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I.

RELIGINIS LIETUVIO KATALIKO SUSIPRATIMAS

Norint ši klausimą tinkamai išspręsti, reikia atskirti liaudį nuo inte
ligentų.

Mūsų l i a u d i e s  tikėjimas nėra sąmoningas. Kaimiečiams svetimas sis
temingas tikėjimo tiesų pažinimas. Tai matyti iš to, kad daugelis nežino 
pačių elementarinių dalykų. Daugelis suklaidinamas materialistiniu tvirtini
mu „tikėjimas yra privatus dalykas“, kad tikėjimo tiesų temokytina tik
tai bažnyčioje. Dabartinio Šv. Tėvo balsas apie Katalikų Akcijos apašta
lavimo uždavinį, tarsi, nė negirdėtas. Labai maža liaudies dalelė Katalikų 
Akciją remia, o dar mažesnė dalelė supranta jos tikrąjį tikslą. Pav., Vil
kaviškio vyskupijoje katalikiškose draugijose yra 24.097 ir nekatalikiš
kose 1.236 nariai. Tad iš 351.403 gyventojų susipratusių katalikų yra maža. 
Tas pats yra ir kitur. Pav., Telšių vyskupijoje iš 389.302 gyventojų kata
likiškose organizacijose suaugusių yra (1932 m.) 13.781 ir vaikų 8.880. 
Ypačiai žymus vyrų atšalimas: Vilkaviškio vyskupijoje jų yra vos 4.206, 
Telšių vyskupijoje — 5.162.

Visa klausimų eilė mūsų katalikiškajai liaudžiai yra terra ignota. Juk 
kaimietis neturi gilesnių įrodymų Dievo buvimui, tikrajai Bažnyčiai pažinti, 
jai atskirti nuo klaidatikių bažnyčių. Kad taip yra, matyti iš katalikų 
tarpe skleidžiamų ne katalikiškų raštų. Adventistų, anabaptistų ir kitų sek
tų knygelės, netikri Šv. Rašto leidimai įsileidžiami į namus.

Lietuvos katalikų šeimose buvo paprotys šventadieniais iš ryto gie
doti rožančių, giesmes. Tas paprotys palaikydavo žmonių religinę dvasią 
ir dalinai pavaduodavo religinius ir dvasinius skaitymus. Giesmės jau 
išnyko, o religinio turinio knygos nebuvo skaitomos, kaip tai praktikuo
jama užsienių katalikiškose šeimose.

Nesąmoningieji katalikai skaito ir prenumeruoja žymų ne katalikiš
kų laikraščių kiekį. Esu susipažinęs su statistinėmis iš 1932 metų žinio
mis Vilkaviškio ir Telšių vyskupijoje. Pastarosios vyskupijos 26 para
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pijose iš viso 63.033 gyventojų katalikiškų laikraščių skaitoma 4.490 ir ne 
katalikiškų 1.541. Apie 30 %, vadinasi, skaitoma ne katalikiški laikraš
čiai. Vilkaviškio vyskupijoje prenumeruojama 16.904 katalikiški laikraščiai 
ir 7.555 ne katalikiški (neįskaitant kai kurių geltonųjų laikraščių).

Didelė dalis visai neskaito gerų laikraščių. Tiems daugiausia trūksta 
įsisąmoninimo. Tokiais katalikais yra pasižymėjusi katalikiška Ispanija 
ir Meksika. Kilus prieš Bažnyčią audroms, vienur (Ispanijoje) deginamos 
bažnyčios, naikinami vienuolynai, žudomi kunigai, kitur (Meksikoje) pa
čios valdžios uždaromos bažnyčios, žudomi vienuoliai, kunigai ir sąmo
ningi katalikai, šimto tūkstančių tikinčiųjų reikalams paliekamas vienas 
kunigas. Kaip būtų mūsų katalikiškoje Lietuvoje, kilus didesnei audrai?

Prie šv. sakramentų ėjimas taipgi yra nenormalioje padėtyje. Jais 
daugiausia naudojasi moterys. Nepraktikuojančių vis didesnis kiekis pa
sitaiko. Statistika parodo, pav., kad Vilkaviškio parapijoje iš 8.000 gyven
tojų yra daugiau kaip 800 neinančių išpažinties, o Šunskuose iš 3.000 žmo
nių apie 25%. Panašūs reiškiniai ir kitur. Reikia pasakyti, kad 10% yra 
nepraktikuojančių katalikų.

I n t e l i g e n t ų  religiniai reikalai dar daugiau susirūpinimo kelia. 
Čia išimtį sudaro Ateitininkai Sendraugiai, kurių yra labai mažas nuošim
tis, ir neateitininkų maža dalis. Minėtus išskyrus, inteligentuose reiškiasi 
liberalizmas, tikybinis indiferentizmas. Jie, tiesa, ir religinių veikalų ne
skaitydami, savo sielą stiprina liberalizmo ar socializmo persunktais laik
raščiais. Paskaitų religinėmis temomis inteligentai dažnai vengia. Ne
nuostabu todėl, kad inteligentų bažnyčioje maža matyti net jiems specia
liai skirtose pamaldose.

Ateitininkams iš dalies taipgi yra ko prikišti. Dalykas, kurį čia no
riu paliesti, tiesa, yra iš doros srities, tačiau ir doros srityje padaryta klai
da veda iš lėto prie indiferentizmo. Turiu galvoje draudžiamų knygų skai
tymą, šokius, kurie su šūkiu „Visa atnaujinti Kristuje“ nieko bendra ne
turi. Tuo keliu einant ir susidaro gyvenime „pasyvūs indiferentistai“, 
apie kuriuos pereitų metų Židinys yra rašęs1. Židinio žodžiais tariant, 
tokie žmonės pradeda ne tik „kortuoti, gerti, flirtuoti“, bet ir visas jų mo
ralinis gyvenimas skurdus pasidaro, o paskiau norima pamiršti ir religines 
tiesas.

Toliau reikėtų priminti kai ką inteligentams ir liaudžiai kartu, bū
tent, kaip mums rūpi Kristaus religijos skelbimas kitur.

Misijose dirbančių kunigų yra 12.712 (1923 m.), neskaitant jų pagal
bininkų. Pav., Kamerūne darbuojasi 33 misionoriai kunigai, kuriems pa
deda 33 broliai vienuoliai ir vienuolės, taip pat 270 mokytojų. Tie misio
noriai išlaiko 220 mokyklų (24.000 mokinių). Vadinasi, vienas kunigas

1 1935 m.. Nr. 4, 358 psl.
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turi išlaikyti 8-9 mokytojus. Be šių reikalų yra dar kitų, kaip antai: baž
nyčios, koplyčios, ligoninės, spauda, prieglaudos, amatų mokyklos. Vidu
tinę sumą imant, vienam misionieriui reikia mažiausia 12.000 litų me
tams. Visiems misijų darbams reikia per metus 152.544.000 litų. Faktiš
kai misijos gauna apie 40.000.000 litų metams2. Tiems reikalams mes 
duodame labai maža. Telšių vyskupija, pav., tam tikslui 1934 m. yra da
vusi 12.700 litų, pereitais metais 9.300 lit. Imant proporcingai su kitomis 
katalikų šalimis, Lietuvos misijų reikalui turėtų duoti per metus apie 
250.000 litų.

