu apreiškimą—sako— 
jog čia ateis DieVo Motina ir 
šv. Juozapas nulydėti mano 
dūšią prie Dievo Sunaus Sos
to.”

Už valandėlės jo veidas nu
švito nuostabiu džiaugsmu.

“Klaupkitės,” tarė jis, “ir 
pagarbinkite mano Svečius ir 
Vadovus. ’ ’

po tų žodžių ramiai ir su nuo
voka nuėjo su Marija ir Juo
zapu į dangaus linksmybę.

Popežius Klemensas XI Ko
vo 19 d., 1721 m. buvo mirštąs. 
Gyvendamas didžiai garbino 
jis šv. .Juozapą. Prie jo lovos 
stovėjo kardinolas Olijvieri. 
Pdpežius drebančiu balsu taip 
jam pasakė: “šv. Juozapas 
buvo visuomet mano mylimas 
globėjas. Nuolat troškau Jo 
šventėse užbaigti savo gyveni
mą. Turiu vilties, kad šiandie 
tas išsipildys.” Ištaręs tuos 
žodžius dar labiaus nusilpnėjo 
ir mirė.

Tūlas Venecijos pirklys kas
dien maldavo prie šv. Juoza- 

i po. Nors jis buvo dievobaimin
gas žmogus, b^ jį apėmė bai
mė prieš mirsiant, ar gerai 
rengėsi prie išpažinčių praei
tame gyvenime. Ligonis atsi
dūkso jo prie šv. Juozapo, pra
šydamas apšvietimo., Toje pat 
valandoje tokia Štviesa atsira
do jo dūšioje, kad visą savo 
gyvenimą pamatė, kaip ant 
delno. Atliko gerą išpažintį ir 
ramia širdimi laukė mirties.

Tai ir mums paraginimas, 
kol gyvi esame tankiai mal
daukime šv. Juozapo laimin-

tuose prieš Georgotoįvn’o stu
dentus stojo Prinoeton’o (ne-^ 
katalikiško) universiteto stu
dentai. Tema buvo: “Suvieny
tų Valstijų darbdaviai turi at
sisakyti atdaros dirbtuvės 
principo.” Vienu atveju 
Georgetowniečiai turėjo tą sa- 
kinį griauti, kitu atveju jį pri
rodyti. Abiem atvejais jiems 
pasisekė uždavinį išpildyti.

akys buvo nulenktos žemyn.
Sesuo meldėsi, o gydytojas 

Thorn klausė. Kas buvo tame 
balse ir tose maldose? Jis ne- 
kuomet nebuvo jautęsi taip 
kaip dabar. Tikrai tenai Die
vo butą. Daktaras jautė malo
nės balsą ir, lenkdamas savo 
galvą, pratarė “Credo” (Ti
kiu) !

Ant syk ten pasidarė tylu. 
Mariutė atmerkė akutes. Ji 
bandė šypsotis; jos lupos kru
tėjo. Daktaras Thorn pasilen
kė išgirsti jos silpnus žodžius.

“(lydytojau — butų man — 
linksma — mirti, jei — tamista 
galėtum bandyti—tikėti mano 
tikėjimu. Sesuo ir aš—meldė
mės—taip ilgai. Ar taip?”

“Bandysiu, Mariutė,” atsa
kė daktaras. Ir savo širdyje 
niekam negirdint pridėjo: 
“Antru kart veda mane mer
gaitė.”

Skaistus jo paivelgimas už
degė jos sudžiuvusius veide
lius. Ji tyliai pažiurėjo į klu 
pojančią Seserį, it butų save 
pavedusi anai. Mažas drebu
lys perėjo per jos kūną. Sese 
rys vėl pradėjo garsiai mel
stis, lygiu, tyliu balsu. Ligonis 
kelis kartus sudejavo, po tam 
du sunkiu atdūksiu ir tyluma.

