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kiekvienai parapijai yra duodamas kuni
gas - klebonas.kuris turi aprūpinti jam pa
rautų tikinčiųjų reikalu*, jeigu vienas to pa
daryti a* pajėgia dėl parapijiečių gana tuno, j cm 
duodamas vienas ar Bet keli pagalblniafcai.Tai- 
gltklokvlenas tikintysis•galina sakyti, turi 
"savo* kunigą.Ji* jaa yra ir Milių laikyto- 
jas.ir krikštytoja s, ir tuokėjas.ir šventinto- 
jaavo tarp tų pareigų ir jo nuodėmklausio. 
Mara pagal bendru* Bažnyčios nuoatatna,kiek
vienas tikintysis turi teise sau nuodėnklaasi 
pasirinkti.tačiau šita Mtoiaė nesuprantaMs 
taip,kad jis gėlėtų ii vieno rajono ar krašto 
vašinėti išpašintiaa atlikti j kitą rajoną 
ar kraštą,o juo labiau ta teisė nesuprastana 
kaip galimybė piktnaudoti atgailos sakramentu, 
lėčiau gyvenine buvo ir yra,kad tikinčiųjų 
tarpo atsiranda asnanų,daugunoje.gal ir visa
toje, iš notarų tarpo,kuria išpašlntios nieka
da neatlieka vienoje vietojocsakysine,aavo 
parapijojo,pas sau paskirtas kunigus,o vašiuo
ju per parapijas ioškodanas sau tinkamesnių 
nuodėa^lauslų.^eigu ir nevažiuoja per kelias 
parapijas,tai bent neina išpažinties savojoje, 
vatinėje | kaimynine.kalbant apie išpašinti, 
iškyla kis asines, kaip kiūrėti į tokį tikin
čiųjų elgesį?

Pirmiausia čia iškyla tokio vatinėjIno 
prisiėst ims klausines: dėl ko Žmogus nori sa
vo išpašintj atlikti kitojo parapijoje ir pas 
kitą ar kitus kunigus? ^rietančių čia gali 
būti no viena, ali būti dėl ko nors netikus 
naodėmklausis,gali dėl ko nore Žmogus pas jj 
eiti nedrlsti.Beinyčl* labai žiūri žmogaus 
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sąžines laisves ir Benori jos varŽytl.Oei to 
ji leidžia rinkti* sau nuode«klaa*l. Tačiau 
eis reikli pastebėti,tik dšl savš eieloe ge
ro. Visokie, kltookle išskaičiavinai griež
čiausiai atnotanl,nsa jie rėdo i to didelio 
sakrenento pikto* ūdoj Iną.

kaip gyvenlso praktika parodo,aa*enye» 
kurie vėsinsią 1 svetine* parapija* atliki- 
noki išpažinties,labai rotai jos tovažinšja 
401 *avo sielos gerove*,dėl didesnio tobuluno 
pasleklno.ža* yra seras,ta* visi kraigai ge
ri ,nos visi gali ji išrišti ii nradšnia,jei
gu tik jis ui jas gailisi ir tada nebedaryti. 
Išpažinties svetur paprastai wlinija tokio, 
o goriau pasakius, t aklos, kuriose bevelk vi
si jtš kunigai "negeri ,ypeč gi tos parapijos, 
kurioje ji gyvens.Tokios liguistos **aenybš* 
Jaučiasi esančios "pašaukti*” kunigus "kanan- 
avotl" ir kai jie jone nepasiduoda,tai iš 

karto tanps"nsdorais? Jie jone ir peni Ida* 
bažnyčioje "beorei“ tvarko,ir Mišias mogo- 
rai" laiko,ir Išpažinčių "beorei klauso,ir 
IŠ viso yra nieks* tikt dvasios vadal.pent 
jau n* tokio, kaip jos.ladangl su toliau gy
venas čiaia jos taip arti kasdieną nesusitin
ka,**! anie jone atrodo lyg ir geresnis ypač 
tada, kada nieko apie jas nožinodani,lyg ir 
pritaria nokurlons jų nranonOns dšl "Bažny
čios tvartyno". O šiaip kunigai,jone,norgi- 
ninkai,girtrakliai,nopanaldds ir kitokių ki
tokie) virau žodžiu tokio,pae kokius bent iš
pažintie* nšro ko eiti, tačiau svarbiausia 
čia priešas*i*,kodel jos Ina važinėti kitur 
išpažintlos, yra ta,tad jos tuojau su visai* 
kraigais susipyksta.Ina ant visų kunigų pyk
ti,ka* jie jų neteis ūso, o tada jau viskas iš
yra, nes pyktis dar gražiau vieką "nuaaliavoja?

