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dvasiškijai. Karaliaus netei vo duota brangus auksas, ku
sybė, arkivyskupo ištvermė riuo galime savo skolas nuoBažnyčios tei dėmėmis užtrauktas išmokėti
f ir drąsa ginti
i ses sukėlė didelę kovą. Nega ir dangų sau pirkti. Yra lai
na ką malonės neteko arkivy paskutinis Jo meilės išradi
skupas karaliaus širdyje, bet mas, po kuriuomi nieko kito
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ir persekiojimą turėjo atkelti. netrokšta, kaip tiktai, idant
Atvelykis.
nokios. Jis dar aiškiai pažy tikėjimą. Tam tikslui parinkta garbingos viešpatijos, kaip jie
Karalius atėmė Kantuarijos initumėnie iš jo sau naudą.
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skupas gavo išbėgti iš tėvynės davo arba daryti nenori. Jo
mojo laiško 5, 4—10.
danguje, o dvasia, .vanduo Trumpai suimant šios die savo minčių dalies, o pasilai
ir slapstėsi Prancūzijoje. Kuo yra valia, idant d<*l savo pa
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žmonės.
D
žmonės
mylėdami
Aleksandras III ir Prancūzi meilė, garbintumėme, kuri
kas gimę yra iš Dievo pergali
kėjimo reikalas ir galybė. 2. klaidą-^taip ją suplaka su tie
liudijimą
duoda
ant
žemės.
jos karalius Liudvikas VII, dauginus, kaip kitos V. Jėzaus
pasaulį, o pergalė įveikianti
(Gyveno 1117—1170)
Nereikia
imu minėti, kad yra To tikėjimo stambiausios tie sa, jog nei patys negali atskir
Enrikas suminkštėjo. Arkivy Kurio dalys kentėjo iki pasku
pasaulį—tai yra musu tikėji
skirtumų tarp dangaus ir tarp sos yra šitos: a) Švenčiausia ti vienos nuo kitos; arba pa Anglas, Gilbertas Bekket, skupas sugrįžo į Angliją. Bet tiniam ant kryžiaus atsiduksėmas. Kas-gi yra pergalįs pa
Trejybė, b) Jėzaus. Dievybė, silaiko abi, arba atmeta abi. dar Imdamas jaunas, su drau karaliaus dvariškiai savo lie jiimii.
•
šaulį, jei ne tas kuris tiki, kad žemės.
c) Sakramentai ir d) reikalas Tokia yra savy meilės galybė. gais keliavo į Jeruzolimą, bet žuviais pasirūpino vėl užkurti “Viską, ką tiktai šv. Žmogy
Sakramentar*^
Jėzus yra Dievo Simus? Tas
gyventi dvasia, o ne kurni.
Ne iš grynos meilės, tik iš sa kelionėje tapo Saracėnų su karaliaus neapykantą ant ar stė turėjo iškentėti prie bai
yra, kuris atėjo per vandi ui
Kai kurie protestantai, ma
vymeilės, žmonės ima mylėti gautas ir pateko nelaisvėn. kivyskupo. Karaliui neatsar sios mirties ant kryžiaus, tą
ir Kraują Jėzus Kristus, m* tydami, jog šv. Jonas mb.ėjo
vienu 'vandenim, bet vandenim tiktai dvasią, vandenį ir MIŠIŲ EVANGELIJA SULIG klaidą ir suplaka ją su tiesa. Pusantrų metų jis kentėjo tą giai išsitarus nedori dvariš atjautė ta Širdis per visą sa
Kuomet kas nors juos versti* nelaimę pas vieną Saracėnų kiai užpuolė ant arkivyskupo vo gyvenimą. Ta yra prieža
ŠV. JONO 20, 19—31.
j ir krauju. Ir Dvasia yra, kuri Kraują, išveda, buk jis tepripriverčia atsižadėti klaidos, admirolą, o būdamas uolus ka bažnyčioje belaikant Mišias ir stis, dėl ko Dievas nori, idant
liudija, kad Kristus yra tie pažinęs tiktai du sakramentu,
Anuo metu, kad buvo vėlu tuomet jie patys atmeta ir tą talikas, tankiai kalbėdavo apie nužudė. Karalius popežiui už- skyriumi butų garbinama; per
sa. Nes trys yra, kurie dangų būtent Krikštą ir Y. Kūną,
je duoda liudijimą: Tėvas, Zo- nes dvasia ne sakramentas. ta diena pirmąja po subatos ir tiesą, prie kurios buvo prilip- Dievą ir apie pasišventimą sigynė dalyvavęs toje žmogžu Kavo meilę ir maldingumą tu-—
|dis ir Šventoji Dvasia: ir tie 'Pečiaus šv. Jonas negalėjo durys buvo uždarytos dėl Žy dę savo mylimąją klaidą Jam. Tų tikėjiminių kalbų dystėje, sugrąžino Bažnyčiai ri žmonės tiek suteikti Jam
trys yra vienas. Ir trys yra vienaip liudyti Evangelijoje, dų baimės ten mokiniai buvo Taip padarė apaštalai. Nega noriai klausydavo vienatinė atimtus turtus ir pats senat džiaugsimo, kiek Jam savo
kurie liudijimą duoda ant že kitaip laiške. Evangelijoje jis susirinkę: atėjo Jėzus ir sto lėdami tikėti, buk Jėzus suda admirolo duktė. Ypatingai tie vėje basas sukruvintomis ko nuodėmėmis uždavė kartybių
mės: Dvasia, vanduo ir Krau rašė, jog Jėzus, atsikėlęs iš jo viduje ir tarė jiems: Ra rys galingą viešpatiją ant že Gilberto žodžiai įsmigo jai gi jomis nukeliavo prie šv. Tome ir baimės.