“Jau mirė,” tarė gydyto
jas, atsikeldamas ir staiga iš
eidamas iš kambario. “Amži
ną atsilsį suteik jai Vieš
patie” senos, gražios maldos 
už mirusius buvo girdėtis šven 
ta baime perimtoje tylumoje. 
Kada paskutinis “Amen” ta
po ištarta, visi atsistojo pa
žiūrėti į atšalusį veidelį su už
merktum akutėm. Kiekvienas 
beveik džiaugėsi ir net nedrį
so norėti jos atgal.

Daktaras Thorn apmokėjo 
laidotuvjų išlaidas. Joms pa
sibaigus, jis valandėlei pasiliko 
pas jos kapą, paskui grįžo at
gal miestan ir nukeliavo į 
vienuolyną. Jis buvo.mąstęs 
daug nuo to laiko kaip Mariu
tė numirė. Jis mintijo, jog rei
kėtų pasiskubinti išpildyti 
mergaitės prašymą. Bet pir
miausia jis turi kaip ką išsi
aiškinti. Jis atėjo artyn prie 
augšto muro. Jis žinojo jį ge
rai, nes praeidavo pro jį tan
kiai, nors nekuomet nebuvo 
i nėjęs į vidų. Daktaro vardas 
buvo gerai žinomas Seserims, 
nes jos lankydamos pavargė
lius girdėdavo apie jo geru
mą. Jis į Seserų vienuolyną 
i nėjo ir padavė savo kortelę, 
prašydamas matyt Seserį, ku
ri buvo prie Mariutės Thurs- 
ton mirties,

l’o valandėlei augštą, graži 
vienuolė i nėjo tyliais žing
sniais. Malonus skaistumas ir 
ramumas jos gražaus veido 
krito ant jo, ir šviesumas jos 
pilkų akių spindėjo, it perinu 
dainas jį. Daktaras atsistojo.

“Aš atėjau, Sesuo,” tarė 
jis, su pagarba, “pasakyt' 
draug<“i tos mergaitės, kurią 
šiandie palaidojome, kad aš 
ketinu išpildyti tą prižadą, 
kurį padariau pas jos lovą 
mirties akivaizdoje. Aš tikiu į 
jos ir tainistos tikėjimą ir esu 
pasiryžęs šitam pačiam vaka
re prisirašyti prie katalikų. 
Bet aš prašau jus nemanyti, 
jog aš esu nemandagus, jei 
klausiu vieno dalyko, išaiški
nančio brangų atsitikimą ma
no gyvenime. Ar nabašninkė 
Mariutė kada nors kalbėdavo 
tamistai apie mane?”

aip, ji kalbėdavo, (lakta 
tam vienuolė mandagiai, 

“ir aš padėdavau jai melstis 
už tamistą per ilgų laiką. Aš 
dėkoju Dievui, kad tokia pra
kilni išmintis kaip tainistos 
ant galo prieis ten, kur rasgalvą drebėdamas. Vienuolės 

veidas juodame velione, pasi -1 ramybę.” 
suko tiesiog į gydytoją. Vie-I “Bet mano

atsitikimui, pasitaikiusiam 
pirm dvidešimt penkių metų 
tolimame mieste, ir apie jį 
Mariutė turbut pasakojo ta
mistai. ” -

Sesuo Hilda nulenkė galvą, 
ir jos akys buvo atkreiptos į 
nusinešiojusį .turkizinį žiedu
ką, kuris kabojo prie daktaro 
laikrodžio. Daktaras pastebė
jo tai, nusišypsojo nežymiai, 
ir tarė rimtai:

“Kada as mačiau jus, Se
suo, prie tos brangios mirš
tančios mergaitės lovos ir gir 
dėjau jūsų balsą, tai man ro
dėsi, kad pažinojau jus. Šitie 
dvidešimt penki metai lig šū
vis pralėkė ir tas atsitikimas 
butvo mano akyse, ir tamista 
buvai tas angelas, kuris mane 
sudraudė. Ar aš klystu?”

