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/leną sekmadienį. klebono nebuvo na
šle. Dėl to vislia aš čia ir išpažinčių te
klausiau. Pii sene tą sekmadienį. į ėjo išpa
žinties, kas norėjo jos prieiti, bet nera
do antrojo kunigo. Prie klausyklos pristūmė 
savo dukrą ir viena mama. Pasirodė, jog tai 
klebonėlio prileista prie pirmos išpažinties 
nėrgaltė. Išklausiau ją, kaip Ir viens ki
tus: per kunigavimo metus, atrodo, jau 
turėjau laiko išnokti klausyti išpažinčių 
ir didelių ir natų... Moku jau ir prie kiek
vieno Suvo ponitonto taip prieiti, kad jas 
išpažintis būtų kiek galina lengvesnė, atro
dė, jog gerai susikalbėjau ir su Šia naša 
sergaite. Bot po kurio laiko ta manytė Įpuo
lė į. sakristlją labai susirdpinasi ir klausia 
klebonėlį, ar bus gera jos mergaitės išpažin
tis, kad ... pirmosios išpažinties prileido 
pas tėvelį., o no pas klebonėlį.. Klebonėlis, 
žinoma, dėl to plačiai nusišypsojo, o aš iŠ 
jo paties tai išgirdąs, klek begalėjau la
biau išpūčiau akis, sužinojęs, jog pernai 
atšventęs sidabrinį kunigystės jubiliejų, dar 
nesugebu net vaikų gerai klausyti išpažin
ties. 0 visgi aš, o no kas kitas, čia jums 
apie išpažintį, pasakiau jau apie 50 panoksiu. 
Tą ciklą jau buvau beveik kaip užbaigęs, bot 
po šitokių nuomonių jį. pratęsiu ir Štai šito
kia žnuutema jone, gerosios, bet nelabai iš
mintingosios, manos, Paigl, šiandien apie 
vaikus, mamą ir kunigą; apie valką, namą ir 
nuodėmklausį
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Pradžioje aš čia kai ką jums priminsiu 
iš savo stebėjimų šitoje pačioje bažnyčioje,
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o paskui mes tai pa tesant uosimo.

Per praeitas atlaidas aš turėjau labai 
daug penitentų ir juos baigiau klausyti ga
rotai po pamaldų. Besėdėdamas kiaušyklojo pa
stebėjau, kaip du ar trys berniukai kitoje 
bažnyčios pasijo kyštelėjo galvas pro pilio
rių, Žvilgterėjo 1 mano klausyklą ir tuojau 
pat Čia atsirado prie klausyklos. Ir noro čia 
buvo ilgos eiles ii abiejų jos Šonų, bet ne
žinia taip jie tuojau pat prasispraudė prie 
langelio ir »Š turėjau juos išklausyti pinu 
visų kitų, Prieš kelias dienas buvo atvirkš
čiai. Antrojo nuodėmklausio nebuvo.Mano pasė
jo suoluose, beveik prieš pat klausyklą sėdė
jo naša su dviem pa anglėm mergaitės, aš ne
maniau, jog joa eis š išpažinties, nes jai 
visai nesirengė. Porą tartų pašiūrėje i seno 
klausyklą. Išpažinčių beveik nebuvo, antrojo 
nuodėmklausio taip pat nebuvo. Klebonas buvo 
kažkuo užimtas. Bet prieš pat Mišias prieš 
klausyklą atsiklaupė pora moterėlių ir aš jas 
paėmiau. Duodamas išrišimą pastebėjau, jog 
kitoje klausyklos pasėjo atsiklaupusios tos 
dvi mergaitės. £š jau norėjau imti klausyti 
išpažinties ir vieną iŠ jų, bot tuo tarpa į. 
