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kuo musų išpažinčių dabar daug tas nu

trupėjo Ir jos daug tuo nebepanašios į adau 
senuolių ar net ir tėvų išpažintis. teišgaliu 
jau užmiršta net pasisveikinti ss kunigu ar 
net ir persižegnoti. 0 jas pasakyti, kad si 
savo nuodėmes gaĮlįsti tai jau turbūt niekas 
netesako. Iš tiesų gi ta išpažinties atliki- 
«o forma buvo Įsakyta no Šiaip sau. Ji daug 
kas ką pasakydavo nuodėmklausiui ir prisiū
davo pačia* penitentui. keiksiąs tss, kad 
išpažintyje sakomi dalykai penitentui nuo-* 
dėariclauaiui perstatytų taip* kad jau vistas 
Mitų aišku. Tie gi dalykai kaip tik daug ką 
paaiškindavo.

£aigi čia ir norėjau juos papasakoti 
apie tai* kas turėtų įį boti kiekvienoje ad
au Išpažintyje vis iŠ naujo papildinėjonas.
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Jds tinote* kad rekomenduojama išpažin
tį pradėti taip: pirmiausia persiignotl 
/kiekvieną svarbų darbą* juo labiau šventą 
nes pradedame kryžiaus ženklu/* paskui pasa- 
kutl "Gerbė Jėsui įrištai / to reikalauja 
pats mandagumass jeigu nes sveikinamės su 
visais kitais Žmonėmis* juo labiau reikia tai 
padaryti nuodėmklausiui, pas kurį nes atėjo
me su tekino svarbiu reikalu* suris jam nėra 
malonau/. Paskui pasisakoma* kada paskutinį 
kartą teita išpažinties. Toliau pras dums 
įprasta formulet"ulevui nusidėjau Šitokiomis 
nuodėmėmis". Sete pati išpažintis, šitas, 
atrodo, labai paprastas ir suprantamas išpa
žinties pradėjimas daugelio jau nebeprakti- 
tuojanas. Prieina tau prie langelio* įbeda 



nosį tau j ausi ir pradeda sakyti* "Palai
kiau, papos, senos neklausiau. •." tarytus 
•a juo jau seniai vadi reikalą ir dabar jis 
ji tik tpala. Daugelis, turMt seno, kad to- 
Alkiu fernslsną nereikia ir dėl to juos ap- 
Xaidžia, bot daugusa paprasčiausiai užslnlrt- 
ta ten pat ar a teina jau užaiairšt kaip rei
kia atlikti išpažintis. O seniau no taip bu
vo ir ne tiek pradžioje sakydavo. Vienojo 
vietojo viena seterio taip pradėdavo savo iš
pažintis t Vardan Dievo Tavo, ir Sūnaus ir 
Šventosios Dvasios, anuo. Tegul bus pagar
bintas JSsus Kristus, don stone Moterystes, 
opaviodnds buvau tada ir tada. Užduotą pa
kiltą išpildžiau. Bv.Konuniją priešinu tiek 
ir tiek kartą, itr tą laiką sugriešijau to
kios nuodaata.** ir gražiai iš eiles nusaky- 
dana jų pobūdi atlikdavo išpažintį, daigdana 
pridėdavo* "baugiau griaką nsbeatsissnu.Už 
visus juos labai galiliuosi ir prašau spa- 
viodniko pakūtos ir išritino.

Kadangi aš tada buvau dar jaunas kuni
gas, prisipažinsiu, Ūsas atrodė tada kiek 
keistoka tokia išpažintis, 'ašakoje ai, atro
do, lyg ir bereikalingus dalykus.

Kada aš pats eidavau išpažinties, tai 
beveik kiekvienas senesnio asžiaaa Kunigas 
pabaigoje klausdavot "ar gailiesi už nuode
gos? ar žadi pasitaisyti? Klaupkis, suškis 
1 krūtinę, duosiu Išrišimą".

Ir čia san atrodė, jog tai bereikalin
gi klausinei.