Vienuolė nusišypsojo.
“Pirm dvidešimt penkių 

metų, daktare, aš buvau ne
paklusni mergaitė, dar tokia 
mažiutė, jog daryti gero nie
kam nepajiegiau.”

“Bet kaip tainistos var
das,” užklausė daktaras 
Thorn; meldžiu pasakyti nors 
savo pirmutinį vardą?”

“Alano vardas buvo Ona,” 
prakalbėjo vienuolė abejoda
ma; “bet namie tie, kurie my
lėdavo mane, vadindavo ma
ne ‘Karolina.’ ”
St. Francis, \Vis.

ŠV. JUOZAPAS-GYVYBĖS 
IR MIRTIES GLOBĖJAS.

y

klausimas, Se-

VOKIETIJOS MOTERYS.
Septynioliktame šimtmetyje 

gyveno didis astronomas 
(žvaigždžių mokslininkas) Jo
nas Keppler’is. Jis galutinai 
prirodė, jog Koperniko nuo
monė, kad žemė sukasi apie 
saulę, yra teisinga. Keppler’is 
buvo protestantas, bet jis bu
vo geru su katalikais ir jo vai
kai perėjo į katalikus. Iš tos 
giminės yra Rottenburg’o vy
skupas Povylas Keppler’is ir 
jo brolis Jonas. Šis pastarasis 
prieš karą buvo Cbarleston’o 
karinės akademijos profeso
rius South Carolina. Čionai 
gyvendamas ir profesoriauda
mas jis pažino Vilhelminą 
Scheppegrell’iutę ir vedė ją.

Prieš pat karą profesorius 
su pačia parvažirtvo į tėvynę, 
perkentėjo jos baisiuosius 
vargus ir 1918 metais mirė 
badu, arba, kaip sakosi iš li
gos gautos dėl neužtektino val
gymo. Našlė išliko gyva ir ta
po vice-prezidentė Vokietijos 
Katalikių Moterų Susivieniji
mo. Tame susivienijime yra du 
milijonu narių 730 skyriuose. 
Pirmininkė yra Jadvyga 
Dransfeld’žiutė Berlyne.

Ji yra drauge pirmoji vice
pirmininkė Centro partijoje ir 
atstovė Vokietijos seime arba 
Reicbstag’e, kuriame viso labo 
yra penkios katalikės atstovės. 
Vokiečių katalikės pradėjo or
ganizuotis 1903 m. Tada 
Dransfeld’žiutė kreipėsi prie 
vieno atstovo su savo organi
zacijos reikalais. Jis jai atsa
kė: “Mes negalim susidėti su 
kūdikiais. Galėsiu su tamista 
kalbėti, kada jus organizacija 
turės 50 tūkstančių narių.” 
Drąsi pirmininkė nukertėjo tą 
šiurkštų žodį, grįžo darban ir 
nepoilgam atėjo pas išdidų at
stovą, atsinešdama įgalioji
mus 200 tūkstančių narių.

Vokiečiu katalikų ir katali
kių veiksme tat yra ypatinga, 
kad jų organizacijos apima vi
sus luomus: didžjM>nius, didž
turčius, darbininkus, ūkinin
kus, jų visų moteris ir dukte
ris; kunigaikštienė dirba ly
giomis su tarnaite langų plo
vėja, arba kitokia. Atvažiavu
si j Ameriką Keppler’ienė sa
ko, kad Vokietijoje katalikių 
organizacija neliek didžturčių

Su nepaprastu rūpestingu
mu gamina išteklius gyvenimui 
reikalingus. Kur šeimynose 
tikėjimas ir ypatingas mal
dingumas gyvuoja prie šv. 
Juozapo, tenai, kaip sakoma, 
visuomet galai su galais suve
dama. Tai žino ir tuomi nau
dojasi ypatingai vienuolinės 
kongregacijos. Jei jas aplanko 
kokia stoka arba koksai kitas 
sunkus nuotikis, tai jos prade
da novelių prie šv. Juozapo 
arba kokią kitą dvasišką au
ką sudeda ir nekuomet neuž- 
sivilia. Už tą pasitikėjimą šv. 
Globėjas nuostabiu bildu atly
gina.