klausyklą nuėjo klebonas. ?os mergaitės tai 
pastebėjo ir tuojau pat atsikėlė ir nuėjo pa
sikalbėti 1 suolą su motina. Pa kažką joms 
pasakė ir abi iš AA suolo audrelė prie ždUdtt- 
naiis kitos klaustykios, aš maniau, jog tai 
klebonėlio prie pirmos išpažinties prileisti 
vaitai, bet bedūlindamas šv.Komuniją, pmšmr 
pamačiau, jog jos atsiklaupė no sa pirmosios 
Komunijos vaikais, pyle grotelių. Reiškia,jau 
somos "notariškos”, omai aš buvau atsisakęs 
priimti vaikus pirmos išpažinties egzaminui, 
neštarėjau savo specialų darbą su maldynu ir 
nenorejoa trukdytis. Dėl to visi jie buvo 
nukreipti pas klebonėli, turis vienas juos 
prileidinėjo prie sakramentų. Tačiau išpažin
čių klausyti jų aš visiškai galėjau, nes
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sekmadieniais aWM»v»n klausyki©je.Cačiau 
pa* mm ėjo tik tanai** ir nei viena* vai* 
ta*, lebiausiai |aidėnėjau vieną atvejate* 
da klebonėlis sėdėjo moo pasėja *ėl bažny
čios grindą iMažyno. 0 tą sotnadion|, kaip 
tyčia, buvo MMb valką pianai ženunijai. 
laike* apie 20 ar daugiau. Paskaičius dar Mi
nas, karią daugumas caip pat ėjo ičpačlntios 
•u nava vaitai*, susidarė apie į>0 žsonėą./i- 
aua juos vienam kunigui išklausyti per no- 
pilną valandą buvo neĮnanonat reik* j e arba 
labai paviršutiniškai klausyti išpažinčlą,ar
ba dalį palikti pa aunas. 0 čia dalia klau
sykloj* sėdėjau ai ir nei viena ii tą navą 
nenukreipė save vaiką prie nano kiaušyklės, 
ai pasijaučiau labai nejaukiai ir parijau j 
sokristiją, e paskui tik atėjau ižklausytl 
tune, kurie atėjo | susą ir narėje prieiti 
išpažinties. Šiemet buvo tek* ateitįtina*, 
atėjau 1 bažnyčią ir penėčiau, kaip viena glo
bėja nokė prie klausyklos savo mergaitę kaip 
prekelikai atlikti išpažinti. Praeidamas pro 
Šąli ai dar prakalbinau vaiką kažkokia naša 
pastabėle 1 sūrią ji naloniai nusišypsojo. 
1‘aip tarp musą užslnesgė piras pažintis .Ko- 
tdangi klebonėlis buvo kažkuo užalėmt*, o ai 
bsvau ankstokai atėjęs prieš pamaldas, tai 
maniau, jog nuėjus į klausyklą, ta netari* 
•u v«iku ateis prie jos, na* buvo uitenkaani 
laiko ir globėja, tarp kitko buvo a»o peni- 
tentė. *ot valka* nepasirodė ir visai jo na- 
načlaa bažnyčioje. Sėdėjau gal daugiau pus
valandžio. asu *uskaatainu* pasaldoma ir iki 
Milą likus kokiose 5 ar b minutėms bažnyčio
je pasirodė klebonėlis ir nuėjo, kaip papras
tai, j. klausyklą, žada penėčiau, kaip ta nėr- 
Saite buvo iėatanta 1* už pilioriau* ir pri- 
jo prie klausyklos. 0 aė buvau manęs, kad 

vaikas tik dar notose* ir Šiandien nels.^uvo 
ir daugiau panašią atjoją, kada mases ilgą 
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laiką sėdėjo suole su valtele, o kunigas 
klausykloje ir išpažinties ją naveda, o nu
vedė paskutinei minutei pas tą, pas kur| ne
ršto voltas. Girdėjau ir priešingą dalyką. 
Maso prileisti vaikai pirmaisiais ■otele bū
tinai veržiasi jas atlikti tik pas mano, e 
ne pas kokį kitą kraigą ar klebonšlį. Kai 
kas savo namiškiams iš ją posakei *Ikl Šiol 
aš Ojas tik pas teveli. Pas tlebonšlį bijąs*. 
