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S K E L B I M A I
ELEKTROS
ĮVEDIMAI - PATAISYMAI
Tunu Čikagos miesto leidimą.
Dirbu užmiesty Dirbu greitai.
garantuotai ir sąžiningai.
773-779-3313
KLAUDIJUS PUMPUTIS

DRAMINIS ŽMOGAUS
BUVIMAS
p a g a l „Tėve m ū s ų " m a l d a
K U N . VYTAUTAS BAGDANAVIČIUS, MIC
Kai išryškinome žmogaus rodo, kad jis gali būti tinka
veikimo glaudų ryšį su Dievo mas kartu su Dievu amžinai
tikslais, pasilieka
pavoj-is gyventi. Išgyvenęs kovą kaip
žmogaus buvimą suvo' n, kaip savo paties kovą, jis kaip sa
absoliutų gėrį. Kad to neįvyk vaimingas veiksnys, atsistoja
tų, „Tėve mūsų" malda nepa šalia Dievo.
lieka be dėmesio ir tai, jog
Nuodėmių atleidimo prašy
žmogus nėra absoliutus gėris, mas yra svarbus laisvos būties
nes jis tebėra laisvas nusi bendravimas su Dievu būdas.
kalsti Dievui. Dėl to jis šioje Tas prašymas turi savyje kaž
maldoje prašo Dievo savo nuo ką labai aukšto, išeinančio
dėmių atleidimo.
anapus individualios žmogau.s
Toje pačioje savo prigimtyje būties supratimo. Nuodėmių
žmogus nėra uždaras, nes pa atleidimo prašymas yra kartu
silieka galimybe, kad jis būtų savo nuodėmingumo pripaži
gundomas. Ir žmogaus gundy nimas. Pats būdas, kaip žmo
mas taip pat yra žmogiško bu gus šį prašymą pateikia, virši
vimo dalis, kuri išplaukia iš ja vien natūraliai suprastą
galimybės pačiam pasirinkti žmogiškumą. Čia žmogus pra
tarp to, kas gera ir kas bloga. šo savo nuodėmių atleidimo.
Ta žmogaus būklė yra tokia pagrįsdamas savo prašymą
tragiška, kad pats blogio prin tuo, kad ir jis pats yra nuodė
cipas gali būti veiksniu, pa
mių atleidejas. Ar tai ne per
kreipiančiu
žmogų
blogio
didelė žmogaus drąsa, nuro
kryptimi. Ši galimybė žmo
dyti Dievui savo paties pavyz
gaus gyvenimui yra tokia pa
dį, kad ir jis yra atleidejas tų
vojinga, jog ./Tėve mūsų" mal
nusikaltimų, kuriuos kiti žmo
dos autorius rado reikalą žmo
gui siūlyti melsti Dievą, kad nės j a m padaro? Antra vertus,
Dievas jį išgelbėtų nuo pikto. šiuo nurodymu besimeldžian
Taigi, jei drįsome sustoti „Tė tis žmogus netiesiogiai pripa
ve mūsų" maldoje prie tokių žįsta, kad ir jis pats turi sa
idėjų, kurios žmogui suteikia vyje kai ką dieviška.
Kadangi šis maldos prašy
tam tikra prasme toli siekian
čio panašumo į Dievą, mes tu mas yra žmogui pasiūlytas
rime sustoti ir prie to žmogaus paties dieviško asmens, tai jis
bruožo, kuriuo žmogus pasilie liudija, kokį aukštą požiūrį
ka nuolatinėje kovos būklėje. apie žmogų turi Dievas. Tiesa,
Ir dėl to žmogaus gyvenimas kad žmogus yra laisvas ir kad.
savo laisve pasinaudodamas,
yra tragiškas.
jis gali nusikalsti Dievui, bet.
Tačiau susitikdami su pa
šalia to, šioje maldoje iškyla
gunda žmoguje, neišvengia
tokia žmogaus galia, kuri
mai susitinkame su Dievo