Šv. Juozapato Kuncevi
čiaus gyvenimas duoda minus 
pavyzdį. Kuomet tas šv. vy
skupas buvo Bazilijonų vie
nuolyno viršininku Vilniuje, 
taip vieną kartą išsisėmė mai
sto ištekliai, kad ir duonos 
trupučių nebifvo. “Tėve, ar 
turiu skambinti, kaip papras 
tai šaukiama tėvai ir broliai 
prie stalo?” klausia broliukas.

“Delko ne? Paskambink— 
tegul visi gyvenantieji vienuo
lyne susirinks į valgomąjį kam 
barį,” atsakė Juozapatas.

t f
“Nėra kas valgyti,” kam juos 

varginti?” aiškinosi brolelis.
“Šv. Juozapas turi daugiaus 

negu išdalino, duos jis mums, 
kiek tiktai reikės,” drąsiai pa
sakė viršininkas.

Susirinko daug vienuolių į 
valgomąjį, atkalbėjo maldelę 
ir susėdo "prie tuščio stalo. 
Staiga pasigirdo bildėsis, bet 
ne iš virtuvės, kaip kad nešda
vo iš jos valgius, tik nuo kie
mo, nes atvažiavo du vežimu 
pilni maisto. Nebuvo galima 
sužinoti, iš kur tas maistas 
atsirado, nes vežimai, iškro
vus maistą, išnyko. Atsiuntė 
juos be ulx‘jo šv. Juozapas, 
kuriuomi pasitikėjo šv. Juo
zapatas.

Kuomet dar gyveno Jėzuitų 
kongregacijos įsteigėjas, šv. 
Ignacas Loyola, ir buvo jis Ko 
moję pas savo vienuolius, iš
tiko didelė stoka net reikalin
giausių daįktų.

,Vieną kartą nebuvo nieko 
pietums, prie to ir pinigų ne
buvo nei skatiko. Šv. Ignacas, 
didnlis šv. Juozapo garbinto
jas, įsakė broliui, maisto pri- 
veizėtojui, eiti miestan ir pa 
rinkti aukų. Broliui reikėjo ei
ti pro šalį senų, apgriuvusių 
namų, kur retai kas paveizė
davo. Kas tai sužibo tarp 
griuvėsių. Brolis priėjęs rado 
gražius pinigus, išbarstytus 
tarp akmenų, o buvo jų tiek, 
kad visas vienuolynas iš to už
silaikė gan ilgą laiką. Nors 
ieškojo tų pinigų savininko, 
liet niekas nenorėjo prisipa
žinti.

Apveizėtas šv. SakramentaisIgos mirties.

KATALIKIŠKOS ŽINIOS.

Bavarija. Dabar po karui Olomunc’o
kapitula Šrameką išrinko sa-

Bavarijai su Visa Vokietija j vo arkivyskupu. Prezidentas 
paskendus pralaimėto karo! norėjo neprileisti jo prie vy- 
varguose atsirado nelaimių, skupystės, bet negalėjo. Šra- 
Atsirado ir nesuirusių vyrų. Imek’as arkivyskupu tapo. Jis 
Ratisbonos miesto pavyskupis I nuo seniau buvo ir liko kata- 
Jonas B. llierl ėmė gelbėti likų partijos vadu Čeko-JSlova-
sergančius ir badaujančius. 
Nors jis pats mažai ką tetu

ki joje.
Šįmet Čeko-Slovakijos par-

rėjo, bet taip puikiai pagelbą I lainente parėjo klausimas ar
organizavo, jog reikėjo stebė
tis, kad tokiais mažais ištek
liais padarydavo tiek daug ge
ro. Patyrė apie tai Amerikos 
Katalikų Tautinė Taryba ir 
pranešė Amerikos Raudoną- 
jam Kryžiui, pridėdama 1,000 
dolierių pagelbos. Amerikos 
Raudonasis Kryžius perduo
damas tą dovaną patarė savo

valdžia pripažjs katalikams 
priklausančius jiems kreditus 
ar m*. Laisvamani ja norėtų 
kad respublika kištųsi į vy
skupų skyrimus, o kad kata
likai turėtų iš savo kišenio ap
rūpinti tuos dvasios reikalus, 
kuriuos kitiems aprūpina res
publika. Tokia politika nepa-