Dar vieną dalyką, liečiantį inteligentus ir liaudį, reikia paliesti, bū
tent, katalikiškąją mokyklą. Šioje srityje lietuviai katalikai yra abejingi. 
Gimnazijų daugelyje vietų esame išsižadėję, kadangi šį reikalą reikėjo pa
remti medžiagiškai. Katalikiškų prad. mokyklų mažai testeigiame. Jų 
visoje Lietuvoje yra vos 14 (Elenchus cleri 1936).

Tuom tarpu, pav., Olandijoje prieš 18G0 m., kada katalikiškos mo
kyklos vyriausybės nebuvo subsidijuojamos, katalikiškų, mokyklų buvo
1.252, kuriose mokėsi 188.052 vaikai, dirbo 4.340 mokytojų. (Valstybės 
laikomų mokyklų tada buvo 2.959, mokinių 454.296, mokytojų 11.197)3. 
Katalikų Olandijoje (1930 m.) iš 7.935.565 gyventojų buvo tik 2.890.022, 
vadinasi tik 36,42%. Panašiai kaip Lietuvoje ten buvo 5 vyskupijos. 1934 
m. Olandijos katalikai turėjo 2.678 pradžios mokyklų, kuriose dirba 14.199 
mokytojai ir mokosi 476.930 vaikų. Nuo 1920 m. katalikų mokyklos iš
laikymą gauna iš valstybės. Be to, Olandų katalikai turi 59 gimnazijas, 
Nimwegene universitetą (nuo 1923 m.) ir Tilburge (nuo 1927 m.) Aukštąją 
Komercijos mokyklą4. Lietuvoje katalikiškų gimnazijų jei priskaitysime 
iki 10, tai bus gerai.

Dorinis gyvenimas taip pat yra sumenkėjęs.
a) Moterystės sunkenybių vengimas. Pastoracijos darbą dirbantiems 

yra žinomi neomaltuzianizmo prasikaltimai. Tai plačiai pastebima ne tik 
inteligentų, bet ir kaimiečių tarpe. Negimusių vaikų Lietuvoje per metus 
nužudoma nuo 8.000 iki 10.000. Kad neumaltuzianizmas Lietuvoje labai 
plečiasi, matyti iš to, kad Lietuvoje gimimai mažėja. Pav., 1000 gyventojų6:

1843 m. gimimų buvo 34,5 1882 m. gimimų buvo 33
1853 „ „ „ 39 1923 „ „ „ 28,3
1863 „ „ „ 40,5 1926 „ „ „ 28,5
1873 „ „ „ 42,6 1927 ,, „ „ 29.4
1883 „ „ „ 34 1928 „ „ „ 28,8
1888 „ „ „ 34.7 1929 „ „ „ 27,2

2 Arens S. J., Handbuch der kathol. Missionen 75, 279.
3 Hentzen C., Die Lösung des Schulpröblems in Holland, 1928, 14.
4 Ten pat.
5 „Spauda ir Gyvenimas“, 1933 m., 24 psl.
6 „Tiesos Kelias“ 1931. Depopuliacija ir Pastoracija, pusl. 156, 157; Lietuva skait

menimis 1918-1928, pusl. 4.
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Inteligentų šeimose kas kart daugiau pasitaiko neištikimybių. Neiš
tikimybė ir iškrypimai, tikybos keitimas, naujų neleistinų jungtuvių suda
rymas nebe naujiena. Lietuvoje per metus užregistruojama apie 4000 lyti
nėmis ligomis susirgimų. Labai didelis nuošimtis pavainikių. Vilkaviš
kio vyskupijoje 8 parapijose 1933 m. gimimų buvo 1.731, iš kurių pavai
nikių — 6,9%. Man žinoma parapija, kurioje 1934 m. pavainikių buvo, 
33%. Žemaičiuose 1934 m. pavainikių buvo 10% (oficialios parapijų ži
nios) .

b) Girtybė taipgi labai paplitusi. 1934 m. per 9 mėnesius degtinės 
parduota už 17.899.793 litus. Degtinės su kitais svaiginamais gėralais Lie
tuvoje per metus išgeriama už 80—100 milijonų litų, vadinasi, vienas as
muo per metus prageria 40 litų7.

5) krikiščioniškosios meilės reikalai jam gana tolimi,
Iš to, kas pasakyta, galima padaryti išvadą, kad lietuvis katalikas:

a. nėra giliai įsisąmonėjęs tikybiniuose klausimuose, ir todėl
b. nepilnai supranta katalikiškos spaudos reikalo,
c. mažai jaučia katalikiškųjų mokyklų naudos,
d. nebrangina Katalikų Akcijos,
e. krikščioniškosios meilės reikalai jam gana tolimi.
f. sąmoningų katalikų dorinis gyvenimas taip pat turėtų dar žy

miai pakilti.

II.

KOKIOS TŲ NEIGIAMYBIŲ PRIEŽASTYS IR KAS DARYTI?

1. Pastoracijos trūkumai.
Kokia priežastis, kad mūsų liaudyje ir inteligentuose reiškiasi neigia

mų bruožų? Nėra abejonės, kad to reiškinio didžioji priežastis
— p a s t o r a c i j o s  t r ū k u m a i .  Tai sakydamas, nenorėčiau visos 
kaltės versti mums patiems (kunigams). Žinome, kad rusų laikais buvo 
nelemtos pastoracijai sąlygos. Tada katalikiškos organizacijos buvo su
varžytos ir tai galėjo gyvuoti vos nuo spaudos atgavimo. Spausdintas žo
dis taip pat iki karo neįstengė šaknų įleisti, tuo būdu ne daug prisidėjo 
prie katalikų sąmonėjimo. Be to, pati pastoracija negalėjo išsivystyti kaip 
Vakarų Europoje. Žinome, kad į seminarijas nebuvo galima priimti pa
kankamo kandidatų kiekio, bet tik tiek, kiek leido to laiko valdovai. Vie
nuolynai taipgi buvo uždaryti. Todėl Lietuvoje visada buvo jaučiamas 
pastoracijos darbininkų trūkumas. Katechizacija, mokyklos, ypačiai indi
vidualinė pastoracija negalėjo būti reikiamai tvarkoma:

7 „Žemaičių Prietelius“, Telšiai, 1935, 5 nr.
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Nebeieškodami čia kaltininkų, ieškosime priemonių, kuriomis galėtume 
lietuvį kataliką įsąmoninti, padaryti jį praktiškesnį kataliką.