jas; ir šitie trys vienas yra. numirusių tarė apaštalams: mybė jums. Ir tą ištaręs pa mės, jie liovėsi tikėję, jog Jis liai atmintyje, kad Iš meilės grabo. Piktadariai, kurie buvo “Nėra nieko saldesnio ir
Jeigu priimame žmonių liudi- “Imkite Šventąją Dvasią: rodė jiems rankas ir šoną. yra Kristus ir Dievo Simus. dėl Dievo turime būti pasiren sąvo rankomis nužudę šv. To pasekmingesnio prie apverti
Įjimą, tai Dievo liudijimas yra kam atleisite nuodėmes bus Tai-gi nudžiugo mokiniai iš Šventasis Tomas labiau už gę visako netekti ir net gyvy mą, visų neapkenčiami ir sąži mo labiausiai užkietėjusių dū
didesnis, nes tas Dievo liudiji atleistos, kam užlaikysite bus vydę Viešpatį. Tai-gi tarė kitus būdavo pamėgęs tą že- bę pašvęsti. Vieną naktį Gil- nės išmetinėjimų varginami, šių, kaip tas malonus patepi
mas esąs didesnis, kad liudijo užlaikytos’’ (Jon. 20, 22—23). jiems vėla: Ramybė jums. mišką V. Jėzaus viešpatavi- bprtui pavyko pabėgti iš ne iškeliavo Ryman ir iš palies mas ugningos Tos meilingiausavo Simui. Kas tiki į Dievo Tai-gi šv. Jonas žinojo ir ki Kaip siuntė mane Tėvas ir aš mą, todėl Tomas labiau už ki laisvės ir sugrįžti Londonan. popežiaus gavo išrišimą. Pas sios Širdies meilės. Ji parims
Sūnų, tas turi savyje Dievo tiems net raštu skelbė, kad siunčiu jus. Tą pasakęs kvėpė tus paliovė tikėjęs į jo dievy Bet taippat ir jo mokintinė, kui jie nuvyko į šv. Žemę, užkietėjusią širdį su pagelba
į juos ir tarė jiems: Imkite bę, todėl jis smarkiau už ki ana vienintelė admirolo duktė, įstojo vienuolynai! ir atgailoje savo pamokslininkų ir kitų
liudijimą.
Kristus įsteigė nuodėmių at
neužilgo pasekė jį, nes slapta
leidimo sakramentą. Šv. Jo Šventąją Dvasią: kuriems at tus atmetė tiesą su klaida, ir išbėgus iš tėvo namų atvyko į užbaigė gyvenimą. Taip tai šv. tikinčiųjų žodžių; Ji tą žodį
Tomas, uoliai gindamas Dievo padarys ugningu kardu, kur
.Lekcijos Paaiškinimas nas negalėjo nepripažinti kitų leisite nuodėmes, bus atleis netik netikėjo į Kristaus atsi
Londoną.
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“Ta Dieviška Širdis yra ne
dabar yra Šventame Rašte Mateušas, būtent: “Ką Diei Naujame įstatyme. Tie penki 'vas suvienijo, žmogus teneski- dimus, nebuvo su jais, kuomet sitikimai padarė, kad jis po dos, o paskui ištekėjo už savo Visi katalikai turėtų uoliai išsemtu šaltiniu, iš kurio plau
daiktai yra: Evangelija, Ap rie” (Maf. 19, 6). Kristus tuo Jėzus atėjo. Tai-gi kiti moki aštuonių dienų sugrįžo į kuo mokytojo, Gilberto. Jųdviejų rūpintis Dievo garbe ir Baž kia trys nuolatinosios srovės.
reiškimai ir trys laiškai. At met kalbėjo apie moterystę ,ir niai sakė jam: Matėme Vieš pelę, nors nežadėdamas joje sūnūs buvo Tomas, kurs vė nyčios teisėmis. Idant ta do Visųpirma srovė gailestingu
velykio Mišių lekcijoje yra i- įsakydamas nesiskirti padarė, patį. Bet jis sakė jiems: Jei liktis. Jis joje likosi dėl to, liau tapo Anglijos kancleriu, rybė Dievui patiktų, ji turi mo dėl nusidėjėlių, ant kurių
Įtrauka iš pirmojo laiško. Tas kad ji tap.o sakramentu. Šv. nematysiu jo rankose vinių kad savomis rankomis palytė KantuarijoN, vyskupu ir šven turėti tris ypatybes, t. y. turi išpila gailesties ir sutrinimo
laiškas tapo parašytas perse Jonas turėjo prijiažinti ir šv. perdurimų ir neįdėsiu savo jo atsikėlusiu iš numirusių tuoju.
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Į laiške krikštą šv. Jonas pava 8, 14—15). Šv. Liukas gyveno
arba be savo žemiškos nau sa tobuliems prieteliams, ku
dino vandenim, Švenčiausiąjį tais pačiais laikais kaip ir šv. ir žiūrėk mano rankas ir at- žaizdas, nes apaštalas tikėjo ir lavintas vanagas puolė ant dos, ne savo išdidumo, vien tik riuos nori su savimi suvienyti,
anties ir įkrito vandenin. Kad
Į Sakramentą krauju.
Jonas. Juodu abu dirbo tą pa kišk savo ranką ir įdek man į Į be to, bet mes užtektinai esame nenustojus mylimojo paukščio, ieškodamas Dievo garbės ir idant jiems savo žinių suteikti
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palinkę prie visokių abejonių.
žmonių dūšių gero. Rūpestis idant kiekvienas pagal savo
tį darbą: skelbė Kristaus
ŠV. Trejybė.
Atsakė Tomas ir tarė Neturėję progos patys matyti 'romas šoko į vandenį gelbėti, jį nesilpnjna, paniekinimas būdą stengtųsi prisidėti prie
kintys.
mokslą žodžiu ir raštu. Neuž
Tą žinant lengva suprasti, gynė* šv. Jonas nei kunigystės jam: Mano Viešpats ir mano kaip Tomas, gal būtume ėmę liet vilnis jį pagrobė ir nune nebaugina, kančia ir mirtis ne Jos garbinimo. Tais rūpinsis
kad šv. Jonas minėja Šven sakramento, nes pats buvo ku Dievas. Tarė jam Jėzus: Ka abejoti apie jo akis. Todėl šė prie malimo po ratu. Butų stabdo. Kur (langiaus sunky Šv. Marija ypatingu bildu glo
čiausia 'l'rejybę sakydamas: nigas. Kunigystės galybę su daugi matei mane Tomai, tai Kristus norėjo, kad ne vi'*n žuvęs, jei staiga ratas nebūtų bių, kryžių ir nepasisekimų, boti, idant prie to tobulaus
/Trys j ra kurie danguje duoda teikdamas, Švenčiausiu Kak- įtikėjai: laimingi kurie įtikėjo akys, liet ir pirštai apaštalo sustojęs. Tas nuotikis Tomui ten jis labinus auga ir stip gyvenimo galėtų prieiti. Kas
liudijimą: levas, Žodii'
zoiiis ir rainenįu pavai gydydamas ap- nematę. Dar daug ir kitokių tarnautų mus reikalui. Tą pasirodė stebuklu, atidarė jau rėja. Toksai buvo uolumas šv. (langiaus, Ta Dieviškoji Šir
dis mirties valandoje tiems,
Šventoji Dvasia. Tėvas yra aStalus, tarp tų ir Sv. Jeną, Y. Jėzus padarė matant savo mo Viešpaties mintį išreiškia Jo nikaičiui akis ir vėl patraukė Tomo.
