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Mums, kunigams, ne kartą tautus matyti, 
Kaip labai bijo išpažinties tie, tearia jos 
seniai bėra buvę, atpratinės ir užmlršimss, 
kaip raitele ją atlikti bei baimė,ką pasakys 
kunigas,kad jie taip labai apsileido, dauge
lį ir nelabai blogą tikinčiųjų sulaiko nuo 
Išpažinties. Daugelis it tokių visai neap
leidžia ar retai aplaidžia sekmadienio Žv.Mi
šias, šeInoje gyvena tvarkingai, nėra padarę 
didesnių skriaudų, bet išpažintios nebeina 
ir bijo pradėti jas atlikinėti. Nieko nepa
deda nei neaiškių prikalbinėjimai, nei ragi
nimai bažnyčioje.Jie nebepajėgia nugalėti 
kvailos baisės. "Ką pasakys kunigas*. Kad 
nereikia čia bijoti ir kaip tos balsės atsi
kratyti, jau esame svarstę. Dabar iškyla 
Klausimas, kaip tokiam penltentul atlikti iš
pažintį. Kunigas, tiesa, čia gali padėti,bot 
ne visada, kadangi tokie penitantai papras
tai ateina tik kokia nors proga, pav,,per re
kolekcijas, atlaidus ar laidotuves,kunigui ne
būna laiko ilgiau su jais užsiimti.Dėl to iš
pažintį tenka atidėti /ko labui nenori ponl- 
tantai ir nepatogu kunigui/ arba jas atlikti 
skubotai ir paviršutiniškai /sumenkinant jos 
reikšmę atliekančiąjam/. Dėl to tenka pačiam 
penltentui Iš anksto apie tai pagalvoti ir 
pasistengti, kad tokiuo laiku atliekas* iš
pažintis du tų gerai atlikta, čia kunigas ir 
^orėjau pakalbėti į ką tada reikia kratyti 
dėmesio daugiau.
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Kaip Žinoto, atgailos sakramentas turi 
penkias dalist sąžinės sąsk*lta,nuodėmlų iš
pažinimas kunigui,galiėstis už nuodėmes,pa-



tiiryžimą jų vengti ir atitaisymą padarytojo 
blogio. /įsos tos dalys yra svarbios ir vi
sos jos tari būti atliktos einant ispažin- 
tlos.Paprastai sakoma,jog svarbiausias čia 
dalykas yra gailestis ai nuodėmes ir tvirtas 
nuoĮstatymas jų vengti ateityje.Tačiau šiuo 
atveju ne visiškai taip yra.Šiuo atveju dau- 
giau dėmesio reikia Kreipti 1 išpažinties 
pilnumą.t.y. į sąžinės sąskaitą.jpt.gailestį 
už nuodėmes arba pasiryžimą jų vengti galima 
sužadinti ir labai trumpu laiku,o nuodėmes 
suskaičiuoti iš kalių ar net keliolikos metų 
bestovint eilėje prie klausyklas ne taip jau 
paprastas reikalas. Pokie penitentai, jeigu 
jis jau prisiverčia nusigalėti ir ateina iš
pažinties, prie langelio tepasako,jog jis nie
ko nebeatsimena arba pasisako tik tokius va
karykščius niekniekiust nepersi^eguojo prieš 
valgį, nusikeikė, truputį susipyko su namiš
kiais ir viskas. 0 tuo tarpu per natų setus 
ne vien tie tai atsitiko. Ir jeigu žmogus 
pats rimčiau nepasirengęs, kunigas nič nieko 
jam negali padėti, nors ir klausinėtų. Bet 
paprastai nėra laiko kada tai daryti ir ne
patogu. Bervinsls pats penitentaa, kad taip 
ilgai jis laikomas prie langelio, nervinsią 
kiti belaukiantieji prie langelio, kam ku
nigas taip ilgai gaišta su vienu, kad jų 
dar visa eilė.

xaigi,einant išpažinties po ilgos per
traukos, reikia atsiminti,jog būtinai iŠ 
anesto jai pasiruošti: apgalvoti visą tą 
Prale lutą laikotarpį ir » Ždaug suskaičiuo
ji svarbiausias dalykas: laisvanoriškus Mi
šių apleidimus sekmadieniais,ne ištikimybę 
šeĮsos raikaiuose,pasigėrimas,vagystes,arti- 
&o nuakriaudisuis,paleistuvystea»savo perei
gų apleidimus ar blogą jų atlikimą.Ir šitai 
daryti ne atsiklaupus prie klausyklos ar 
stovint eilėje, dargi ir ne bažnyčion atėjus.