trunpai galina taip nusakyti susinėtas 
priežasties neeutarisa* su parapijos kunigais. 
0 ta* nesutari*** dšl jų kišlaosl | no savo 
reikalus,dšl nenoro pasiduoti kaip tikinčio-
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sions pavaldinėm tonikų dvasinei vaidilai.
Ir dabar jes |sivolsduokito tokio as

mens išpeilnt}. kokia 41 yra? D01 daugelio 
dalytai negera.
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Firmele dalykas dšl to tokie oamnys 
netelnią yra tai,tad Jie nori parapijoje al
inti kunigo vietą Ir per J| valdyti kitas 
tikinčiuosius artai bent savo "tvarką” Įvesti 
1 tatayčlą,kurioje tie amsnya visiškai ne
turi teises tą nore tvaMrkyti. foigi.Jeigu 
kunige e tokiem ketinimu užuosti sau vir
ve ant kaklo paslprlošins,jla padaro viau
ksi teisingai.^ tšks asmuo,dšl to nytkdsmo 
ant aavo dvasios va do,relšlLLa,  viršininko, da
ro blogai. Ir tas jo blogame čia eudigutaja* 
lenda ne J šyvo vietą Ir ta Jokios priežas
ties pyksta, eigų dšl to Jis pradeda prieš 
kunigą veikti,kalbėti,Ji ŠmiŽt1,kelti in
trigas, ta i Jo kalto dar padėdšJa .Kadangi ku
nigas yra no Šiaip kote sau namiškis,su ku
riuo galina kartais Ir peeiglAČyti, o kuni
gas - Dievo per "atayčlą Įstatytas ir tokion 
asmnial tiesioginis dvasinis vyresnysis,tai 
kalbos ir veikimą prieš Ji taupa veikim 
prieš ažnyčią.Aaigi tam kunigo pssto- 
recdnio darbo grioviau. 0 tai Jau visai no 
menkniekis.daiga toks asmuo prie te im dar 
kunigą niekinti kaip tiesloginj sakramntų 
teikėją nieko neblogo**} ai visus kitus, tol 
Čia Jau atsiranda Ir kitos paniekos atspal
vis. lodšiu,toks asmuo ant sevąs sukrauna 
daug negerų dalyku,kurio tikrų tikriausiai 
jam yra nuodšnta ir tai no ta tos.

Dabar }sšvaisduokito,kad toks osnoo eina 
išpažinties.Vašiuoju Jie j svetlną parapiją, 
pas visiškai niobe apie t«l nešinant} kunigą 
ir,Žinom,jam vistą nupasakoja taip,kaip
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^koja tobopykda- 

kęs su Jais,ne- 
i. Anas kuni- 

suklaidi- 
•JOx *o- 
loga •

pečiaus Jam goriau išeina. .
nes ant savų ktmigų,no8nsĮtaikęs su Jais, 
atlankęs šmoištų,nonas 
gos iA pat karto sakia 
namas tokio atvykėlio, kunigo a 
kis gi gali būti ta išpažintie? Tik bloga, 
ttali žmogus saro guosti, tuo,fcad kitas,toks 
pat iMnigos,duoda išrišimų ir ”ftritaria*' J© 
nuomonei, bot tai Juk apgavyste.ant saviškio 
kunigo pykti negalima ,nšra prlašasties. ogė
liau, Jeigu Ji ir būtų,einant išpažinties, 
pukčio turi bgti atsisakytu.O kaip Jo gali 
būti atsisakyta,Jeigu i saro parapijos kuni
gų not pokiūrėti nenorimai taip nekenčiame, 
"eiga nuo pykčio katine atsisakyti,tai kati
ne visų tg reikalų sa pačiu kunigą sutvarky
ti* jo atsipnadyti ot neteisingos priekaiš
tus, atšaukti šta šmelštno ir 1.1. 0 Jeigu 
Čitai būtų padaryta,savaIno atpultųwreika- 
lao* valiuoti kitnr.^ot kaip tik dėl to ki
tur ir vašinojams,kad nereikštų viso to ati- 
taisyti.x<aigi,niokšybe padaryta ir dorose 
toliau,daroma ir nemanoma kada nors atitai
syti,o išpažinties vis einama,tolo ii naujo 
daromos šventvagystes.Ir taip nei iŠ šio, 
nei ii ii te pakeltas prieš kunigų kares tę- 
oiamss, o nailone, ta d taip ir tegalina gyven
ti,kad tik taip ir leidžiame gyvent 1.0 iŠ 
tiesu vistas čia iŠ pat Šaknies yra blogo ir 
dargi labai bloga. Su kunigu,žiūrint Jo aukš
to paskyrimo,pyktis negalima dargi esant 
prlašančiai,nes ne mums palikta Jį teisti,o 
pats Movas Ji teis,Jeigu Jis kų negero pa
darot Jdo labiau gi tokiuo atveju,toks dai
niaus lai pasidaro su parapijų padugnOMs - 
keletu pusiau išprotėjusių davatkų,kurios 
Jaučiasi tiek didšioo,kad gali terlioti visus 
flievo kanigus,o Jeigu Joms atrodo,kad nepri
taria Jų nuomonei, netgi vyskupijų valdyto
jus ar vyskupus.