žmogaus, kaip kūrinio, užda
vaidmeniu šioje srityje. Mes
rumu nėra išaiškinama. Taigi
meldėmės „Nevesk mus į pa
žmoguje yra tokios galios, kuri
gundą". Bet, kad Dievo nepa
panaši dieviškam gėriui.
darytume pačiu gundytoju,
Žmogaus prašymas atleisti
mums siūloma melstis šitaip:
„Neleisk mus gundyti". Ir vie jam nuodėmes mums sako.
na, ir kita formulė savyje turi kad žmogaus saugumas nėra
tiek. kad gundymo problemos jo paties rankose. Kai kam
mes negalime svarstyti, nuo gali kilti klausimas, kodėl šio
šaliai nuo jos palikdami Die je maldoje nesiūloma žmogui
vą. Dievas su šia problema prašyti, kad Dievas laimintų
jungiasi tuo būdu, kad žmogų jo pastangas, kuriomis jis rū
9
yra padaręs laisvu ir dėl to pinasi save išlaikyti Tačiau
prieinamu piktoms jėgoms nu „Tėve mūsų" maldoje žmogaus
kreipti jį nuo santykio su Die išlaikymas yra pavedamas pa
vu. Tačiau, kai žmogus krei čiam Dievui. Ir tas savęs išlai
piasi į Dievą, prašydamas jo kymo prašymas maldoje iš
pagalbos kovoje su pagundo reiškiamas labai egzistenciamis, tai tuo pačiu jis Dievo vi liu būdu: „Kasdieninės mūsų
sagalybę prieš pagundas for duonos duok mums Viešpa
maliai pripažįsta. Ir kai žmo tie". Taigi žmonijos gyvenimas
gus prašo Dievo pagalbos ir jos išlikimas nepriklauso
prieš pagundas, jis tuo pačiu vien nuo sėkmės ar nesėkmės
neišsižada, kad jis yra laisvas ekonominėje sistemoje, kurio
je jis dalyvauja. Žr.onijos išli
Dievo bendradarbis.
kimas priklauso nuo Dievo.
Pareiškimai, kuriuos žmo Dėl to žmogus turi teisę kreip
gus daro „Tėve mūsų" maldo tis į Dievą savo išsilaikymo
je, nėra tušti. Tai Dievas žino reikalais.
geriau negu mes patys, kurie
tuos pareiškimus darome. Jis
Tokius
svarstymus
apie
žino, kad žmogus gali tų pa žmogų leidžia mums daryti
reiškimu nedaryti- Jeigu žmo Kristaus pasiūlyta malda. Ši
gus tuos pareiškimus daro, tai malda yra kreipinys į Dievą.
atlieka savo paties apsispren Bet ji yra malda paties žmo
dimu.
gaus, kuris nėra atitrūkęs nuo
Tai ir yra skirtumas, kaip savo istorinės slinkties žemiš
mes savo pareiškimus Dievui kume, kuriame jis gyvena. Ši
vertiname, ir kaip Dievas juos malda iš tikrųjų yra mūsų
vertina. Jis. labiau negu mes pačių malda. Dėl to ji verta
patys, žino, kad jie yra auten apmąstyti, mums patiems pri
tiška paties žmogaus išraiška. einamomis, mūsų žmogiškojo
Tik šitokiu būdu žmogus pasi galvojimo priemonėmis.
* E l e k t r ė n a i . Rugpjūčio 22
d. per titulinius Marijos Kan
kiniu Karalienės atlaidus, pa
sibaigus iškilmėms bažnyčioje,
ties Elektrėnais, už Kaunas Vilnius magistrales žiedo, de
šinėje pusėje buvo pašventin
tas šv. Mykolo Arkangelo kry
žius, skirtas Didžiajam 2000
metu jubiliejui. Atlaidų išvak?rese
Elektrėnų
Marijos
Kankinių Karalienės bažny
čioje giedojo Kaišiadorių vys
kupijos chorai.