Pasauliniai inteligentai katalikai reiškia mums kai kurių pageidavimų. 
Jie nori, kad kunigai būtume ne tik lygūs su pasauliniu inteligentu, „bet 
visa galva aukštesnės moralinės ir savo specialybėje intelektualinės asme
nybės“8. Tai nėra abejonės, kad darban stoti be šių dviejų savybių nėra 
įmanoma. Apie šias kunigo savybes čia nekalbėsiu, kadangi ne tik Tiesos 
Kelyje šis klausimas buvo gvildentas9, bet šių metų enciklikoje Ad Catholici 
Sacerdotii paties Šv. Tėvo nurodymai duoti. Čia kalbėsiu tiktai ką ir kaip 
kunigas turi dirbti, kad lietuvio kataliko fides sit rationabitis et viva.

Pamokslininkams prikišamas sustingimas ir atsilikimas (Židinys l. c.). 
Kad to nebūtų, reikia ne tik gerai ruoštis pamokslams, bet ir turėti ne tik 
tinkamos pamokslinęs, bet ir pagalbinės literatūros, pav., Šv. Rašto ko
mentorių, realią Šv. Rašto Konkordaciją, Bažnyčios tėvų raštų, platųjį ka
tekizmą, pavyzdžių knygą, teologinių ir asketinių veikalų. Nėra abejonės, 
kad tinkamas pasiruošimas pašalins tas ydas.

Nepakanka pamokslui tinkamai ruoštis, reikia būtinai sistemingai vi
są katalikų Bažnyčios mokslą išdėstyti. Tai bus galima padaryti, sakant 
katechetinius pamokslus (plg. 1332 kanoną) ir atskirai mokant platesnio 
katechizmo jaunimą per keletą metų, kaip to reikalauja Šv. Kongregacija 
Concilii10. Šveicarijoje tai daroma jaunimui, baigusiam mokyklą, iki 19 
metų amžiaus. Šv. Kongregacija Concilii minėtame dekrete, turėdama gal
voje a) tėvų nerūpestingumą, jų religinį tamsumą, apsileidimą religinio 
auklėjimo srityje, b) nepalankius valstybių įstatymus vaikų auklėjimo sri
tyje, c) sekmadieninį sportą ir d) naujųjų stabmeldžių propaguojamas idė
jas, primena kunigams, kad 336, § 2, 1333 § 2, 1336 kanonai, liečią ka
techizaciją ir pamokslus, būtų vykdomi. Tą pati Šv. Kongregacija pastebi, 
kad katechizmui, kaip krikščioniškojo gyvenimo pagrindui, nereikia gai
lėtis pasitarimų, studijų, darbo.

Katechizacijos darbas dažnai šlubuoja. Jis kartais pavedamas net 
bemokslėms merginoms. Žinoma, iš tokio darbo negalima tikėtis, kad 
vaikas būtų tinkamai paruoštas. Ta pati Kongregacija nurodo, kad ka
techizacijai be klierikų (1333 kan. § 1) ir vienuolių, (1334 kan.) galima 
panaudoti pasauliečius,, bet tik tinkamus. Šv. Tėvui aprobavus, Kongrega
cija įsako, kad būtų įsteigta Krikščioniškojo Mokslo sodalicija, į kurią 
priimami, kurie tinka mokyti katechizmo ir sugeba palaikyti vaikų tarpe 
drausmę. Ši tad sodalicija gali būti narių kiekiu ne didelė, bet turi būti

8 Židinys, 1935 m., Nr. 4, 361 psl.
9 1934 m. 338 pusl., 1936 m. Nr. 1, 38 pusl., Nr. 2, 76 p. ir kit.
10 Decretum de catechetica institutione impensius curanda et provehenda, Acta 

Apost. Sedis, 5. IV. 1935.
11 Šiame sąryšy skaitytina kun. K. Žitkaus studijėlė „Mūsų abiturientės religinis 

veidas“, tilpusi Lietuvos Mokykloje 1936 m., Nr. 2.
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kvalifikuota. Tokie žmonės katechizacijos darbui turėtų pasiruošti, lan
kydami kursus, kuriuose dėstomi tikėjimo pagrindai, šv. istorija, Bažnyčios 
istorija. Plg. Šv. Tėvo Pijaus XI nurodymą iš 29.VI.1823 m. raštu Motu 
proprio: Orbem Catholicum. Katechizacijos ir pamokslų sutvarkymas šv. 
Kongregacijos įpareigojamas, kad intermortuam nostrae aetatis fidem at
gaivinus.

Bet ką daryti su tais, kurie bažnyčios nelanko? Čia reikia panaudoti 
Katalikų Akciją ir individualinę pastoraciją. Čia kalbėsiu tiktai apie i n 
d i v i d u a l i n ę  p a s t o r a c i j ą ,  kuri yra naudinga katalikui visoke
riopu būdu suaktyvinti; įsąmoninti tikybiniu būdu, įtraukti į Katalikų Ak
ciją, doriškai pakelti. Užsieniuose šis pastoracijos būdas labai praktikuo
jamas. Kunigai, lankydamiesi ar pas ligonį, ar šiaip pas atšalusį kataliką, 
kelia rūpimąjį pastoracijos klausimą ir įtikinėja, skatindami savo pareigas 
atlikti.

Individualinės pastoracijos reikalą pabrėžia ne tik aukščiau nurody
toji priežastis, bet ir tai, kad ne visiems tie patys argumentai tinka. Iš
ganytojas individualinės pastoracijos reikalingumo mokė ir pats davė pa
vyzdį, kalbėdamas apie vienos sielos svarbą, duodamas palyginimų apie 
pražuvusią avį, pamestą pinigėlį, džiaugdamasis dėl vieno nusidėjėlio su
grįžimo (Luk. 15, 4—8). Išganytojo veikimas tą pat tvirtina. Jis moko 
moterį prie Jokūbo šulinio (Jon. 4, 7), atlanko Zacharijaus namus (Luk.
19, 2), moko -jaunikaitį (Luk. 9, 57) ir t. t. Apaštalai, Jėzaus pavyzdžiu, 
lanko sveikus ir ligonius namuose, juos moko (Ap. Darb. 20, 20) Bažny
čios istorija tą patį rodo. Katechumenais, nusidėjėliais, atgailotojais Baž
nyčia rūpinosi atskirai12. Šv. Jonas Chrizostomas tvirtina, kad pastora
cija turi būti individuali, nes ganytojas turės atsiskaityti iš omnium et 
singuliorum. (Homilia 34 in epist. ad Hebr.). Šv. Grigalius Didysis Homil.
II in Luc.) kartoja mintį: „Curare namque sacerdoti necesse est, quae sin
gulis dicat unumquemque qualiter moneat“ (o. c.).

Kad sektųsi pastoracija, ypačiai individualinė pastoracija, trumpai pri
minsiu savybes, kurių privalo kunigas:

„Ut Christo lucreris oves, haec accipe Pastor:
Sanctus, amore Dei fervens, humilisque refulge:
Si patiens, fortis doctusque: negotia (saecularia) sperne,
Rumoresque fuge: urbanus simul esse memento“13.