Į Pirmasis
Trejybės Asmuo, Jėzus jiems kalbėjo: “Jau kiniams ženklų, kurie nėra už žodžiai: “Kadangi matei ma arčiaus prie Dievo. Nuo to
kurie Ją garbino šiame gyve
Šventoji Dvasia yra recm- nPvndįsiu jus tarnais, nes taU rašyti šioje knygoje. Bet šitie nę Tomai, tai įtikėjai: laimin laiko Tomas visiškai pasišven
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Pats šv. Jonas tą aprašė.
Tos Švenčiausios Trejybės
Apaštalai V. Jėzui gyvam ganytojo veikimą per tas ke Enrikas II, valdė sauvališkai pas vienuolę taip apie Ją iš spaustiems ir jūrėmis meilės,
Tikėjimas.
I išraišką :iv. Jonas randa ant
esant tikėjo, jog Jis yra tas, turiasdešimta dienų. Šv. Jo ir pasisavindamas Bažnyčios reiškė: “Garbingiausia Jėzaus kuriose visus prispaudimus
Persekiojimų laikais pavo kurį Dievas buvo žadėjęs at nas liudija, kad Kristus dau gerybes, darydamas skriaudą Širdis nori visų širdyse įsteig turime panerti.”
[žemės trijuose svarbiausiuose
. ---.
—-------------r ti Kavo skaisčiausios meilės
tikėjimo dalykuose: dvasia, jinga buvo aiškiai kalbėti ir siųsti Žyrlų tautai ir per pra giau padarė negu yra aprašy
vanduo ir kraujas. Dvasia rašyti apie krikščionių Organi našus buvo išflėstęs jo ypaty ta Ketvirtoje Evangelijoje. jimo jis yra daugelyje vietų. karalystę, nori jose sunaikinti
Minneapolis, Minn., Kovo 26
[reiškia apsėjimą sulig su dva- zacijos dalykus, tarp tų ir bes. Apaštalai taip-gi įtikėjo, Šv. Liukas Evangelistas ap Bet atsikėlusis Kristaus Ku velnio karalystę. To sumany d. Čionykščiai Kolumbo Vyčiai
Isios, o ne sulig kimo. Mat apie kunigystę. Pavojinga bu jog Jėzus yra Dievo Simus. skritai, kad Kristus “Per lias su apaštalais buvo ne mo išpildymų taip labai trok (Knigbts of Columbus) ren
žmonėse yra dvejopo pakry vo aiškiai minėti ir didžiau- Tiktai tas tikėjimas buvo žy keturiasdešimts dienų pasiro sakramentinė išvaizda, o tik šta, kad visiems, kurie su Juo gia statytis milžinišką ketu
pimo: vieni labiau mintija, siąjį slėpinį, būtent Kimo ir miai, tarsi, durnais apsinešęs, dydamns ir kalbėdamas apie savo prigimtoje.
mi apie tai rūpinsis, didįjį at riolikos augštų triobą. Jų čio
[kalba ir dirba, kad kūną pa Kraujo Sakramentą. Bet ne nes apaštalams rodėsi, jog Dievo karaliją” (Ap. Darb. 1,
lyginimą prižada. Ir taip! Ta nai yra tiek daug, kad jie
[tenkintų, kiti dvasios reikalus pavojinga buvo kalbėti apie Kristus turi laimingai viešpa 3) daugeliu prirodymu teikė Šios dienos Evangelija mus širdis viešpataus neveizint tų jaučia tokios triobos reikalą
[stato augščiau už visa kas ku tikėjimą. Del to ta laiško dalis tauti ant žemės pergalėjęs save mokiniams.
\ patingai pamokina šitų daik visų, kurie Jojo sumanymams savo vietinėms taryboms ir
lnui tinka. Šitą dvasinį žmonių lengviausiai mums supranta visus savo priešus.
Bet mums išrodo, k.ul V. tų: L Kad mums greitai eina priešinasi; velnias su visais bendriems tikslams. Trioba
krypsnį ne vien stiprini bet ir ma, kuri kalba apie tikėjimą.
Tai-gi apaštalų mintyse bu Jėzus ištiesi) nenuolatai buvo prarasti tiesą, jei tik duodame savo tarnais bus pergalėtas.” atseis 1,200,(XX) dolierių. Yra
laprupina pirmasis sakramenApaštalas sako, kad tikėji vo po dvi dali: viena teisinga, su apaštalais per tą keturias savynieilei A’nlią suplakti tą
Priemonė, kuria tą žmonių išdirbtų planų tą sumą gauti,
|ta«, t. y. Krikštas, ir augsčiau- nias pergali pasaulį, kad tikė kita klaidinga. Teisinga dalis dešimts dienų. Juk Jis buvo. tiesą su kokia nors klaida. 2. atvertimą nori išpildyti, pagal bet vietinių skyrių nariai pa
[siasis sakramentas, t. y. \ . .le jimo stambinusioji • tiesa yra, buvo, jog Jėzus yra Dievo Ku išvedęs pat rija rkų, pranašų ir Kad laimingi yra žmonės įti paties Išganyto jaus sumany skutiniame savo susirinkime
paus Kūnas ir Kraujas Žy- jog Jėzus yra Dievo Kimus.
lius Kristus. Klaidinga dalis kitų teisingųjų vyri) ir mote kėjusieji į Kristaus atsikėli mą, yra pamaldos prie švenč. sumetė vienu vakaru $80,700.
|niėdamas reikalą visiškai ai Bažnyčia Atvelykiui tyčia buvo, buk jis viešpataus ant rų dusias iš paskandų. V. Jė mą. Prie tų dviejų tiesų su Jojo Širdies, apie ką ta Dievo
dėti dvasios reikalams šv. parinko tą dalį Šventojo Raš žemės. Tą klaidingąją savo zui reikėjo būti ir su tomis stiprinančių mus gerą apsėji tarnaitė taip rašo: “Idant di Detroit, Mich., Kovo 25 d.'
