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atgailos sakramente įvyksta tiesiogi
nis bu Dievą susitaikyiaasi išpažįstamoa nuo
dėmės, už jas galilasai* nusiotatoma taisy
ti! . ^rie tokių taisymosi veiksmų priklauso 
ir kunigo užduotos atgailos atlikimas. Se
niau dėl to niekas nei klausimo nakeldavot 
užduota, reikia išpildyti, feisų laikų Žmones 
savo pasitaisymą suvedė į kunigo išrišimą,o 
ne i tikrą savo gyvenimo pakeitimą.Vėl to 
jie nelabai (Mitinu dalyku laiko užduotod iš- 
ildrėtl^* atgailos išpildymą. Kaip 1 tai
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XŠ atgailos išsisukinėjamu įvairiai. 
7lėni nenori, kad būtų didelės atgailos,nors 
jų nuodėmės būtų ir nemažos. Tokie tuojau 
pareiškiu, kad atgailos negalės išpildyti. 
Kars dabar retai koks nuodėmklausiu užduoda, 
sakysime, apeiti kryžiaus kelius, bet nei 
nemėgink kam jų pasiūlyti. Puojau gausi at
sakymą: "Stacijų apeiti ai negalėsiu. Kaip 
dabar ai jas eisiu? Visi matys, kad esu koks 
tai didelis nusidėjėlis. Geriau jau duok man 
kokius poterius sukalbėti.Ką darys kuni
gėlis ,duoda jam poterius sukalbėti.Tas,atsi
klaupęs ant vieni kelio atbarškina kelis po
terius ir skaitosi su Dievu "atsikvitavojęe". 
0 ar iŠ tiesų negali toks atlikti kunigo no
rimos atgailos? Pilniausiai.Pirmiausia•nie
kas bažnyčioje nepasidyvya, kad tikintysis 
eina kryžiaus keliuos kas Čia keisto?£ebd- 
tinai jie turi būti užduoti už sunkias nuo
dėmes. Vėl to tam taip galvoti? -‘riešingai. 
weigu jau kalbėti apie atgailą,tai toks tru
putį su sarmata apėjimas kryžiaus kelių ir 
bus geresnė atgaila, neguddž ant vieno kelio 



penkių poterių sukalbėjimas. 0 šiaip, jeigu 
nėra jokio* aukos,tai koki* čia atgali*? 
daigu bilai,pagaliau,didelės atgalio*•atda
ryk didelių nuodėmių. Jam atgaila ir duodama, 
kad atbaidytu aso jų. 0 kita varto*•koki* 
čia gidą atgailoti? Jok visi nusideda Ir vi
si tori atgailoti,jeigu nori gauti nuodiaių 
atleidimą...U tok* iš torto parodo nenorą at- 
Jalioti.fla*a,kai kurie kunigėliai, pa taikau- 

a toaiema penitentans,lšsi*lslina visokiau
sių čia manierųi liepi* pačiam pasirinkti 
atgailą,arba leidžia paalrlnktl Ir apsiima 
pasirinkimą aprobuoti,arba už dideles nuodė
mės duoda juokingai setas atgailas unnydami 
tuo sugraudinsią užkietėjusius nusidėjėlius 
“Dievo gerumu",kuris nevykusiai per juos neva 
dievo parodomas ir pan. 0 tuo tarpu moraline 
jiems aiškiai jsako už mažas nuodėmes duoti 
mažas atgailas, už dideles - didelesi jokio 
čia mandravojimo.

žinoma, nereikia čia ir kraštutinumųt 
kokių keistų Išmesiu,kurie tikrai žmones ge
li gedinti, prieš kitus žeminti,kaip šakyei
me, anksčiau buvo praktikuojamas "gulėjimas 
kryžiumi", furajo ateiti į vidur! bažnyčios 
ir atsigulti knldbsčiaa ištiestomis j Šonus 
rankomis. Bet ir čia tokia atgaila gal bdtų 
neįprasta mūsų laikais,kada niekas taip ne
bedaromo anais laite ia,kada daugelis taip da
rydavo ,nebuvo nieko nepaprasto.Juk ir dabar 
už tam tikrus nusikaltimus yra atitinkamos 
bausme* ir niekas dėl to nesistebii nusipel
nei,tai ir kentėk.Nenorėjai to,mareitėjo ir 
nedaryti tokio "grisko".
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^iti prie Klausyklos langelio aenlurz- 