0 kiti atvirkščiai pamokai *Aš einu pas kle- 
bonš^li. pas teveli Bebuvau ir bijau*, in
džiu, čia veiksmą ir kolbą yra užtenkasiai,o 
iŠ to jos ir negeram užtenka. Štai moterie 
savo vaitą prileido pas vieną kraigą ir mano, 
kad jo Išpažintis negera. Argi dei to žšpa- 
šlntis gili bdti negera? Bei to išpažintis 
gere, nes visi kunigai nota išpašinčią klau
syti, o ypač voltą išpažinčių. Betai Dievai, 
nota ir aš ją klausyti. ir klot ją jau iš
klausiau, ašutu, tiek jau neboišfclausysiu. 
^et iš šitokio elgesio pasidaro kitas blogas 
dalytasi be jokio pagrindo, dei paprasčiau
sios pedagogines nonnovokoa valkams jas su- 
daroeui aiamt, ar padedam jam tokia susida
ryti, tad nsodenklausial^ra dvejopi i rimas 
geras, kitas blogas. *ira01 to blogas, tad 
iš tiesą jis bttą blogas, bet visiškai dei 
kitą priežasčių. Pirmoje eilejo dčl to, kad 
vaikas su juo našiau apsipratęs Ir dčl to 
taip ir labiau nedrįsto. AŠ čia nekalbu apie 
visus vaikus, nes Ir jie turi pilniausią tei
se pasirinkti sau nuodėmklausį tokį, kokį no
ri. Čia aš raivoju apie pirmosios išpažinties 
vaikus, kurio dar nieko nežino nei eplo vie
ną, nei eplo kitą, nei apie trečią kraigą»ir 
kuriems šiuo atžvilgiu jie visi turi bGti ly- 
gdst ją nuodėmių etleidOjei. Suvalse supran
tama, kad piemenyte teikiama tea kunigui,pas 
kari vaikas laike egssmlneij, prie kurio jis
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lyg ir labiau priprato. Tačiau tai no būti
nai dalykas. Pimojo eilėje čia stovi sak- 
rmentas, kuri jas gali sutelkti ir Jtt kitas 
kunigas. Ipač tai reikia atsiminti,kad dėl 
ko noro susidaro ypatingos sąlygos. Sakysi
ma, kaip tą sekmadieni* vienas kunigas nie
kaip nagelėje aptarnauti tiek vaiką ir amą. 
ir tuo atveja mamos tarėjo vaito aa pasiprie
šinti, jeigu jie pareiėkė toki norą eiti iš- 
pei ieties, tik pas jnoa prileidus|jt. Jos tu
rėjo griežtą pedagogine pareigą veiksmą pa
aiškinti, kad ir kitas ksnigas nėra žvėris, 

labiau, kad jis jiems nieko blogo ir nė
ra padaręs, o išpažinties prieiti galės leng
viau ir greičiau. Bes yra priežastis. Turėjo 
paaiškinti,jog vienam kunigui visus išklau
syti per toki trumpą laiką ir sunka, ir ne
galina gerai padaryti, daiga vaikas oiiavosi, 
tokias galina pavartoti ir na alėtą autorite
tą, kaip tai padareao ir kur kitur, kada val
kas nenori ko nors būtino padaryti, dėt jos 
nei vaiką neleido, nei pačios nėjo, o visi 
sugriuvo ui vieno, ners šiaip aau skirt ubo 
nedarė tas ar Jtk/ kitas kunigas faa išklau
so. 0 viena protingesnė asu savajam vieno 
proga ir posakės *Taip negalina. Ir tas, ir 