įgaliotiniams įsižiuuėti arčiau tiko Katalikų Partijos atsto- 
į vyskupo llierl’o veikimą. Tie'vams Čeko-Slovakijoje. Jie su- 
ištyrę dalyką puikiai raportą-' tarė balsuoti prieš budžėtą. 
vo i Washi..gton’ą ir davė pa- VaMžia pamatė, kad budžėtas
ciulymą, kad Amerikos Rau-I . , . . . . ...‘ todėl eme derėtis sudonasis Kryžius padvigubinti] katalikais. Derybos pasisekė, 

katalikai tapo patenkinti ir
vyskupo Hierl’o veikimą pri
dėdamas tiek lėšų, kiek misai 
turi iš savo vietinių šaltinių. budžėtas parlamente priimtas.

Siberija.

Čeko-Slovakijos prezidentas Pirm trijų metų, kol dar 
yra žiaurus katalikystės prie- tebebuvo karas, mes rašėme, 
šas. Jis kitados buvo įsipainio- J kad Tomsko klebonas kuli. 
jęs į teismų. J)-rui Silnanui į Juozapas Demikis, Lietuvis,

čeko-Slovakija.

Bartai prisėjo Imti liudininku. 
Prisiekęs jis negalėjo užtylėti 
tiesos. Masarvk’as teisme ta-

tapo paskirtas Liberijos pa 
vyskupiu. Tuomet nebuvo ofi- 
cijalės žinios nei patvirtinan-

KLAUSIMAI IR ATSA
KYMAI,

K lauš imas 1. Kodėl Velykų 
rytmetyj tris kartus einame 
apie bažnyčią, o svetimtaučiai 
katalikai nedaro nei kokios 
procesijos?

Klausimas 2. Ar tiesa, kaip 
kad knygose užrašyta, kad 
nuodėmių atleidimas įvestas 
1095 m.?

^Klausimas 3. Del kokios 
priežasties užginta kunigams 
vesti moteris?

Daytonietis.

Atsakymas 1. Procesija gali 
Imti įvairi. Kur ir kaip ji eina 
tat priklauso nuo jos vedėjų 
nuožiūros. Paprastai senovėje 
procesijos būdavo iš vienos 
bažnyčios į kitą. Kaimuose 
bažnyčios būva taip toli viena 
nuo kitos, jog negalima pa
siekti su procesija. Todėl kai
muose procesija dažniausiai 
būva apie tą pačią bažnyčią.

Velykų šventė yra nepapra
stai didelė. Norėdama jos iš- 
kilmybę pažymėti ypatingu 
budu Lietuvos dvasiškija įve
dė trilinką procesiją apie baž
nyčią. Kitoą tautos daugiau
siai taikosi prie miestų gyve
nimo. Juose procesijos apie 
bažnyčią dažniausiai negalima 
padarytį dėl stokos vietos; 
t i iš vienos bažnyčios į kitą 
taip-gi būva neparankumą, 
ypač nekatalikiškuose mies
tuose, todėl procesijos besida
ro tik bažnyčioje, o lauke bu
vo iškilmingi] marša vinių ne
paprastais atvejais, kaip vy
skupo atvažiavimas, naujo 
klebono paskyrimas, primici
jos ir kiti toki atsitikimai. 
Lietuviai tat turi teisę trisyk 
eiti apie bažnyčią, kiti turi 
teisę nei sykio neiti. Visiems 
valia laikytis savo šalies įpro
čių.