Lionas ir šitą sakramentą mi to, kur tikėjimas labai išgiria minčių dalį apaštalai mylėjo dūšiomis. Nalmšninkai su gy mą, dar yra ir ta nauda, kad desnės dalies krikščionių širdy Vietinės katalikų vienuolės
[nedarnas taria vien tik Kraują mas, nes Velykų Šeštadienyje daugiau negu teisingąją, nes vaisiais negalėjo painiotis. žinome 3, jog Kristus turėjo se atšalusią, o kartais ir visiš vadinamos Pavargėlių Seselės
|apleisdamas Kūną.
pasikrikštijusieji žmonės per ir jie tuomet da labiau troško Ne tolaa yra Dievo užvestoji rimtų priežasčių apseiti taip, kai atšalusią, meilę vėl uždeg (Little Sisters of the I*oor)
Kadangi dvasinis žmonių Velykas mintijo apie Kristų kurio patogumų negu Dievo tvarka. Kristaus Dievybė ga kaip tas Jo apsėjimas aprašy ti, V. Jėzus nori per tą mal gavo pustrečio tūkstančio do
[palinkimas
nebeišlieka
be ir Jo atsikėlimą. To nereikėjo t iesos.
lėjo liuli įvairiose vietose tu" tas Evangelijose. Tik apsalki dingumą suteikti jiems naują lierių, kurių visai nesitikėjo.
Krik što ii be š|enčiausio Kak jiems trukdyti. Atvelykyje jie
Kuomet
Kristus
numirė, pačiu laiku, bet gyvas gandi me mes taip rupestingai su būdą mylėjimo Dievo per tą Tuos pinigus joms mirdamas
ramento, tai šv. Jonas ir sako. jau pasidėdavo baltuosius kuomet niekas negalėjo abejo uis jo kūnas galėjo būti tik Kristaus veikalais, kaip Jis Švenč. Širdį. Ta Dieviška Šir užrašė teisėjas George S. Hos|kad tip trys yra vienas. Bet Krikšto rubus. Tada pridarė ti apie"tą mirtį, tuomet apaš Vienoje vietoje. Tik Šv. Sak apsėjo su mūsiškiais, tai ir dis yra dangaus iždu, iš kurio mer. Jis negana kąbuvo neka|jis nesako, link jų vienybė ir jo priminti jiems didžiausią talai pamatė, jog jis ant že- ramente prastodamas apribo- patys busime laimingi.
mums jau ne vieną karta bu talikas, liet dar gi masonas.

•
!
•

Savaitinis “Draugo” priedas,
pašvęstas vien tik tikėjimo reikalams.

ŠV, TOMAS BEKKET
KENTĖTOJAS.

PALAIMINTA MARIJA
ALOOOQUE APIE DIE
VIŠKĄ V. JĖZAUS
ŠIRDĮ.

LAIVAS
KATALIKIŠKOS ŽINIOS.

Trečiadienis, Kovas 30, 1921

tas nuolatiniu. Jis taip-gi ntmotinos, bet nežinomos jų mo-i pabandė ieškotis moterų 191
Aovauja ir Kanadą. Visos res
terys. Jei kuris ir yra turėjęs metais ir tapo pasmerkti.,
publikos Pietų Amerikoje turi
pačių, tai tapęs apaštalu su ja Kaip daug kartų tas įstatas1,
Gautos IS N. C. \V. C.
Klausimas
1.
Pas
svetini-1
Amerikoje
Lietuvių
katalinegyveno,
tik abu pildė skais- buvo atnaujinamas antrame.
mo su jų mokyklomis. Taippat savo atstovų pus Šventąjį TėUkraina ir Jugo-Slavija.
protestų pakėlė Jugo-Slavijos, vų.- Neturi atstovo tiktai Su -taurius
■
. . katalikus Velykų ryt- kų bažnyčios palaiko atsikeli-1 tybę. Šv. Dovydas visai netu- 1 tūkstantyje metų, taip daug
•
,
.
•
•
•
v
•
vienytos
Valstijos
Vmerikoie
mėtyje
o nariai žmonių
• u
.uuumuji,
. „ nėra nei kokių įskil- mo pamaldas Velykų ryte tik rėjo pačios. Neturėjo nei kiti kartų jis buvo atnaujinamas
Vienna, Kovo 10 d. Didelė parlamente
1atstovai katalikai.
•’
-..................................
apeigų. tam, kad žmonėms primintų į jo amžio arba jaunesnieji ti-i ir pirmųjame.
Dar nežinia I ltnlGa ir tr>s Skandinavų ša-i“‘i atsikėlimo
atsikeliu
dalis Ukrainų galutinai turi
Di-1 jų tolymų ir mylimų tėvynę, kojinio skelbėjai.
iš to išeis. Žinia tiktai, kad ’>s- Atstovų turi net FinlanJuos v/kas4 atliekama
“tl
Neprotinga yra pagriebti
liktis po Lenkų valdžia ėmftvi- ministro fanatizmas silpnina dlJn » ^tvija. Lietuvų atstu-' dz“une’ 1enk
nktadienyje
arba
Tas priminimas palengvinau 665 metais po Kristaus Kon vienų tų įstatų atnaujinimų ir
u
joje. Apie 7(X),(X)0 tų žmonių tėvynę, sukeldamas kovų, ne- vau'a kanauninkas Jurgis Šeštadienyje. Kodėl
K dc taip yra? žmonėms suvargusias širdis, stantinopolyje 'Ti ulio ruiiiuo tvirtinti, buk jis yra naujo
yra katalikai vadinami unijoA. S. Vaitkus.
KlausinM8
N(iV^ Sekma. se buųp vyskupų tary bos po- įpročio įvedimas. Tokį sunkų
Nal’jauskas. Vyskupas Edvar
tais. Jie visus tikėjimo daly leisdania.- sųžinės laisvės, ina- dai O’Rourke yra Šventojo
Atsakymas 1. Katalikų Baž dienio Evangelijoje skaitome, sėdis arba sinodas. Jie pašte dalykų, kaip amžinoji skaisty
kus ir Dievo apreikštus doros žindanias piliečių teises auk 'Tėvu įskiltas tvarkyti katali
nyčioje nėra didesnės iškilmės kad Kristus pasiuntė du savo bėjo, kad daugelis kunigų se bė galima buvo įvesti tik pir
įsakymus taippat pripažįsta, lėti vaikus kaip jie nori, o ne kiškas vienuolijas Lietuvoje,
už Mišias; ir jos yra laikomos mokintiniu nuėjus paimti sve no apaštalų palikto skaistybės mais amžiais, kada vis vien
kaip
ministras
liepia.
kaip ir mes. Jie taippat yra po
Latvijoje ir Estonijoje.