Bot kaip pats daugiau paklisutiau išpa
žinčių, panašiau, kaip nerūpestingai dauge
lis ŽJBonlų jas atlikinėja, pripažinau, jog 
visų tlų dalykų sutrupajInas itpetintiso at
nešt daug žalos. Juk visi tie dalykėliai ir 
kunigui ir penitentui daug ką pasukt. O tai 
labai svarbus dalykas. Dabar gi skuba peni- 
tantas, veržia skubati nuodšaklausins ir visa



tai šalia. *ad tilt greičiau. Ultat viskas 
i» eina velniop , net ir per išpašlntis.
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Ot šituos dalykėlius Ir reikia via iš 
naojo papildyti. Ir pradtloje išpailnties ir 
jos pabaigoje.

Mera va pasitaiko tik keletas tokiu P*“ 
nltentų, taria sekasi savo šeimyninę padėtį, 
bet šitaip turėtų daryti visi. IŠ karto kuni
gui aišku su kuo tariaus reikalas. Kad būtų, 
jai eidaaas išpaiiatiea kunigas, vienaeile ar 
vienuole nepaalsakytų, kas jie tokie? Huodša- 
klauaia visiškai kitaip apie juos nuspręstų. 
Jut visai kitas dalykas šitokių asnenų nuodš- 
aoa ir paprastų pasauliečių nuodšnšs. litas 
dalykas, kai prieš skaistybe nusideda m vedąs, 
kitas kai vedus, kai Šnogus pasišoko prie 
klausyklos langelio, kad jis yra vedus -anot 
anos aoters - Rstone moterystes", jas iš kar
to kunigui daug kas paaiškėja ir atpuola rei
kalas klausinOtis. Kai žmogus pasisako tumi- 
fui nuodėmės, kunigai aišku, koks jų pobOdls.

•a pats ir su paaisakynu apie atgailos išpila 
dyną ar neišpildymą. Kunigai tuojau aišku,uo
lus žmogus ar apaileidąa, ar kokių jam sanka
sų buvo. 1)01 to taos dalykas reikštų kiekvie
noje išpešlntyje vis iš naujo paslsakyti.Mau- 
dlnga būtų Čia pridėti kai ką ir danginu. Sa
kysiąs, labai ilgai neita išpašlntles. Dšl to 
labai kunigo bijos*. Kodšl negalina jam loti 
ir iš pat karto pasakyti trunpai apie reikalui 
dėl ko taip neita, kokiose aplinkybėse gyventa 
ir pas. 4argi net ir tą savo beiną galina pa
sisakyti ir paprašyti, kad jis padėtų išpašio
tu aplikti.

Baigiant išpašioti taip pat reikia neis ak 
ti, kol kunigas pradės klaosinetis *šr jau 
daugiau nebeatnsni? ar gailiesi aš nuodėmės#



Bas-ky< tai b* klausimų, kad jau baigai savo 
išpažintą, kad dėl ntaodOnlų gailiesi, kad 
nori išrišimo, kad priimi uždedamą atgailą. 
Šitas dalykas bus na vien tik kanlgai primi
nimas, bot pirmoje aliojo pačiam aso prisimi
nimas, kad tai daryti tutina.

aigi reikia amas atnaujinti misų senelių 
išpažinčių formą su geromis jų įžangomis ir 
pabaigomis,kurios labai apildo ir pagerina 
pačią išpažintą. *eikštų pradžioje pasisaky
ti ne tik savo laomąt vedąs ar nevedąs, bet 
naudinga priminti išsilavinimą ir einamas pa
reigas ar darbą, kur dirbamas. Tuo bildu bos 
ir sau prieimlnta ir kunigai priminta, jog 
ir prieš jas gali bdti prasikaltimų, kaip jos 
buvo atliktos. 0 pabaigei visada pavartoti 
tą pačią užbaigos formalą, kad gailimasi Ir 
norima taisytis. omon.
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