Nereikia pamiršti, kad viena iš sėkmingiausių priemonių gydyti sie
lai yra kūno reikalų rūpinimas. Bažnyčia nuo savo gyvavimo pradžios 
rūpinosi našlėmis, našlaičiais, pamestais vaikais. Diakonai rūpinosi kūno 
reikalais. Bažnyčia net savo maldose reiškia tą mintį, prašydama kūno ir 
sielos sveikatos: Haec hostia ... corpora mentesque sanctificet (Secreta fer.

13 Krieg, Wissenschaft der Seelenleitung I, 88.
13 Epitome Theologiae Pastor. Micheletti, I, 81.
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III post Dom. IV Quadrages). Tą patį kalba oratio Confessorum non Pon
tificum, tą pati skaitom ketvirtojo sekmadienio po Trijų Karalių mišiose. 
Šio stebėtino realizmo mintį daugelyje maldų rasime.

Tačiau kūno reikalais rūpintis galima tiktai, turint galvoje sielą. Šv. 
Tėvas Leonas XIII duoda čia aiškų nurodymą (Graves de communi, 18.,
I. 1891).

Tai yra bendrosios pastabos. Kadangi kiekvienas žmogaus gyvenimo 
laikotarpis turi savų savybių, palinkimų, krypčių, dorybių ir klaidų, todėl 
apie juos reikia atskirai kalbėti. Jei šiandien visuomenėje tiek daug nei
giamybių, matyti jos kilo todėl, kad nesirūpinta ypačiai vaiko amžiumi, ne
kreipta pakankamo dėmesio jaunatvėje. Šiandien norint gydyti visuomenę, 
reikia pradėti nuo vaikų, sustiprinti dėmesį į jaunuomenę, tinkamai rūpin
tis suaugusiais.

2. Konkretūs nurodymai.

a) Kas reikia daryti su v a i k a i s ?  Per maža rūpinamasi vaikų auk
lėjimu, neįvertinamas jų auklėjimo svarbumas. Juk, kai mažas įgyja ku
rią ydą, kaip antai: neklusnumo, savimylos, prieštaravimo, nekuklumo, ta 
yda ir subrendusį lydi. Panašiai esti ir su tuo, kuris ko neišmoksta iš ma
žens, toliau sunku tą trūkumą papildyti. Visiems suprantamas auklėjimo 
svarbumas, todėl įvairių pažiūrų žmonės griebiasi šio darbo. Stačiai eina 
kova dėl vaiko sielos.

Bažnyčia turi teisę ir pareigą tvarkyti vaikų auklėtojus, nėra abejonės, 
kad Bažnyčia kūdikį Kristuje (1 Kor. 3, 1) turi užauginti iki „pilnai žmo
gumi subręstant“, kaip sako šv. Povilas (Efez. 4, 13).

Mes todėl turime priminti tėvams jų pareigą vaiką auklėti. Nežinia 
kiek paveldėjimas daro įtakos vaikui, bet kad daro, tai yra tikra. Ne tik 
fizines savybes vaikas paveldi iš savo tėvų, bet ir moralines bei intelektu
alines. Juo labiau vaikai pasisavina tėvų ir aplinkumos pavyzdį. O tuo 
tarpu tėvai labai dažnai į 4—5 metų mažutėlius nekreipia dėmesio, jų re
liginiu auklėjimu nesirūpina. Pasitaiko girdėti tėvus kalbant: „dar yra 
laiko“, „jie dar nieko nesupranta“, „tai gali vaikui pakenkti“ ir t. t.

Pedagogas Tothas, kartodamas Paulso žodžius, pabrėžia, kad neperdėta 
yra nuomonė, kad „vaikas per pirmus keturis metus daugiau išmoksta, kaip 
keturių universiteto metų laikotarpyje“14.

Mums pirmiausia todėl reikia rūpintis tėvų išauklėjimu, kad jie galėtų 
padaryti lemtos įtakos vaikams. Tėvų susirinkimuose reikėtų gvildenti šie 
klausimai: vaikų valios stiprinimas, pavojai jiems, pabrėžti pavyzdžio 
svarbumą, vaikams tinkami malonumai, apie alkoholį, kaip įdiegti vai
kui šias keturias dorybes: Dievo baimę, tiesos meilę, klusnumą, kuklumą.

14 Toth T., Jugendseelsorge 58.
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Motinos turėtų būti labiau pasiruošusios auklėjimo pareigoms. Sve
tur, pav., Belgijoje mergaitėms ruošos mokyklų, jei nesuklysiu sakydamas, 
yra apie pustrečio šimto. Ten mergaitės gauna žinių iš savo specijalybės, 
bet ir mokomos kantriai nešti gyvenimo vargus. Tos mokyklos paruošia 
gyvenimui, kad vėliau galėtų būti gera šeimos auklėtoja. Pas mus kad ir 
yra keletas panašių mokyklų, tai toli gražu jų kiekis per mažas, jos mūsų 
žmonių tinkamai neįvertinamos ir jos ne visos gali paruošti gyvenimui, 
nes kai kur nekreipiama pakankamo dėmesio į antgamtinį gyvenimą. Pa
našios krypties mokyklų kaip užsieniuose turėtume turėti daugiau. Tokią 
mokyklą baigusi mergaitė, tapusi šeimos motina, sugebės ir vaikus auklėti. 
Motinos auklėjimas bus tada naudingiausias, nes motiniškos širdies ne
įstengia pavaduoti nė geriausia auklėtoja.

Kalbėdami jau tiesiogiai apie auklėjimą, turime pasakyti, kad gimtieji 
namai vaikui turėtų būti bendros religinės praktikos namai. Motinos turi 
prižiūrėti vaikų žaislus, kurie dabar dažnai visai nekontroliuojami. Tie 
žaislai dažnai būva priežastimi įvairių iškrypimų. Labai dažnai šeimos, 
netekusios gėdingumo, pačios vaikus tvirkina, pav., eidamos į bendras mau
dyklas. Kaimuose į kitos rūšies pavojus nekreipiama dėmesio. Čia vaikai 
taipgi išmoksta ištvirkauti, jei tėvai nepaiso aplinkumos: žmonių kalbų, 
darbų, apsileidimo. Pavojų vaikų sielai sudaro šokių žiūrėjimas. Dėl 
šios priežasties per anksti sužadinama nervai ir vaizduotė, per aukšti vai
kai subręsta.

Palaimą arba prakeikimą vaikams gali suteikti ir paveiksluotoji 
spauda.