Velykų Sekmadienyje visose timų asilę ir asilaitį. Tuodu įpročio nepildo, gyvendami su buvo tapti krikščionim ir užsi
Šventojo Tėvo valdžia. Bet jie
Kataliku Bažnyčiose. Lietuvo- gyvuliu nepriklausė Kristui, pačiomis ir nepaisydami kų traukti ant savęs kankinimus.
Austrija.
skiriasi nuo mus tuomi, kad
Amerika.
je didžiausia iškilmė darosi! Tai jis mokino apaštalus vog- kas *sako. Tokių dvasiškių Pasibaigus persekiojimų lai
jų bažnyčiose pamaldos yra
nėję buvo gana daug. kams gana sunku buvo tų
anksti rytmetyje dėl į.o, kad j ti, ar ne?
Giekų
laikomos kitaip ir Mišios gie Daktaras Fr. Eunder rašo iš ,
A. S. Vaitkui* l'0* žemės vyskupai matė, įstatų išlaikyti, o apie naujų
Kardinolo Grįžimas
; Lietuvoje, yra paprotys budė-;
damos slaviškai, o ne lotyniš Viennos Kovo 10 d., 1921 m., Į PhUadelphU, Pa., Kovo 28 d. i« Velykų naktyje. Bet ir l.ie| kad nors jie išleistų įstatų už įvedimų negali Imti nei kalbos,
iladelphia, Pa., Kove
Atsakymas 2. Vidudienyje draudžiantį moterystę kimi
Tečiaus tas įstatas Bažny-’
kai. Lenkai norėjo ir nori juos kad daktaras Metzger yra pa-į
tavoje jau pastebėta, kad
garsinęs
užkvietimus
į
tarp'
Gauta
telegrama,
kad
kardiviešai
dideliai
miniai
žmonių
gailis, tai vis tiek įstatai liktų čiai būtinai reikalingas, kaip
paversti Lenkais.
dviejų lyčių jaunuomenės su
matant joti į didelį miestų ant neišpildytas. Tada Trullinio matėme iš trijų šitame atsakytautinį katalikų susivažiavimų įtolas Denis Douglierty sės į
Ukrainai nori apginti savo
sirinkimas bažnytkiemyje ga
vogto gyvulio butų buvę gana sinodo vyskupai prisiminė šv. me minėtų mums artimų nuo-'
mieste Graz Rugpjūtyje, 1921 laivų Cherbourg’e Prancuzijotautybę. Carui Rusijų valdant
na tankiai buvo kenksmingas!
.
.. . .
. ...° . , neparanku. Del to vieno jau Petro uošvę ir sutarė, kad ku- tikiu. .Jis yra reikalingas ir
nr. Austrijos vyskupai apie tų I .E Balandžio 6 d. ir atvyks į , v.
dusioms. Kitu salių katalikai
..
.. , . ..
buvo kilęs tarp Galicijos Uk
t
f , vv.
• TT galima numanyti, kad Jėzus nigains vedusioms moteris dėl kitokių priežasčių,
susivažiavimų nieko nežino. į
^orkų apie 16 d. to mė- 4
rainų krypsnys suvienyti juos
tų pastebėjo ankščiau ir VeTaippat nežino katalikiškosios Ilesio- Pbiladelphijos gyven- lvkiiakčius panaikino. Del to nevogė sau asilo.
prieš pribusiant šventinimus
Užaugęs nevedęs vyras turi
su Rusija. Tų krypsnį Rusija
Skaitydaini Evangelijų ap- valia gyventi su jomis. Šiuo-. valdyti save visiškai. Vedęs
organizacijos Styrijoje, kurios : toJai žada surengti gražų sa- Velykų dienos iškilmingosios
šelpė pinigais prieš karų, o ka
sostinė yra Grąžo miestas.: vo arkivyskupui patikimų. Vi - pamaldos ėmė Imti Įiaprastu j rašančių tų atsitikimų randa das sutarė bet-gi, kad vedęs žmogus turi valdytis nuo svero metu Rusų karuomenė už Spėjama tiktai, kad skirtuoju [
Įme, kad Jėzus siųsdamas mo žmogus negali gauti vyskupo, timų moterų ir turi visiškai'
l'aval»j'i delegacijos suseis
sumos laiku.
ėmusi Galicijų kitokio kryp
kinius parvesti asilaitį tarė: šventinimų, jeigu jo pati gy- valdytis kol jo moteris serga,
laiku yra Saukiamas tarptauti- |ias U'ležtakelio stot, prie
snio nepripažindavo ir naikin uis katalikų esperantistų šuva-!North )lroad ‘Street- Ka,dl: Kol katalikų visuomenė bū “Ir jei kas kų sakytų judviem,
va.
Tąnkiai priseina ilgoje keliodavo. Del to tapo išvežtas į žiavimas. Esperantistais vadi-! "olas ir.J" l'al>d<,va' susės , davo rimtesnė, kol žmonės su tai sakykita, kad Viešpačiui
Šitų
Trulliškio
sinodo
suta
nėję persiskirti poroms. NašKursku Ukrainij unijotų met
automobilius ir visa procesija sėję į Velyknaktį galėdavo bū reikia” (Mat. 21, 3).
rimų atmetė visas Rymo pat- lys nevisuomet iiaujon moteropolitas Szeptickis ir gavo misi žmonės mokantieji kalbėti ims žengti nuo stoties į Logan ti tiktai bažnyčioje, kol šalę
Iš tų žodžių matyt, kad asi rijarkatas, kuriame nebuvo rystėn stoja kaip tik savo navaršuviečio d-ro Zalimenliof’o iš ten Broad Street’u iki Rit-,Jas neimdavo nei užeigų nei
daug kentėti.
lų sargas arba savininkas bu pačias vedusių kunigų. Todei bašninkės keturnedėlį atlaiko.
nėr, o paskui iki arkivyskupo i užkaborių, tol \ elykų apeigos vo V. Jėzaus pažįstamas ir Trullo sinodo nėra visatinių Vis reikia valdytis. Šimtas
Rusijos carui žlugus, Serbi- pramanytąja kalba.
jos karaliams tapus didelės
: namu. Maršavime dalyvaus Imdavo laikomos naktimis ir duodavo jam savo daiktų ar Bažnyčios 'Tarybų skaičiuje. tūkstančių vyriškų ir moteriš
Rusija.