tas kunigėlis garsas visi kunigėliai yra ge
ri ir šyli vaikas, 0 taip tjfa tada eisi iš
pažinties, kai to, pat kuri nori, nebebus?** 
Juk nori,nenori turėsi eiti pas kitą. *oip 
tada bust** Taip posakė ir valkas pilniausiai 
buvo Įtikintas. 0 kai priėjo paa kitą, dar 
labiau džiaugtos, negu paa paaėgtąjj priėjės 
ir aansi kartojęs "aš nežinojau, kad taa dar 
goresnis’’. Isip sugebėjo ta protinga nona 
Padaryti, Šitaip gali padaryti ir kiekviena 
kita naša, kai yra reikalas ir jis liečia 
vaike ateit}., o no kvailai galvoti ir bėgti 
klauatia, ar joa vaiko išpažintis gera, jei 
jie ją atliko paa tėvolj, o ne paa klebonėli, 
žinote, ir graudu tai išgirsti, ir pikta,ioid



Oobar pora kodllą apie anas dvi ma
mas ar globėjas. Išaintingai Jos padarė 
ar neZ

Pirmoji, kaip minėjau, bara ne suomi,o 
atrado, glaboja, Ji ir idpatintiaa pas mano 
pati eina, eitais, nelaiko manąs jau tokia© 
blogu nuodėmklausiu. U savo globojamosloa 
nevedė, noro ir tarėjo labai grotams laiko. 
Kodėl nevedė?Nann, jog dėl boa pačios prie
žasties, kad vaitas nenorėjo. 0 kodėl voltas 
galėjo nenorėti? ag jo viaitkai nepažinau 
ir jie manąs. dėt pirmasis mudsieją susiti- 
klane prie klausyklos buvo labai malonus ir 
veikai negalėjo susidaryti įspddis, jog oš 
tote tai jo priešas. Ir via dėlto ta globė- į 
ja jai padėjo tokia mintį e*vo širdyje pa
girdyti ir palaikyti. Ji net risikavo tą va
karą netgi išpaiintlea jos neprileisti,bet 
neatvostl pas tą kita kunigą, kario, gal bftt, 
vaikas nei norėjo, nei nenorėjo. Groieiau- 
sia ta mergaitė nieko negalvojo, o elgėsi 
pagal paprastą taisyki? prieiti pirmos iš
pažinties pas tą, kas prie jvo prileido, 
jeigu ne tokios aplinkybės, čia nieko pikto 
Ir nebdtą. 0 dėl tą aplinkyblą ton valkai 
padėta susidaryti nuomonė, kad vienas 11 
dviejų kunigą yra blogas ir pas jj išpažin
ties eiti negalina. Pagalima eiti pirmos, 
nebus galias eiti ir kitą, nes nao pirmos 
viskas prasideda. 0 tuo tarpa pati globėja 
daugiau lino jo apie tą vadinamą "'blogąjį.** 
nuodėmklausį, negu apie tą, kario norėjo 
jos auklėtini, nes ji gi naudojosi pastoviai 
jo petamaviau. Ot čia ji ir pražiopsojo 
labai gerą progą tą savo globojamąją pakreipti



I gtremį kelią, tai y ta, ii pat pradžios 
įteigti, x«t jei sinti, jog į ei turi būti 
visi kunigai geri, nes nei vienas jai norą 
nieke blogo padarus. tai vien*. 0 jeigu ji 
pati dOl savos meno, tod tas nuodOmklausis 
jai gali gorina patarnauti, negu kitan, tai 
lygiai ji turėjo pagalvoti, jog ir jos auklė
tinei jis gali būti nei kiek nopr»stonais.0 
dabar klok daug dalykų din praleista su ta 
praleista proga.