Šie dalykai sielų ganytojui neturi būti svetimi, kol vaikas yra visiškoje 
ir, galima sakyti, išimtinėje tėvų globoje. Atėjus katechizacijos laikui, ku
nigui privalu ir toliau stropiai budėti. Nuo sąžiningo katechizavimo, kaip 
jau pirmiau minėta, labai daug priklauso krikščioniškojo gyvenimo klestė
jimas. Todėl Bažnyčia šią pareigą itin pabrėžia. Todėl katechetas arba 
mokykloje kapelionas turi rūpintis, kad jo tiesioginiai vaikui tiekiamasis 
mokslas nepavirstų vaiko atmintyje negyvu dalyku arba vien tik sužinoji
mui tebūtų lygus. Gautasis mokslas turi būti gyvenimo maistas, elgesiui 
taisyklės. Įdiegtą mokslą kunigas toliau turi palaikyti. Bažnyčia šią pa
reigą primena: Ut quae sunt bona nutrias (katechizacija) ac ... quae sunt 
nutrita custodias (Dom. V. pt. Pentec. oratio). Deja, daugelio vaikų dva
sinis gyvenimas, tarsi, su katechizacija baigiasi. Daugelis išpažinties atei
na po pusės metų, net po metų, nes niekas vaikui tos pareigos neprimena. 
Be to, vaikams pamokslėlių bent retkarčiais ir tai nesakoma. Senovėje 
katechumenai stačiai tikybinį noviciatą atlikdavo, mokydamiesi tikėjimo 
tiesų kelis metus, gyvendami drausmėje, kaip kad kalba šv. Ambraziejus 
savo veikale De Mysteriis. Tik po kelių metų bandymo vir perfectus (Efez. 
4, 13) pasidarydavo. Dabartiniais laikais tas pats uždavinys turi būti at
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liekamas po krikšto. Reikia prižiūrėti, kad vaikai maldos gyvenime ne
apleistų, kad dažnai eitų šv. sakramentų, pagal išgales dalyvautų pamaldose 
šventadieniais. Teorija ir praktika turi eiti kartu. Juk ir po pirmosios 
Komunijos geiduliai lieka gyvi, kurie gali sužadinti tokią ugnį, kuri atei
tyje gresia sunaikinti visa kas gera. Todėl iš mažens reikia išdirbti vai
kuos habitum religiosum.

Kaip tinkamiau prieiti kunigui prie vaikų sielos?
Kunigas turi prisitaikyti prie vaiko supratimo, jo jausmų. Kunigas tu

ri būti omnia omnibus, su jais turi mąstyti ir jausti. Kunigas turi būti pa
našus į Išganytoją, kuris vaikų širdis prie savęs patraukė (Mork. 10, 13). 
Išganytojas ypatingą palaiminimą pareiškė, sakydamas: „Kas tik priima 
vieną tokį mažutėlį mano vardu, mane priima“ (Mat. 18, 5). Nereikia taip
gi pamiršti, kad Išganytojas, tai pabrėžęs, tuojau kalba apie vaikų piktin
tojus (Mat. 18, 6).

Taigi, pedagogas turi turėti tą prie vaikų patraukimą ir meilę, kuriuos 
turėjo Kristus; tada kunigui nestigs patvarumo, kuris taip reikalingas 
šiame darbe. (Kunigas, pasipuošęs Kristaus meile, bus malonus ir geras 
tiems vaikams, kurių išorinė išvaizda nėra maloni, kurie yra net blogi. Ši 
kunigo savybė laimės vaikų širdis, įsigys juose pasitikėjimą, suras žodžiu 
vaikams pašnekinti. Jei žodis gali būti gera sėkla, kuri neša gerą vaisių, 
tai juo labiau geras elgesys sugebės tai padaryti.

Iš kitos pusės aštrumas artimų santykių nesudarys, o ironijos santykius 
atšaldys; taip kalba net labai gilūs pedagogai15. Be to, kadangi žmonės 
labai jaučia, kas nesuderinama su kunigo garbe, o ypačiai vaikai stebi iš
orinius veiksmus, todėl kunigas turi būti labai tvarkus savo kalbose, ap
dare, savo visame elgesyje.

Kunigas ir mokykloje diegdamas savo idėjas, turi laikyti drausmę ne 
aštriomis priemonėmis, bet tinkamu elgesiu priversdamas save gerbti ir 
mylėti. Juo sėkmingiau ta kunigui meilė reikšis, jei kunigas kilnų savo 
elgesį derins su pedagoginiais reikalavimais, naudodamasis moderniomis 
pedagoginėmis priemonėmis, kaip antai, vartodamas reikalingus paveiks
lus, epidioskopą ir t. t. Labai teisingai pastebi Tothas, kad „kol kunigas mo
kinio akyse yra tik mokytojas, tol tikybos dėstymas negali būti vaisingas. 
Jei tačiau mažieji kunigą gerbia kaip savo motiną, didesnieji kaip savo 
tėvą, didžiausieji kaip savo vyresnįjį brolį, tada kunigas ne tik teiks nau
dos mokinių protui, bet ir jų širdžiai bei būdui. Tada kunigo pamokos 
bus ne tik mokslas, bet bus tikras doras gyvenimui auklėjimas“16.

Dažnai atrodo, kad kunigo pastangos eina niekais. Galybės blogos 
įtakos iš pusės nerūpestingų tėvų, iš gatvės, blogų vaizdų, raštų veda į nusi

15 Krieg, Wissenschaft der Seelenleitung I, 102.
16 Toth T., Jugendseelsorge 76.
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minimą. Iš tiesų, kaip vienas rašytojas yra išsitaręs: „vaikai yra savotiški 
padarai — nekalti kaip angelai, puikybės pilni kaip karalaičiai, drąsūs kaip 
karžygiai, tušti kaip povai, užsispyrę kaip asilai, nesuvaldomi kaip ku
meliukai, pretensingi kaip mergaitės“17. Iš tiesų, kiek čia meilės reikia tam 
vaikui į tinkamas vėžes įstatyti. Meilę galima palyginti su kompaso adatėle, 
kurios padedami galime leistis į nežinomus miškų tankumynus. Ta ada
tėlė, kad ir kažin kaip ją kreiptum, vis rodys tam tikra kryptimi. Taip 
ir meilė į vaiko sielos gelmes taikys. Kristaus kilnia meile vaduodamiesi 
šventieji kaip Jonas Bosko, Pranciškus Ksaveras, Pranciškus Salezietis la
bai daug padarė. Šv. Jono Chrizostomo žodžiai: Nihil pastorali mansuetu
dine vehementius18.

Pedagogai šiam kilniam auklėjimo uždaviniui labai rekomenduoja 
vaikų amžiui pritaikytas draugijėles19.