* M a r i j a m p o l ė . Rugpjūčio
14 d. vyskupas J. Žemaitis,
MIC, pašventino Švč. Mer
gelės Marijos Nekaltojo Pras
idėjimo Vargdienių vienuolijom
naujus slaugos namus, ku
riuose ketinama apgyvendinti
vyresnio amžiaus globos reika
lingas šios vienuolijos seseris.
Ta proga per šv. Mišias slau
gos namų koplyčioje į naujo
kyną buvo priimtos keturios
kandidatės.
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FRANK ZAPOUS
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ŠALDYTUVUS, ŠILDYMO
SISTEMAS, VIRYKLAS,
ORO VĖSINTUVUS.
H.DECKYS
TEL. 773-585-6624

Paukutuvėnai — šeimų stovykla. Vaikai klausosi brolio Pauliaus.
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KRETINGOS JAUNIMO VEIKLA
Kretingos pranciškoniškojo
jaunimo tarnyba, šiuo metu
vienijanti daugiau nei pusę
šimto narių ir kelis kartus
daugiau bičiulių, savo veiklą
plėtoja nuo 1995 metų. Nuo
šių metų pradžios leidžia laik
raštėlį „Tik ėjimas", ir vykdo
keletą projektų. Vienas iš jų
— ciklas „Vakarai", kurie ren
giami Kretingoje. Jų metu
kviečiama mąstyti apie kūry
bą, stebint šokio, dainos, teat
ro, poezijos kūrėjų darbo vai
sius. Tokių vakarų nuo pra
ėjusių metų spalio mėnesio iki
dabar buvo surengta net 32.
„Muzikinės oazės" projektas
apeme įvairių koncertų orga
nizavimą. Tarnybos iniciatyva
Kretingoje koncertavo grupė
Airija*', iš Vokietijos „Agnus
Dei" bendruomenes atvykusi
krikščioniškosios
muzikos
grupe „Sarah". dainininkas iš

Italijos Marco Tavola ir daug
koncertuotojų iš įvairių Lietu
vos miestų.
Birželio mėn. per Šv. Antano
Paduviečio atlaidus Kretin
goje broliai pranciškonai su
pranciškoniškuoju jaunimu ne
tik vedė konferencijas gausiai
susirinkusiems klausytojams,
šventė Mišias, linksmino ar
linksminosi, bet ir evangelizavo miesto aikštėje ir turguje.
Vasarą
Pranciškoniškojo
jaunimo tarnyba organizavo
įvairias stovyklas, kurias fi
nansiškai parėmė Lietuvių
katalikų religinė šalpa, Vals
tybinė jaunimo reikalų taryba,
Tautinių
mažumų
fondas,
Kultūros ministerija, įvairios
bendrovės ir privatūs asme
nys.
Liepos mėn. šeimos su vai
kais stovyklavo Pakutuvėnuo
se, k u r iš visos Lietuvos suva