[daugybė orkestrų. Draugijos labai gražiai. Tais laikais Ve ba gyvulių, kada reikėdavo.
Jugo-Slavijos valdovais, carų
Be Rymo nei viena Vyskupų kų asmenų nusineša nepalytėneš Amerikos ir popežiaus vė lykų Šeštadienyje kitų pamal Mokslininkai spėja, kad tas Taryba negalėjo Imti visatini ų skaistybę Į kapus. Jie valįpročiai ir tikslai persikėlė į
Austrijos pilietis Nemeny, liavas. Paskui katedroje pats dų nebūdavo tiktai pranašys žmogus buvo Jonas, šv. Mor
Belgradu. Serbai savo metro
Tečiaus Grekų dvasiškija, iš dėsi per visų savo amžį. Jeigu
politų padarė patrijarku. Vieš nusiduodamas bolševiku buvo kardinolas laikys iškilmingas čių skaitymas ir prisirengi kaus Evangelisto tėvas, kad skyrus vienuolius ir vyskupus kunigas negalėtų suvaldyti sa
patijos iždas duoda lėšų agita Rusijoje ir sugrįžęs apgarsino MišiaS- Vakare1 Metropolitan mas prie krikšto tų, kurie bu V. Jėzus ant jo gyvulio įjojo į liko su pačiomis. Šimtui su vęs, tai pavojinga butų jam
cijai prieš katalikus ant nau veikalų, aprašydamas tų šalį. <)pera llouse arba Muzikos vo užaugę, o dar nekrikštyti. Jeruzolimų ir jo kambaryje viršum metų praėjus Grekų Įtikėti tukštančius dūšių val
dos pravoslavams. Agitacijos Jis sakosi užėjęs Petrograde , Akademijoje Ims pasaulinės Kuomet krikščionija prapli- atlaikė paskutinę vakarienę. tauta atskilo nuo vienybės su dyti.
Kaip kiti nekilnojamųjų visa Bažnyčia. Eotijui pasist
pasidarė pačioje Jugo-Slavijo- į Išakijo cerkvę 10 valanda Iškilmės, kuriose dalyvaus j to tarp įvairių mažai ^apšviesKlausimas 4. Skaitant “Catbprieš
piet
penktadienyje,
dar!
aU
gštioji
miesto
ir
visos
šalies
tų
tautų,
kuomet
prasidėjo
paturtų
savininkai,
taip
ir
Mot!
kė
tų
padaryti,
nes
dvasiškija
je tiek, ypač Kričevaš’o vy
olie Standard” ir Encyclopaeskupijoje, kad ten iškilo viešų bo dienoje ir radęs pilnų cerk-'j aislll(M,vs. Jiems prakalbėjus piktinimų Velyknaktyje, tuo- kaus tėvas neišsiduodava osųs į labiau žiurėjo šeimynos rei- dia Britanica randame užrašy
protestų. Žymiausias tapo ka vę žmonių. Pamaldų nebuvę kardinolas atsakys. Kadangi niet Bažnyčia Velyknakčio pa Kristaus mokinys. Šv. Mateu- kalų, kaip Bažnyčios,
ta, kad reikalingumas išpažin
talikų kunigo Sinčako susikir joję, bet žmonės meldėsi, pas-į laivas gali priimti į New Yor- maldas perkėlė į šeštadienį. šas savo Evangelijų rašė kuo-; Taippat Rusijos carui Mi ti nuodėmės pripažinta 121G
Del to dabar jau šeštadienyje mot jaunesnysis Erodas labai kaRijui I, paskui Aleksandrui m. Papratimas bučiuoti popetimas su pravoslavų vyskupu kui jie ėmė giedoti šventas į kų anksčiau ar vėliaus, tai
giesmes. Nemeny sako, kad bol j kardinolo priėmimo diena bus pradedama .giedoti Aleliuja.
persekiojo krikščionis. Tada II pasisekė nuo katalikystės žių kojas įvesta 708 m. Ar
Demetrijum.x
Lietuva, Lenkija’ ir kitos pavojinga buvo minėti vardas atitraukti unijotus Lietuvoje •tiesa?
sevikų laikraščiai pradžioje paskelbta skyrium.
A. 8. Vaitkus.
Belgrado, t. y. 3 ugo-Slavijos pajuokė visuomenės ūpų grįž-'------------------------tautos gyvenančios šalę pra to žmogaus, kuris davė Kris ir Lenkijoje, kad jų dvasiškiItsakymas.
Apie
išpažinties
sostinės agentai sumaningai tantį prie tikėjimo, paskui i Katalikai Studentai Nekatali- voslavų perkėlė Velykų nak
tui asilę ir asilaitį įjojant į | ja buvo su pačiomis. Tų pat! pradžių jau daug sykių rašėpasinaudojo likusių po Lenkais
ties Mišias į Šeštadienį, kaip Jeruzolimų, kuris davė sav<b padarė Galicijos unijotams! me, kad ji yra minėta šv. Jo-!
kų Mokyklose.
ėmė jį kritikuoti ir tos kriti
Ukrainų nelaimėmis ir juose
ir visur, liet nesiliovė susėję namus apaštalams rinktis
kos virsdavo keiksmais. Paga
Mikalojus 11 1915 metais dėl no Evangelijoje. 1215 metais
sudarė agitacijos atsimesti nuo
lios tie laikraščiai nutilo. lllinois universitete kapelio- Velyknakčiai£_del to, kad pra: tmvo Trečioji Laterano Tarykatalikų visai, o susidėti su
Klausimas
Randame kny- tos pačios priežasties.
nas
katalikų
kunigas
J.
A.
'
voslavai
tų
darydavo.