Pas mus irgi griebiamasi gerųjų priemonių ir kai kur jau galima gė
rėtis gerais auklėjimo vaisiais. Vaikų draugijėlės padeda vesti vaikus į 
Bažnyčią. Kai kuriose parapijose vaikai pratinami prie mėnesinės išpa
žinties. Kai kur tomis progomis sakomi trumpi, jiems pritaikyti pamoks
lėliai. Juos reikėtų sakyti, jei ne kas mėnuo, tai bent kai kuriomis šven
tėmis, kaip antai : per š.v. Kazimierą, per šv. Aloyzą, per Atvelykį ir t. t. 
Iš mažens vaikai bus pratinami bažnyčioje prie tvarkos, ramiai laikytis, 
susikaupti. Tos ir kitos dorybės labiau įsišaknys, jei bus sąmoninami. Iš 
tiesų, su Paryžiaus universiteto kancleriu Gersonu († 1429 m.) reikia pasa
kyti: A pueris debit inhoari reformatio ecclesiae20.

b. Kalbant apie pastoracijos naudingumą, negalima pamiršti j a u 
n i m o .  Nuo 14—24 metų yra savarankėjimo amžius. Iš šeimos gyvenimo 
perėjimas į pasaulį sudaro daugiausia pavojų. Jaunuolis nori savaran
kiškai gyventi, bet neturi pakankamo patyrimo, o pagundų daug. Jo drau
gai dažnai padaro jam dvasinių žaizdų. Tikėjimui ir dorai pavojai taip 
įvairūs, kaip įvairi žmogaus asmenybė, temperamentas, pažinimas, gyve
nimo sąlygos, aplinkuma, pašaukimas, darbas, kaime ar mieste gyvenimas. 
Viena aplinkybė tampa vienam pavojumi, kitam kita. „Šiame amžiuje jau
nuolis yra lyg paruoštas važiuoti, užkurtas autas, kuris drebėdamas kelionės 
laukia; jis jaučia, kad gali įvykti sprogimas, jei jis nebus paleistas važiuoti, 
jei jis savo jėgos neįkinkys į darbą. Adomas ir Ieva iš dulkių sutverti, 
jaunuoliai iš elektros“. Šiuos vieno amerikiečio pedagogo žodžius kartoja 
Foersteris ir Tothas22.

17 Ten pat.
18 Ten pat 84.
19 Krieg, Wissenschaft der Seelenleitung I, 114.
20 Toth, Jugendseelsorge 302.
21 Foerster Fr. W., Erziehung und Selbsterziehung, 1917, 210.
23 Toth T., Jugendseelsorge 168.
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Jauną žmogų puola nežinomi jausmai ir geismai, ir jaunuolis dažnai 
tampa jų auka, jei jis nevedamas. Gyva jauno žmogaus vaizduotė, kuri 
netikra šviesa nušviečia gyvenimą, jį klaidina. Jaunuolio silpna valia ne
įstengia atsispirti. Statistika liūdnus duomenis teikia. Vaikinų esą nuo 
85 iki 98% iškrypusių doros atžvilgiu, merginų iki 30%23.

Šiame amžiuje pasireiškia jaunuolių atšalimas nuo Bažnyčios. To at
šalimo priežastis dažnai yra jaunuolio darbas, kuris savaime atitolina nuo 
religijos ir jos atstovų. Kita priežastis yra, kad jis mano jau nebe vaikas 
esąs. Kartais jaunuolis bėga todėl, kad jis kunigo buvo užgautas arba jo 
artimieji yra nuo Bažnyčios atšalę.

Kunigas, rūpindamasis jaunimo siela, turi vengti jaunuolių užgauti. Jis 
visada turi būti jaunuolio prietelius, nors tas jaunuolis ir ne visada tinka
mai su kunigu pasielgtų.

Čia kunigui pastoracija tik tada gerai seksis, jei pirmiau jis yra moka
mai dirbęs su vaikais: Kas katechizacijos metu, draugijiniu vaikų gyveni
mu, per mėnesines išpažintis pasėta, dabar kunigas ne tik turi palaikyti, bet 
ir toliau plėtoti. Dažnai ir įvairiais būdais jaunuoliui reikia pabrėžti, kad 
kartą pražudyta nekaltybė niekad, kad ir didžiausias atgailas darant, ne
beatgaunama. Nuolankumas ir skaistybė bei susivaldymas nuo svaigina
mųjų gėralų yra labai svarbios dorybės, bet jos yra saugojamos trapiuose 
induose. Kunigas todėl turi įsigilinti į priežastis, kurios naikina tas dorybes, 
nurodyti antidotų.

Į ką pozityviai kreipti jaunuolio dėmesį? — Tothas labai teisingai, iš
keldamas jaunuoliui imponuojančius dalykus, būtent tai, kas didinga, kas 
nepaprasta, pataria rodyti šventųjų pavyzdį, jų heroizmą, savęs išsižadėju
sių Bažnyčios karžygių kilnius pavyzdžius, romantišką misijonorių gyveni
mą, kas daroma katalikų jaunimo svetur (o. c. 169). Ypačiai nupuolusiems 
duotina vilties kilniais pavyzdžiais ir taikyti taisykles aistroms valdyti24.

Kokiais dalykais, be pirmiau minėtų, reikia rūpintis jaunuolių pasto
racijoje? — Katechizacija katalikiškuose kraštuose daroma išėjusiems iš 
mokyklos, ji ir mums, kaip anksčiau minėjau, dabar yra įsakyta. Kate
chetika nurodo, kas reikia dėstyti tokioje katechizacijoje. Be teikiamo 
mokslo toliau paaugusiųjų katechizacija svarbi ir todėl, kad jaunuomenė 
nenutraukia su kunigu ryšių. Kunigas gali apskritai žiūrėti jaunimo do
rino gyvenimo, suteikti nurodymų prieš kylančias abejones ir persergėti nuo 
pagundų. Tokioje katechizacijoje nušviečiami Bažnyčios gyvenimo svarbes
nieji įvykiai, gvildenami kai kurie reikšmingi pasaulio istorijos dalytai, se
noji Bažnyčios drausmė krikšto atgailoje, katakombų gyvenime, visų baž
nytinių metų apeigos.

23 Grassmann, Sexualpädagogische Fragen I, 4.
51 Tanguerey, Theologia mor. II, 103.
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Teko girdėti, kad pas mus vienoje parapijoje klebonas suruošęs jauni
mui trumpą katechizaciją, kuri praėjusi su dideliu pasisekimu ir nauda. 
Žinoma, laiko atžvilgiu, neprilygsta tai užsieniuose praktikuojamai katechi
zacijai, bet vis dėlto ir tas trumpas susitikimas su jaunuomene daug duoda 
naudos.

Kas pasakyta apie kunigo elgesį su vaikais, tas juo labiau tinka, kal
bant apie jaunuolius. Su jais kunigas turi elgtis kilniai ir nuoširdžiai, bet 
rimtai ir stengtis jų neužgauti.

Jaunuolių sielos apsaugai tarnauja šv. sakramentai. Tai rodo patyri
mas. Čia reikia rūpintis, kad jaunimas neapleistų mėnesinės išpažinties. 
Žinoma, tik su tokiu jaunimu pavyks mėnesinė išpažintis, kuris bus į ją 
įpratęs dar vaikystės metuose. Be to, reikia labai stropiai rūpintis, kad 
jaunuoliai šventadieniais neapleistų šv. Mišių klausymo. Tai bus nesunku, 
jei vaikais tebebūdami, pagal išgales, šios pareigos nebus apleidinėję. 
Smerktinas tačiau paprotys jaunimą skatinti išpažinties ir lankyti bažnyčią 
barimais. Pastoracija yra menas prieštaraujančiai valiai pakreipti, kad ji 
noriai sunkų darbą atliktų.