NORIAI PRIIMKIME IŠ VIEŠPATIES
RANKŲ...
„Kas n e i m a savo k r y ž i a u s i r n e s e k a p a s k u i m a n e —
n e v e r t a s m a n ę s " (Mt 10,38)
Kas iš mūsų neturi vienokių
ar kitokių kryžių? Kai kam
šeimoje kryžius, kam kaimy
nai kryžius, kai kam. paga
liau, savo paties nesutramdo
mų potraukių kryžius, pavyz
džiui, pamėgtas stiklelis ar
kas kita.
Kai kam tenka nešti sunkų
ligos kryžių. Skausmai kartais
veria iki pat kaulų smegenų,
paliečia kiekvieną, net ir ma
žiausią nervą. Ilgos, nuobo
džios dienos, pilnos nerimo
naktys. Vienuma. Visiškas
bejėgiškumas. Kartais savai
tes, mėnesius, metus tenka
būti prirakintam prie patalo.
Nei pasijudinti pačiam, nei
pavalgyti... Baisi našta sau ir
kitiems. Tai baisus ligos kry
žius: čia didesnis, čia mažes
nis, bet vis dėlto kryžius. Kaip
vertinti šitą kryžių? Kaip jį
pakelti 9 Kaip išnešti kantriai
iki galo?
Liga kūno akimis vertinama
vienaip, dvasios — kitaip.
Ne vienas, nei krikščionis,
bus nustebintas klausimu: kas
yra liga — blogis ar gėris? Ar
galima taip klausti, pagalvos
kai kas — juk čia negali būti
jokios abejonės.
Nuo to. kaip bus žiūrima į
liga. daug priklausys ir jos
įveikimas. Būnant sveikam
tai svarbu suprasti, kad, su
tikus ligos kryžių, būtų gali
ma rimtai ir nuolankiai jį
nešti.
Draugo laukiama apsilan
kant — visada esame pasiruo
šę su džiaugsmu jį priimti, il
gimės jo. o priešo vengiame,
tiesiog nenorime jo matyti nei
į savo namus priimti. Tai na
tūralūs mūsų prigimties linki
mai, kuriuos ne kartą reikia
apvaldyti norint būti Kristaus
mokiniu, Jo kryžiaus nešėju.
Jeigu į ligą žiūrima kaip į sa

vo priešą, bus labai sunku ją
sutikti, sunku pakelti — gali
net jėgų pritrūkti.
Žiūrint kūno akimis, liga
yra blogis, priešas, besikė
sinąs į tai, kas kūnui yra
brangiausia — sveikatą, gyvy
bę. Į pačią ligą savyje niekas
negali žiūrėti kaip į gėrį, ku
rioje, anot psalmininko, „Iš vi
sų pusių daužo bangos grės
mingos, pražūtingieji srautai
baugina"...
Visai kitaip liga atrodo žiū
rint į ją dvasios akimis. Dievo
Apvaizdos planuose liga turi
-ikslą mumyse išugdyti aukš
tesnį malonės gyvenimą arba
jį praturtinti, sugrąžinti, jeigu
jis buvo prarastas. Tad, dva
sios akimis žiūrint, liga yra
gėris, mūsų draugas, tai Dievo
gerumo ir meilės ženklas
mums, tai Dievo aplankymas,
tai J o malonė.
Pas vienus aukštus, didelio
miesto ponus, ateina svečiai.
Labai nuoširdžiai ir draugiš
kai šeimininkas rodo turimas
gausias paveikslų, meno kūri
nių kolekcijas. Svečiai žiūri,
stebisi, grožisi, dalijasi įspū
džiais, šnekučiuojasi. Paga
liau, pabuvę jie jau nori išeiti,
bet šeimininkas sulaiko ir sa
ko: „Dar kai jo jūs nematėte
mano namuose — tai mūsų ty
lios, mažos šventovės". Jis nu
veda svečius į nuošalų kam
barį, praskleidžia uždangą, ir
svečiai pasijunta stovį prie li
gonės lovos. Išbalus, bet pilnu
paguodos ir ramybės žvilgsniu
guli ji baltame kaip sniegas
patale. „Tai mano duktė, —
pristato ją šeimininkas. —
Nuo penkiolikos savo gyveni
mo metų ji yra suparalyžiuota
ir serga. Jau beveik 25 metai,
kai ji guli ligos patale ir ken
čia. Bet ji yra mūsų namų pa
laima. Tai mūsų tyli, miela