šers Šitaip Jau nuo amšių buvo ir yra,



ne* bepročius sunka visus soras t to t i ir iš
gydyti,bet reikia pasakyti,jog čia draugo 
yra ir tokių samanų pražūtis ,nes jis savo 
nedorumai na ūdoje pačias Švenčiausius daly- 
kuat šventuosius oakranomtus9koks yra ir at
gailos aekraaumtas.Šitokių žmonių tik vienos 
galas: pragaros,nes jie suniekina visa tą, 
kas žmogų Iš pragaro gelbsti.
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•a* pasakojo, jog prieš keletą setų 11- 
sOdŽiuoeo gyveno kažkokia moteris,kurią visi 
vadino "juodąja Cha". Ta Ona ir buvo iš tokių, 
karione pasaulyje nėra nei vieno padoraus 
kunigo,pirmoje eilėje -Alsėdžiuose.VĮsiems 
ji juos šmeižė ir didžiavosi,tad kunigai ne
verti net jos paspadtio.Aadangi jai savi ku
nigai nebuvo geri,saprenkana,Išpažinties va
žinėjo j kitos parapijas.*al gi,atlikinėjo 
lipai lakia, kasdieną ėjo Komunijos ir... šmei
žė kunigus /kur begalėdama. Badams tokia di
dele "šventoji" ta moteris ir j testanantą 
įrašė,kad nunirus jos namuose nelaikytų, o 
tuojau pat neštų į bažnyčią.

- “vi visi piemenys manės neapvaisinėja, - 
pasako apie tai savo pašįstanioms.

Ir štai vieną kartą Žemeičių^Kalverijoje 
ji laukt autobuso. xea pat stovėjo paimlia 
vyrų.Tik staiga Ona parvirto ant suoliuko ir 
sušuko|

' z duokit kunigą!

fui išgirdą vyrai susijuokei visi Žinojo 
i tuos kunigus "vanojo" ir dabar jų 
Šauksmas j iena atrodo juokingos. Bot jie tuo

jau šariato jo, kaip pametė, kad moteris nugriuvo 
nuo suoliuko žemėn. i^ripnolė, bet ji jau bu
vo... mirusi.

kosmrls buvo kilusi iŠ Sedos ir jos gi
linės buvo tonai palaidoti GrdtOs kapinėse, 
bot pati laikosi 1Įsėdiluome.žmonos nugabeno 
ją į Alsėdžius,bet tenai paaiškėja,jog laido
ti reikia Sedoje.Suvežė į Sedą,bet,kalp tyčia,
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naaiž atbuvo M1 vieno kunigo* buvo ižva- 
žiavę i atlaidus ar rokolokBijas.xalp ją 
nuveik be niekur nieke 1 Orfistę ir aiksėk 
be jokių panaldų. & taip ilejo,kad nei bai- 
nyčlojo neteko paboti ir visi pionanys vei- 
zk j o, klek tik benorkjo.Bot ir paoidyvljo 
sakydami:

-natai tau tyčiotis ii kunigų!
¥kl vienas žmogus pasakojo,kad a.a.knai

sąs Vilntis panoksią ps sako j o panašų atsiti
kimą. Buvo irgi panaši i tą "juodąją Oną * mo
teris ir nunirusi.Jis pats netęs,kaip jos 
valdas tuojau po mirties pasidaręs juodas, 
kaip anglis, ir žsonka, ir jis pats,kanau
ninkas, tada dar jasnae kunigas,labai stebė
josi. žmones irgi kalbėjot

- Matai, juodino kunigus, o dabar pati 
pajuodo,

ir ak sakau visiena ir visoms,kurio ir 
kurios taip elgiatės ir taip stlikinkjste 
išpažintis: neniekinkite Dievo kunigų,nes 
jis pato juos gina, "kas juos palies,tso pa
lias meno akies lklytę" / / pasakyto
apie tai šv.iiešto. Kunigai Dievo įsakyti aušo 
pas ji atstov utį.Jų valdžia ne U jų pečių, 
ne tokia,kaip kitų v irk Įninku. Jis ir apys
kaitą už ofisų vediną lšganymen duos no žmo- 
nkms, o Dievui.Jeigu jie praelkalsts,Dievui 
prasikalsta ir Dievas juos teis, C kas nors 
ii žmonių pamėgina tuos tolsti,tuos Dievas 
nuteisia. amen.

Vjbč.4.3-4.