Kunigas turi kreipti dėmesį į visas aplinkybes, kurios jaunuolio sielai 
sudaro pavojų. Tų aplinkybių suminėtinos šios: jaunuolio draugystės, pa
žintys, teatrai, kinas, klubai, šokiai, nekatalikiškos draugijos. Katechetinis 
darbas ir pamokslas neteiks naudos, jei kunigui nepavyks susilpninti sie
los pavojų. Čia kunigas turi turėti sau pagalbininkais ne tik tėvus, bet ir 
kitų pasauliečių. Jei kunigui nepavyks norimo darbo padaryti, tai tegu 
daro bent tiek, kiek išgali.

Reikia rūpintis spauda, kuri jaunimui gali pagelbėti ir pakenkti jo kū
no ir sielos reikalams. Labai dažnai tėvai saugoja vaikus, kad nesusirgtų, 
saugoja jų apdarą, kad nesudraskytų, bet kad sielą nesuteptų blogais raš
tais, jie maža rūpinasi. Juk bloga knyga naikina tikėjimą, sužadina abe
jones, nuodija sielos ramybę. Mėgiamieji romanai sužadina jauno žmo
gaus jausmų gyvenimą, jo valią pastūmėja bloga kryptimi, kartais nervus 
suardo. Pagaliau romanų skaitymas nuveda į seksualinį iškrypimą. Blo
gos knygos nuodai yra paslėpti gražia forma. Prieš blogą knygą kovą rei
kia pradėti dar mokykloje, įrodinėti jos pražūtingumą, įpareigoti, kad, abe
jodami knygos gerumu, kreiptųsi į kunigą. Pozityviai reikia taipgi dirbti, 
steigiant knygynus, juos nuolatos papildant geromis knygomis.

Pažintys taipgi sudaro didelį dorai pavojų, dažnai net pastūmėja į 
ekonominę pražūtį, žudo gyvenimo laimę ir naikina šeimos ramybę ir taiką. 
Lengvapėdiškos pažintys veda į lengvapėdišką moterystę. Vėlesniame gy
venime dažnas pats savo jaunystės klaidas pripažįsta. Taip, pav., viena 
moteris klebonui yra pasakiusi, kad ji keikianti kunigą, kuris leido jai iš
tekėti už stačiatikio. Kaip ji būtų griežčiau perspėta padarius, tai kitas 
dalykas, bet vis tiek perspėti reikia.
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Su pažintimis reikia laikytis šios taisyklės: ji yra leistina, jei du asmenys 
mano sudaryti moterystės ryšius ir be to neilgai trukę. Būtinai apie tą pa
žintį turi žinoti ir tėvai.

Vakaravimas taipgi pavojinga. Prieš tokias sueigas nepakanka iš sa
kyklos tiktai  priminti. Kartais reikia pasakyti atskirų tam tikslui pa
mokslų, veikti per draugijas, per išpažintį, kalbėtis atskirai su jų ruošėjais.

Šokiai ne visi lygiai yra smerktini, bet ir nepatartini, o tik kai kurie 
toleruotini. Šokių blogumas priklauso ypačiai nuo aplinkybių: laiko, būdo, 
vietos, asmenų. Dabartiniai šokiai, tiesa, dažnai žudo kuklumą, dažnai 
traukia į nuodėmę. Svarbiausia, tačiau, reikia rūpintis, kad jaunuoliai ne
lankytų viešų šokių, kur tėvų akis nestebi. Kadangi kiekvienas įprotis 
sunkiau bėra išgydomas, todėl reikia stengtis daryti įtakos mokyklose, kad 
jaunuoliai vėliau būtų su šokiais atsargesni. Jei matome, kad šokis tampa 
nuodėmės priežastimi, tada, jei nepasižada tą malonumą mesti, kartais ne
duoti net išrišimo, nes čia šokis yra virtęs proxima occasio peccandi. Jei 
šokiai jau neišvengiami, tai vengti naktinių pasilinksminimų. Be to. vengti 
naujoviškų nepadorių šokių ir nepadorių šokiuose asmenų.

Nereikia pamiršti, kad kunigas, reikalaudamas visai šokius panaikinti, 
nieko nepelnys. Geriausia stengtis šokių norą tvarkyti, daryti įtakos per 
jaunimo draugijas ir kitas organizacijas.

Kunigui taip pat turi rūpėti jaunimo dainos ir žaislai. Ir šios pramo
gos gali būti geros ir blogos.

Miesto gyvenimas moraliai labiau sugedęs negu kaimo, todėl norin
čius vykti į miestą reikia persergėti. Jei jau į miestą atvyksta, reikia steng
tis, ypačiai su draugijų pagalba, juos globoti. Jaunuolį, atvykusi į miestą, 
gera pavesti kurios šeimos globai.

Be pavojų šalinimo, ne pro šalį bus šį tą ir pozityviai daryti. Gera 
yra stiprinti jaunuolio geras savybes, sveikos garbės pajautimą, tiesos mei
lę, teisingumą.

c. Klausimo pilnumui reikia paliesti bent kiek ir s t u d e n t ų  
g y v e n i m ą ,  nes jo sąlygos yra ypatingos. Jų sielos reikalais aukštojoje 
mokykloje nesirūpinama nė tiek, kiek kapelionas rūpinosi gimnazijoje. 
Studentai yra busimieji tautos vadai. Atmosfera, kurioje studentai gyvena 
ir gyvenimui ruošiasi, yra, apskritai imant, ne palanki. Kai kurių mokslo 
šakų atstovų dalis nepalankiai nusiteikę apreikštosios Tiesos atžvilgiu. Ne
abejotinai jis padaro neigiamos įtakos. Tokiose aplinkybėse gyvenantiems, 
neturint gilesnio teologinio pagrindo, nėra lengva išsilaikyti. Čia dar nepa
lanki draugų aplinkuma. Juk gal pilnai neturėsime 25% studentijos, kuri 
drąsiai pasirodo su savo katalikiška pasaulėžiūra.

Su tikėjimu nyksta ir padorumas. Lytinių ligų išplitimas pakankamai 
tai paliudija. Iš tiesų tai ir ne nuostabu, kadangi tiktai tikėjimas pa
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dorumui teduoda tvirtą pagrindą. To tikėjimo neturintieji neleistinus ly
tinius veiksmus laiko prigimties reikalavimu. Taip yra pareiškę Münche
ne studentai 1913 m. konferencijos metu25. Statistinės žinios tą pareiškimą 
pilnai patvirtina. Iš 170 universieto studentų 45% dar mokiniais tebebū
dami jau buvo turėję lytinių santykių. Iš jų 73% buvę užsikrėtę lytinėmis 
ligomis. Grassmannas26 paduoda vieną žinią, iš kurios matyti, kad 20% 
aukštesniųjų klasių mokinių yra sirgę lytinėmis ligomis27.