Nors
Mums Nemeny’o pranešime
Batidymų įvesti moterystę į' l>a, kuri įsakė, kad žmonės neSerbijos pravoslavais. Belgra
1027 m.
vienas daiktas sukelia abejo O’Brien Pli. D. surinko žinių pas pravoslavus papiktinimų 1 Koše užrašyta, kad
katalikų dvasiškija buvo gana rečiau kaip vienų kartų į mekunigams tapo uždrausta ve
de dabar neseniai buvo pravo
nių. Jis sako žmonas meldėsi iš apie katalikus, kurie mokinasi j būva labai daug, ypač dėl jų
daug ir vidurinėje ir vakari-; tus prieitų Komunijos, atlikę
slavų sinodas ir Galicijos Uk
augštesnėse! papročio Velykose bučiuotis sti pačias. I.š to matyt, ka<l nėjo Europoje. Tiktai čionai išpažintį.
knygų. Pirma pravoslavai to nekatalikiškose
pirmiau katalikų kunigai, vy
rainai unijotai atsiuntė tenai
nedarydavo. Gal jie dabar ėmė mokyklose Amerikoje. Jis ga-Į visiems, tarp tos pačios ir skupai, gal ir popežiai ir ap tie bandymai nekuoinet liepa- Negalima sakyti, kad žinosavo atstovų siūlydami susivie
vo žinių iš 544 įstaigų, kurio tarp skirtingos lyties, bet pra
sisekdavo, nes dvasiškijos dau nės tik tada pradėjo dirbti
elgtis kitaip.
nyti. Abejotina ar tie atstovai
» ____________
se pasirodė' apie 40,000 kata voslavai Velyknakčių nenaiki aštalai buvo vedę. Kokia-gi guma visuomet stodavo u’ fabrikuose, kada tapo įvesti
yra keno nors įgalioti, bet ži
no, nes jie apeigų senovišku galėjo Imti priežastis, kad tik jskaistylię. Kiek kartų būdavo 48 valandų maksimam į savailikų studentų.
Italija.
kunigams
nant Ukrainų vargus nebūtų
Iš 151 įstaigos žinios yra mų stato augščiau už dorus 1027 iii. teužginta
1
S
’
Vaitkus
lliesn*'l bandymų apvesdinti tę. Taippat negalima sakyti,
moterystė. ’
reikalus.
galima stebėtis, jei jie griebtų
pilnai
aiškios.
Jose
viso
labo
'
'
kunigus,
tiek kartų tapdavo kad išpažintis yra įvesta tada.
Ryme prie Šventojo Tėvo
Kur katalikai gyvendavo su
si ir aštraus skustuvo. Ukraistudentų
yra
180,130,
o
katali

Šv. Petras naujai išleidžiamas Įstatas kada tapo nustatyta išpažin
dabar yra atstovai trisdešimt
nams norintiems atsimesti nuo
kų 17,376. Iš kitų 403 įstaigų pravoslavais ten, nesant Ve- prieš tapsiant apaštalu buvo'draudžiantis tų daryti.
ties minimum: norėčiau vienc
vienos tautos. Tikimasi, kad
žinių apie katalikus studentus lyknakčių katalikų bažnyčiose, vedęs. Tų aiškiai žinome iš šv.
Katalikų Bažnyčios labai pa
Tamista minėjei 1027 metų karto Į metus. Tat padaryti
uniu laiku prisidės dar vienas,
nėra, bet žinia, kad jose stu katalikai eidavo į pravoslavų Morkaus Evangelijos, kuri Įstatų. Aš tokio nežinau. Bene 1215 m. prie Inocento III.
deda jų kaimynai Čeko-Slovabūtent Prancūzijos atstovas. dentu viso labo yra 235,6(X>. šventnamius ir ten apseidavo
kijos atskalūnai.
Nesteliėtina, kad EncycloPenki atstovai turi augščiau- Skaitant vienokį katalikų nuo-j dar blogiau negu savo parapi- ininėja, jog V. Jėzus išgydė bus perstatyti skaitmenys,
šv.
Petro
pačios
motinų
vietoje
1072,
kuomet
popežius
paedia Britanica atkartoja sei
sių laipsnį, būtent ambasado- šimtį žinomose ir nežinomose jose. Geriau tat buvo grųžinti
(Mork.
1,
30).
Bef
nėra
žinios
Grigalius
VII
ypatingai
kovo

nų
Liuterio šmeižtų, tik stebė
Katalikai ir Jugo-Slavija.
rių. Jie yra iš Brazilijos, fili,; jstaįgoHP> išeina, kad tose pa- Velvknakčius į katalikų baž- ar šv. Petro jiati buvo gyva, jo už kunigų skaistybę jirieš įtina kaip toki niekai pateko
Ispanijos, Peru ir Prūsijos. Ki- Į skutin68(, turėitų Imti 22,760. nyčias, negu leisti žmones į
Vienna, Kovo 12 d. Serbija ti skaitosi mažesni ir vadinasi ; j>rį(jįjUH -j);^ skaitlių prie ži- pavojų ir apsiūti blogai ir dar ar jau įnirus, kuomet įv. Pet Vokiečių ciecoriaus Enriko “Cutholic Standard.” Ar Ta
ras tajio apaštalu. Kai-kuric Ketvirtojo pastangas skirti mista turi tų jo numerį
prieš karų buvo valdonui taip ministrais. Pusiau oficijulių nomosios, išeina 40,076.
tikėjimo nustoti.
sjiėja, kad šv. Petronėlė laivu kunigus ir vyskupus nepildan Bučiavimas pojrežiui į kojų
kaip Rusija patardavo, todėl surttikių Šv. Tėvas turi su si-1
(0 pasirodo, kad katalikų Tas Velyknakčių grųžiniinas si šv. Petro duktė, bet kiti ra čius skaistybės. Šešioliktojo nėra įstatas, o tiktai liuosJ
Serbijoje teisės katalikams ba tomis nekrikščioniškomis sali- į skaičius nekatalikiškose aug- į Lietuvos ir kitų netolymų
šo, kad ji nebuvusi jo giminė, šimtmečio bandymai apvesdiu pagarbos išraiška. Gal būti jų
davo labai skaudžios. Jie ne mis: .Japonija, Kinija ir 'Turki što mokslo įstaigose yra gana pravoslavams tautų bažnyčias
tik iš jo rankų priėmusi krik- ti kunigus tapo jiasmerkti Tri- darė žmonės apie 708 metus
galėjo turėti savo niokykhj. ja. Anglija prieš karų neturė didelis. Tų faktų reikią pripa- pasidarė be Bažnyčios \Ą- štų ir vardų Ryme.