ga,bet paskui nori kaip nors iš atgailos iš
sisukti, an pasakojo ž».Kalvarijoj vienas vy
rukas devš moterėlei rubli ir paraše jos ai 
j! atlikti atgailą lapaiti stacijas.Suprantama,



galėjo Jis namokėti Jų a it i, be t tai Jo nepa
teisina. Šalima išmokti,kai reikia.Ir būtinai 
reikia išmokt i, nes tai eilinė tikinčiųjų prak 
tiks.Jau vien nelšmoklmaa turėtų būti nubaus
tas uždavlmu Jas apeiti ir taip išnokti.kai 
kas taip ir daro nežiūrėdami sarnatoe,savo 
dvasinio gero. Vėl pasakojo*kad Sedoje vienas 
vyrukas stacijas ^pradėjo ne iŠto galo. Ir 
Jis visai nesumišo ir no už s Įgavo* ir**nesude- 
gė ii gėdoe^kaip sakoma, kai viena moterėlė 
priėjo ir paaiškino Jam, kad reikia Jas pra
dėti nuo kito šono. Jis ramiausiai nuėjo ten, 
kur reikia ir apėjo stacijas kaip Žmogus. Ot 
tai ir yra atgaila, r niekas dėl to nesidy- 
viJo,bet priešingai pagerbė tą Jaunuoli,kad 
Jis net tokiomis aplinkybėmis užduotąją at
gailą atliko.lai tikra,nuoširdi,beatodairiš
ka atgaila. Visi taip turėtų daryti.

Labai dainai pa sitalko,kad žmonės nemoka 
net rožančiaus taibėti ir dėl to atsisako 1Š- 

1 atgailą užuot save dėl to pasiraginę
išmokti tą maldą.ifegaliau,dėl kaprysų kitą 
kartą nebežinai nei ką užduoti. Stacijų eiti 
nemoka,rošančiaus kalbėti nemoka,maldaknygės 
ką nors paskaityti neatsineša /užmiršta net 
išpažinties eidami/, mąstyti ką nore nenori, 
pasninkauti atsisako - tai ką Jiems begali 
užduoti? Nieko. 0 iš tiesų ne taip turėtų bū
ti. Kunigo nuodėmklausio Žodis Šventas daly
kas | pasakė - tylėk, nemoki - išmok,bet ne
kalbėt priešais.Visi tie dalykai,kokių dabar 
kunigai išpažintyje reikalauja iŠ penitentų 
pilalaualai Įvykdomi be didelių pastangų.^ei
kis tik gero supratimo ir noro.
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Dar viena atsisakymo nuo užduotos at

gailos forma yra Jos ne išpildymas •‘‘febai daž
nai pasitalko,kad žmonės sakosi atgailos dėl 
to neišpildė,kad Ją užmiršę.^aip galima čia 
užmiršti? ^eikia atydšiai klausytis ir 
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neutmiršti.Reiki* ją tuojau atlikti ir neuž
mirši. 0 jeigu tingi, atĮdedi,tai ko atebe- 
tie,kad ji lšalyeta iš galvos,Dėl to pate ir 
kalte*.

taigi, nieko kunigui nesakykime,tai ji* 
auuna uiduod* atgailą .neprašyki** jo palengvi
nimo, no a ji ir taip jau lengva.Stenki*** ją 
pildyti taip,kaip reikia pildyti pačia* Die
vui jo* i* *d*ų pareĮkalavue.argi koki* nore, 
k*d ir sun&iausia misų po i biri u atgaila, at
avare musų nuodėmių blogybę? Niekada. Reikia 
apie tai pagalvoti.Senku,oi sunku murna"ba* 
"Suvesti galą *u galu” Diego teieae.jeigu net 
tokio menkniekio negalime atlikti, tad kol 
J alina sau tą dalyką pasilengvinti čia Šem*-
*, et enkime*. Amen.
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