Tiesa, šie duomenys iš svetimo krašto, bet nėra abejonės, kad ir pas mus 
ne angelai, juoba, kad auklėjimo sąlygos pas mus vis blogėja. Todėl pa
prastosios pastoracijos mokslus einančios jaunuomenės tarpe nepakanka, 
nes, kaip kard. Fulhaberis sako, studentai „savotiška kalba kalba, kurią ne 
kiekvienas sielų gydytojas supranta“28,

Studentija kai kur turi savų kapelionų, kurie paprastai yra ne tik gi
laus teologinio mokslo, bet ir gerai orientuojasi scholastinėje filosofijoje, 
yra susipažinę su modernine filsofija, jiems ne svetimi nė gamtos mokslai 
ir naujosios literatūros siekimai. Visa jo asmenybė studentams turi būti 
artima ir patraukli. Tų pačių savybių reikalauja ir mūsų inteligentai, kad 
kunigas būtų: „platesnio apsiskaitymo, gilesnio proto, kad kunigas nesupa
saulėtų, sveiko prie visuomenės priartėjimo, kad tas kunigas šviesuomenės 
akyse būtų visa galva aukštenis, kad jis netinkamų pramogų vengtų (kaip 
antai: bendrų maudyklių ir pliažo, girtavimo ir riebių anekdotų pasakoji
mo, klubuose kortavimo, kavalieriavimo)29.

Studentų dvasios vado uždavinys yra palaikyti studente dorą ir stip
rinti jį tikėjime. Žinoma, geriausia pavyksta pasiekti šis tikslas, jei stu
dentas įsirašo dar į atitinkamą organizaciją.

Skaitome mes apie šv. Kanizijų, kuris buvo idealus mokslus einančios 
jaunuomenės draugas. Jis tą jaunimą mylėjo. Iš jo susirašinėjimo matyti 
aiškus tų laikų studentų tipas, jų vargai ir džiaugsmai, kaip jie susirūpi
nę buto klausimu, kaip pinigų trūksta, kaip reikia kovoti su klaidomis ir 
palinkimais, kokios sunkenybės moksle ir t. t. Šv. Kanizijaus butas visada 
būdavo studentų pilnas. Jis darydavo studentams rinkliavas, jis studentų 
labdarybės reikalais pamokslus sakydavo30.

Ir pas mus trūksta studentams tinkamų butų, valgyklų. Užsieniuose 
yra kai kur gražiai studentams valgyklos įrengtos, jas veda vienuolės. Pa
vyzdžiui, tokia yra Paduoje (Pensione universitaria). Dar teko aplankyti vo
kiečių Freiburgo Albertusburse. Čia yra studentams pasauliečiams butai ir

25 Krieg, Wissenschaft der Seelsorge I, 131.
26 Sexualpädagogische Fragen, 1912, N. 33.
27 Hoffmann, Handbuch der Jugendkunde 158.
28 Faulhaber M., Wir Akademiker und die Kirche, 1913, 1.
29 Židinys, 1935, Nr. 4, 362 pusl.

30 Toth T., Jugendseelsorge 148.
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valgyklos. Visa tai darė gero įspūdžio. Ar nevertėtų ir mums taip susi
tvarkyti?

Nemažos svarbos yra rengti religinio turinio paskaitų, kurios išblaš
kytų daug abejonių. Kasmet reikėtų studentijai ruošti — geriausia už
daras — rekolekcijas. Pirmi bandymai padaryti Kaune ir Pažaislyje atei
čiai daug žada. Rimtas kunigams uždavinys šią inicijatyvą gyvai palaikyti.

d. Dėl pilnumo reikėtų truputį pakalbėti ir apie v y r u s .  Jei vaikų ir 
jaunimo pastoracija buvo korektinga, suaugusiųjų pastoracija bus dėkinga.

Vyrų pastoracijoje dirbant reikia ypatingo stropumo. Pats kunigas 
turi būti pavyzdingas ir sąžiningas pareigų pildytojas. Vyrą kunigas turi 
traktuoti garbingai, jo neįžeisti ir tik tikrai prireikus perspėti. Kunigo as
menybė vyrui turi būti imponuojanti, nieko vaikiško jame neturi būti. Ku
nigas turi būti mandagus, mylįs tiesą, teisingas, išmintingai drąsus. Kunigas 
neturi pamiršti, kad jis yra ne tik prie altoriaus kunigas, bet ir privačiame 
gyvenime Kristaus ir Bažnyčios atstovas. Juk ir tarp Kristaus nebuvo 
skirtumo, kada Jis pasirodė viešumoje arba kada jis buvo bet kurios šeimos 
tarpe.

Kunigas turi panašiai elgtis ir su atšalusiais ir su priešingai nusiteiku
siais žmonėmis. Jis neturi teisės išsižadėti savo principų ir kunigiško rim
tumo. Ir jei kartais kunigas pasielgia nerimtai, kai kurie jam, tarsi, pri
taria, bet pasitaikius progai, žinoma, jį smerkia. Tikrą linksmumą, žino
ma, visi mėgsta, ir jis kunigo nežemina..

Iš pozityvių darbų reikia pažymėti tai, kad kunigas turi stengtis ska
tinti vyrus, net atšalusius, kad jie dalyvautų pamaldose, reguliariai klau
sytų pamokslo, atliktų išpažintį. Kad lengviau būtų šią pareigą atlikti, 
stengtis vyrams kartkartėmis paskirti atskiras pamaldas.

Traukiant vyrus prie religinės praktikos, neperkrauti, kad neįgrįstų. 
Pamoksluose iškelti dorybes, kuriomis turėtų būti pasipuošę vyrai, būtent: 
tiesos meilę, teisingumą, vyro rimtumą.

Susidurdamas su atšalusiais, kunigas turi ieškoti atšalimo priežasčių, 
kurios gal kyla iš neišmanymo dogmatinių dalykų arba dėl moralinių 
trūkumų. Gal kartais kunigo netaktas vyrą atstūmė.

e. Apie m o t e r i s  kaip motinas esu jau aukščiau kalbėjęs. Kaip vie
nas žymus pedagogas sako, moteris labiau vadovaujasi jausmais — žino
ma, ne visos — todėl šią savybę reikią turėti galvoje ir pastoracijos darbą 
dirbant31. Jei moteris pasižymi dievotumu, jį laikyti tinkamose vėžėse. 
Be to, moterys labai naudingai gali dirbti labdarybės srityje. Šią gerą sa
vybę reikia sunaudoti.

Jei iš charakteringųjų lietuvio kataliko bruožų svarbiausias yra giles

31 Krieg, Wissenschaft der Seelenleilung 140.
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nio ir sąmoningo religinio pagrindo trūkumas, tai visos kitos neigiamosios 
savybės yra to trūkumo padariniai. Todėl manau, kad svarbiausias mūsų 
uždavinys bus sustiprinti religingumą mūsų broliuose, jį labiau susąmo
ninti. Jei šis uždavinys pavyks, tada dorinimo darbas taipgi bus dėkin
gesnis.

Be to, turiu dar kartą pabrėžti, kad būtinai daugiau reikia kreipti dė
mesio į vaikus; tada ir darbas su jaunimu bei suaugusiais bus sėkmingesnis.