Atsakymas 2. Netiesa. Nuo
dėmių atleidimus įvestas V. 
Jėzui ant žemės begyvenant 
po atsikėlimui iš numirusių. 
Šv. Jonas liudija: “Tai-gi nu
džiugo mokiniai išvydę Vieš
patį. Tai-gi tarė jiems dar 
kartą: Ramybė jums. Kaip

mane

po apkaltintas, bet žadėjo ne- čios nei užginančios tą gandą.
Dabar per Paryžių Kovo 1 d. 
atėjo žinia, kad Šventasis Tė
vas Siberijon pasiuntė Apaš
tališką Vizitatorių Kynų misi- 
johorių Prancūzą vyskupą De 
Guebriaut. Jeigu Siberija tu
rėtų' savą konselįpnbtą pavy- 
skupį, tai Šventasis Tėvas vi
zitatoriaus tenai nesiųstų. To
dėl nežinia kas pasidarė su 
vyskupu Demikiu: ar jis nega
vo paskyrimo raštų (gal bol
ševikai sutrukdė), ar jis mirė, 
ar jis iškeliavo, ar kas kita 
pasidarė? Tų visų klausimų 
negalimi“ ištirti. Gal tiems 
klausimams ir yra Apaštališ
kasis Vizitatorius.

dovanoti kunigui Bartai. Bud- 
vveis’o vyskupijos kapitula 
kun. Bartų po karui išrinko 
vyskupu. Šv. Tėvas rengėsi 
rinkimus patvirtinti. Čeko-Slo
vakijos prezidentas naujos 
•espublikos parlamente prie

šinosi tam išrinkimui. Katali
kai to parlamento atstovai 
privačiai pranešė prezidentui, 
kad parlamente paskelbsią 
delko Massuryk’as nenori 
Bartos. Prezidentas liovėsi 
trukdęs; kun. Bartu tapo vy
skupu.

Smulki a- nu niuė prezidento 
politika pasiimi© ir kitu atve
ju. Massarykui esant Austri
jos parlamento nariu, lame 
čiame parlamente Imvo taip gi 
kitas Čekas kunigas Šramek“. 
Neapkęsdamas katalikų Mas 
sarykns parlamente kalbėjo 
prieš juos ir padarė istorišką 
klaidą, šramek’as pasiprašęs 
balso viešai parodė profeso
riaus klaidą.

Amerika.

Kovo 12 d., \\ ashiugton, D. 
C. buvo studentų debatai 
(ginčai). Vienoje pusėje stojo 
katalikiškojo Georgetoįvn ’o 
universiteto studentai, kitoje 
pusėje nekatalikiškojo Yale 
universiteto. Antruose deba-

siuntė
čiu jus. Tą pasakas kvėpė ir 
tarė jiems: Imkite Šventąją 
Dvasią: kuriems atleisite nuo
dėmes, atsileis jiems; ir ku
riems užlaikysite, užlaikytos 
bus” (Jom 20, 20—23). Jei 
kokia knyga priešingai rašo, 
tai klysta.

Atsakymas 3. M£s plačiai 
rašėme apie įsakymą Kunigam* 
laikyti amžiną skuittybę ij 
apie to įsakymo priežastis 
Nenorėtume kartotis. Jau Se
name Jstatyme paties Dievo 
buvo duotas paliepimas, kad 
kunigai prieš aukosiant Die
vui gyvulėlius arba smilkalus 
uenakvotų su savo moterimis, 
o apseitų skaisčiai. Naujo įsta
tymo auka yru didesnė, nes 
aukojamus V. Jėzaus kūnas ir 
kraujas. Naujame Įstatyme 
kiekvienas kunigas kasdien 
daro tą auką; tai nėra kada 
naudotis moteryste. Rytinių 
apeigų katalikų kunigai vieto 
mis yra veiįę, bet ir jie ne 
kasdien laiko Mišias, nes prieš 
Mišias jiems nevalia naudoti.: 
moteryste. Kun. P. Bucys,

Tėvą s, ir as siun-