dento Taryboje, užsibaigusio Dabar nuėję pas popežių žino
Dabar po karui daug katalikiš davo savo atstovo. Karo metu zinti ir reikia kų nors daryti, riausybės pritarimo, dėl to
Dvasiškijos bepatystė įsigy je 1563 metais. 1917 metų įsta- nės atsiklaupia ir pabučiuoji
kų žemių tapo priskirta prie ji paskyrė laikinų atstovų; da kad aprūpinus studentų ilva- perkeltos j šeštadienį atsikė-j veno Bažnyčioje savaime. Ži- lai taip-gi draudžia kunigams šveiitųjam Tėvui į rankų
Serbijos, kuri ėmė vadintis bar tas laikinasis jau padurv- sios reikalus.
limo Mišios liko Šeštadienyje, i noruos
kai-kurių
apaštalų vesti pačias. Čekų atskalmmi
Kun. P. Pučyi
Jugo-Slavija. A [išvados minis
tras joje p. Pribieevič neken
siranda apgarsinimų, išplėstų jm visų miestų, kad nepaprasti viskas puikiai sekėsi, bet ateitis dabar atrodė tamsi. Dak
čia katalikų kaipo gimęs praartistui atsilankys ir ištisų savaitę laiko loš puikų veikalų, di- taras Bruce, nes jis ten buvo, patarė jų vežti į musų ligonbuvoslavijoje ir kaipo asmuo at
dižausioje
miesto svetainėje Gjieros Trioboje.
tį, kad jai butų daug sveikiau ir ramiau.
II’.
sižadėjęs krikščionijos. Tas iš
“Atsirado nenorėjusių jos leisti važiuoti j»as mus. Mat
Atvažiavusių artistų būrys buvo pasižymėjęs savo pa
rado, kad reikia panaikinti ka
Iš Angliško vertė ,1. Mačiulionis.
dorumu. Veikalas buvo senoviškas, už tai visi žmonės uorė- i vi<*šbii<'-io savininkas bijojo, kad žmonės patyrę jos išvažiavi
talikiškas mokyklas ir tose ka
mų, neišbėgiotų iš viešbučio. Tatai ambulnnsas atvažiuvi
jo
jį fiamatyti.
talikiškose žemėse, kurios tapo
“Aš esu daug patyrus begyvendama, 'Tėveli, be apie šitų
nakties
metu, kuomet mieste buvo tylu. Niekam nematant
“Svečių artistų būrys rodė veikalą po kelis kartus. Žmo
priskirtos prie Jugo-Slavijos. atsitikimų nekilome! negaliu pamastyti be ašarų.” 'Taip kalįkėlę ją į anibiilatisų slaugai atvežė pas mus. Ji tajio paguT
Neteisingo, nedemokratiško ir bėjo Gailestingoji Sesuo, vienuolė. Mudu buvome jsikai bėję nėms ypatingai patiko viena lošėja, kurios gabumais visi
(lyta geriausiame kambaryje. Jos draugės, lošėjos, tankia
nekulturinio Įstato vardu kata apie nekatalikų misijas ir įvairins kelitis, kuriais Dievas vedu džiaugėsi. Bet pusiau savaitės tapo pranešta, kad tai artistei
ateidavo jos aplankytų, bet kelias dienas jų negalima biuvi
likiškos mokyklos tapo užda žmones prie tikro tikėjimo. Sesuo šitaip pasakojo toliau atsitiko didelė nelaime ir dėl to reikės jos sietų kitai užimti. prileisti prie jos, nes labai sirgo. \ įsiems buvo guila artis
rytos Kroatijoje, Slovėnijoje ir pradėtų atsitikimų.
“ l ai buvo netikėtas smūgis. Vienų vakarų, lošimui j»asi tės, tid žmones aplankydami ją atnešdavo jai brangių dovanų
baigus,
kuomet žmonių buvo prisirinkusi pilnutėlė svetainė,
Voivedinoje/ Tų šalių vysku
“Tai laivo gana seniai, kada antroji šv. I’ovylo Katedra
“Savaitei praėjus, lose-jų būrys išvažiavo kitur, o ligoni;
pai nuvažiavo į Belgradu pas l’ittsburgli'e. I’a. dar buvo nesena. (Jus gal to nežinote, kad gerinusias miesto gydytojus tajio skubiai pašauktas į vieš pnsilik'i kovot i su mirtimi.
karalaitį Aleksandrų, kuris tė- dabartinė didžioji katedra yra jau trečia tuo vardu). 'Tuomet imi į dešinėje pusėje Monongalielos upės, kur lošėja buvo ap
“Lošėjų būrio vedėjas paliko antrašus ir gana stambi,
vo vardu valdo Jugo-Slavijos gyveno jos pirmutinis vyskupas, Mykolas O’Connftr, kuris sigyvenus. Kaip tik gydytojas atvažiavo, jj nuvedė tiesiog į čeki. -lis reikalavo mus pram-Šti jam kasdien apie jos svei
Respublikų. Reikia žinoti, kad paskui tapo Jėzuitu. Jis jau laimingai miręs. Jo brolis. sergančiosios kambarį; jis rudo jų peršalusių.
katą,; taip mes ir darydavome.
.Jugo-Slavija yra tokia respub Daktaras Jokūbas O’Connor gyveno pas tų katedrą. Jis daug
“‘Patruko dirksuys, nervai, išsigainlimas ir sušalimas,’
“Ligonbulį 'daug kas aplankydavo norėdami pamatyt
lika, kad jų karalius valdo. aukodavo musų ligonbiičiui. Vėliau jis tapo vyskupu Omalia’je tarė jis. ’.lai išgyti reikia ramios vietos.’
pragarsėjusi ųartistę, bet ilgainiui svečiu skaičius mažėjo
Tai-gi katalikų vy,skujini pro Nebraskoje.
“Artistų būrio šeimininkas dideliai nusiiiiinė. Jis dabar Daktaras ir Seserys uoliai kaip ir pradžioje ją jirižiurėdavo
testavo dėl neteis-ingo apsėjį
“T.ula dar Imdavo maža teatrų ii lo-imėlių. 'Tik štai at matė, kad blogos Ims pasekmės be gabiausios artistės, lkišiol
(Pabaiga Ims).
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