^urion paprastai ateiname tik pusvalandžiai 
ar valandai ir dėl to neturima čia daug lai
ko, o namie, susiradus laisvesnį laiką.pav., 
vienam bedirbant kokį norą fizinį darbą la
bai galina tą reikalą apgalvoti ir nuodugniai 
ištirti,nes čia nereikia skubėti ir niekšas 
netrukdo. Zisko,ypač iŠ ilgesnio laikotarpio, 
žinoma,nebus galina atsiminti; gal būt tebus 
galima konstatuoji, kad tokie ir tokie daly
kai yra įvykę,bet vistiek maždaug galima nu
statyti ir kaip dažnai. ueigu kas girtauja, 
Jis maždaug ir Žino per kiek laiko jam pasi
taiko būti girtam,nors tikro tų pasigėrimų 
skaičiaus ir nežino, "eigų kas apleidinėja 
sekmadienio Mišias,ar nesilaikė pasninko,ar 
nuaidėjo prieš skaistybę,ar sulaužė moterys
tės ištikimybę,gali neatsiminti,kiek tai kar
tų atsitiko per 5,15,ar 20 metų,tačiau ne
sunkiai gali nustatyti,kad tai buvo maždaug 
po kartą ar du,ar daugiau sykių į savaite, 
mėnesį ar metus. O Šitai reikia būtinai su
sižinoti, nes priešingu atveju, negalima bus 
pripažinti,kad žmogus rimtai nori atlikti 
išpažintį.Juk,jeigu šitaip kokiuose reikaluo
se kas norima padaryti ir reikia atsiminti 
kas iš praeities, panašūs nagrinėjimai daro
mi ir stengiausi atsiminti. Šitokia pastan
ga čia yra būtina. lai p iŠ anksto apgalvo
jus ir beveik padarius sąžinės sąskaitą, ei
nant išpažinties teks prisiminti tik jos re
zultatus,o ne maišyti po visą savo gyvenimą 
iŠ naujo. Tada pasirengimas išpažinčiai ne
užima nei kiek daugiau laiko, kaip tiems,ku
rie dažnai jos eina.

čia labiau užakcentavau sąžinės są
skaitą,nes to reikalauja pasirengimas iŠ il
gesnio laikotarpio.Sėt nereiškia,kad ilgai 
nebuvus išpažinties tik to jiems ir tereikia 
ir užtenka. x’a. Ir jiems privaloma išpildyti 
likusias keturias atgailos dalis.^aigi, ir 
tokie turi gailėtis,ryžtis,išpažinti,taisyti.



**elgu atgali* yra ne ima aitas,<aip i* blo
go gyvenimo atsivertimas į garą,tai ilgai 
nujuaiems išpažinties juo labiau taip turi 
odti. bei to,juo ilgiau Kas jos nėjo, tuo 
nuoširdžiau turi gailėtis,nes ir nuodėmių 
toss turi daugiau,negu tas,Kss eina dažnai. 
Sitai reikia atsiminti ir gailesti taip pat 
žadinti ne tie prie Kiaušyiclos langelio, o 
dar toli prieš išpažomtį,taip pat namie,jos 
besirengiant, fada ir proga tam dalytai ge* 
rirusia,neb nuodugniai peržiūrimas visas gy
venimas, ir prie Įmenama, Kiele jame yra blo
gio. i’rie langelio galina jį dar panaujinti, 
ras pat yr* ir su pasiryšimu nebenusidėti. 
Suprantama, jog turi būti gera ir pati išpa
žintis ,t.y.savo atsimintų nuodėmių pasisaky
mus Kunigui.^adangi po ilgė nejimo išpažin
ties sunku įtarti žmogų, Kad jis slėptų savo 
nuodėmes tyčia,Kaip tai ataitink* su dažniau 
einančiais,tenka pasakyti, jog bloga tošių 
išpažintis tegali būti tik apsileidusio są
žinės sąskaitos atlikimo, ^et,jeigų sąžinės 
sąskaita darom* iš anksto,tokia išpažintis 
nuodėmių išpažinimo atžvilgiu# paprastai ne
būna bloga, nes jie pasiseko visa, Ką atsi
minė.

xaigi,ilgai nebuvp išpažinties iš anksto 
turi jau rengtis ir padaryti kaip begali ge
resnę sąžines apysK*itą,o paskui visa Kita 
padaryti taip,kaip dažnai einantieji! atlik
ti išpažintį, gailestis, nusistatymas nebe- 
nusidėti,atlikti kunigo įsakytus atgailos 
darbus. Sitai darant ar padarius, išpažintis 
bus lengva,nors kažkiek laiko jos būtų maita. 
«men.
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