Toliau - kita mana. anos dvi ninotis 
mergaites jau nebebuvo pirmos iŠpažint-iee 
vaikai, o jas einantys. Jos, kaip it visto 
atrodo, po savo pirmųjų išpažinčių postoviai 
laikosi savo nnodtaklausio. Čia nes nenagri
nėsimo dėl to jos taip datos tod ašies jo bi
jojo, kad noršjo gorias išpažintis atlikti, ar 
dvasines tobulybes geriąs pas ji sieko. Tu
rint mintyje jų saulių, galima ir nieko čia 
negalvoti, o paprasčiausiai prieloisti vienų 
dalyk<t Oje dėl to, tod prie to pripratusias, 
be to jos, kaip sakiau anksčiau, ir teise tu
ri eiti pas tok j nuodOtolausl, pas toki jos 
nori. Bet čia buvo ypatingos aplinkybes .Kito 
nuodėmklausio nebuvo. Kitas kunigas sodoje 
beveik tuščias ir lengvai galina buvo pas jj 
atlikti išpešioti. Ir pilniausiai jos tai ga
lėjo padaryti. Pageliau jau ir prie klausyk
los atsiklaupė. Ir štai vietos pagedo.Jes pa
čios tuojau pat nuloto nuo vienos klausyklos 
prie kitos, nuo vieno nuodOmklaugio prie ki
to. Urmo jos pasiklauso mm«. r ta devO 
joms patarimą ar leidimą. B jo išpažinties
Kitur, tarytum tas, torid čia pat buvo ir 
prie kurio klausyklos jos jsu taip pat buvo, 
AegalOjo jų išklausyti vaikiškos išpažinties. 
£iSrlnt t i tą atsitikimą^nioko negalvojant, 
tinome galima visaip pasielgti ir tai patei
sinti, kad padaryta visiškai išmintIngai,bet
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aiao IŠMnynu, čis daryt* didžiausiss ne
taktas iš notinos puU. «a nenalonu saky
ti, jog tai atsitiko prie aano klausyklos 
lyg •< jansčiaiMii fa*© t; ai nuskriaustas. Be 
dšl te ai čia taip niniu. *sn dėl te nei 
tilta, aei teita, ^ar geriau, tad Sišiau 
pogkolyttOst "Boba it ratų, rataae lengviau*. 
Bet dia/tte yra kitas dalytas, kurie reikia 
sakyti bendrai prie tokias klausyklos 31* 
beatsitiktų. Plraiaesia buvo neprotinga be 
jokios priota«tloB pabėgti nuo klausyklos, 
kas/ Aš nebūčiau nokėjęs tų dviejų vaikų iš
pažinties išklausyti? Puikiausiai. Šitai tu
rėjo sakyti ir ta mama. ^ot ji savo va iksas 
leido padaryti toki nevykusi Žingsnį, baris 
jų gyvenine vėliau gali turėti labai liūdnų 
pasakų, anot anos protingos sunkos, bar gi 
joszHssa beeis išpažinties, tada noboturOs 
to, pas kurj priprasta/ Seiškis bus privers
tos savaiao naudotis kitų patamavinu. tad, 
jeigu jos bus priverstos tai daryti kada tai, 
tai sotina būtinai turėjo jono pasakyti, jog 
ir dabar nėra ko lakstyti po bažnyčią ir iš
pažinti atlikti ten, kur jau rengusi atlik
ti, nes ir tas kunigas gyvų neprarys. Bot 31 
taip nepadaro, ir nepadaro dOl to, kad ir pa
ti apie išpažinti tiek pat nusinanO, kaip 
ir tos dvi sergaitOs.

Bot jūs žinokite, jgš jog išpažintis 
norą *Šakar-«akar” dalykas ..aip šutote, ji 
nuo pat pradžios surišta su daugybe dalykų, 
kurio gali sius pagerinti ar pabloginti. Ir 
labai liūdna, kad pačios sotines prisideda, 
jog net piraųjų išpažinčių einant,reikalai 
būtų pabloginasd.... Juk "svietas svietui ne
girdėjo*, kad stotina bėgtų klaust La j sukris-
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tjųją a* gera Jos dukters išpažintie, kad ji 
Ją atliko pas kitą kunigą, nagu kad Ji norė
jo privesti. O aš Jobo sakau, jog J ils pačios 
turite atlikti išpažintis iš tokią Minčių ir 
darbų . ^nen.
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