žiavo apie 500 asmenų. Sto
vyklos konferencijų tematika
apėmė evangelinio atsinauji
nimo ciklą bei mąstymus apie
vyro, tėvo pašaukimą, jo vaid
menį šeimoje ir visuomenėje.
Konferencijas vedė broliai
pranciškonai. Taip pat buvo
surengta stovykla Karaliau
čiaus vaikams Pagėgiuose.
Liepos 30 d. Pranciškoniš
kojo jaunimo tarnyba prisidėjo
rengiant Telšių
vyskupijos
dienas „Kristus vakar, šian
dien, visada" Plungėje, kur
broliai pranciškonai vedė kon
ferencijas. Jaunimas dalyvavo
diskusijų
grupėse,
dalijosi
mintimis, kaip pritraukti jau
nimą gausiau dalyvauti to
kiuose renginiuose. Rugpjūčio
gale Pakutuvėnuose
prieš
naujuosius mokslo metus vyko
rekolekci. TS studentiško am
žiaus jaunimui, kurias prave
dė broliai pranciškonai.
BŽ, 1999, Nr. 16

Jeigu senatvėje ar negalioje jūs
nonte globos ne senelių namuose.
bet jaukioje šeimyninėje
lietuviškoje aplinkoje, turėti
atskirą kambarį, lietuvišką
maistą, lietuvišką spaudą ir
knygas, sutaupyti sunkiai
uždirbtus dolerius, skambinkite
Apolonijai, tel. 708-387-2067 ir
pasitarkite.
Home Health Care Intl.
Agency
ieško 3 moterų ir 2 vyrų prižiūrėti
vyr. amž. žmones. Reikalinga
anglų k., kantrybė, atjautimas,
vairuotojo leidimas ir patirtis.
Skambinti Phil,
tel. 414-763-2615.

GREIT

PARDUODA

į j į . RE/MAX
"REALTORS
offc (773) S86-S9S9
home (708) 425-7160
pa ger (708) 886-4919

RIMAS L.STANKUS
• Greitas ir sąžiningas patarnavimas
• Nuosavybių įkainavimas veltui
• Perkame ir parduodame namus
• Pensininkams nuolaida

DISPATCHER
Fast growing trucking co. seelung
mululingual individual for driver
manager position. Fluency in
English a mušt. Should be selfmotivated & fast learning.
Computer skills and trucking
background preferred but not
reouired. Send resume to:
MC KAY LOGISTICS CORP.
175 E. Havrtborn Parkway
Vernon Hills, IL 60061.
JANITORS
Positions now available at
OHare airport. Full time
positions l«t, 2 n d and 3rd
available. Will train. Apply in
person. Scrub, Inc. 5251 N.
Milwaukee A ve., Chicago, IL
60630 or call 773-286-5115.

Skubiai išnuomojamas
2 mieg. butas
Hickory Hills, IL.
Tel. 708-728-0208.

Daugybė: kodėl, kodėl, jei
-JCO.
gu... Ir tai kiekvienoje ligoje.
Paremkite
DRAUGĄ
ir
Reikia išbraukti visus tuos
| Laimėkite bilietus i Vilnhj
„kodėl". Čia ir yra tobulumas
ifcrydl parOptno SAS
priimti ligą iijf Dievo r a n k ų
tokią, kokią Jis siunčia, tomis
Udrm>.
sąlygomis, kuriomis
tenka
sirgti be jokio „kodėl".
|T«l«K>n«i C.
„Esama ir tokių, — sako šv.
Pranciškus Salezietis, — ku
AUKA 1 dol.
rie noriai pakentėtų kokį nors
m»pto» ^ M p J > p.1, m IMU MM »Ml»i| — B
vargą, nesmagumą, bet ne vi
. N1«14 į , J _
šventovė. Čia mes visi iš naujo są, tik jo dalelę, sakydami,
kad
ligoje
skausmų
nebijo,
bet
mokomės kantrybės. Tai mū
nerimauja dėl to, kad neturi
sų palaima".
Dievo paiaima ir malonių kuo gydytis ir savo liga ki
šaltiniu liga tampa tik tada, tiems sudaro nemalonumų. O
„Dievui labiau patinki, kai
kai ji priimama iš Dievo ran aš tau sakau, kad ligoje ne tik
reikia pakentėti, bet tą kan ligoje atsiduoti Dievo vahai
kos ir kantriai pakeliama.
„Tikroji krikščiono būklė yra čią, kurią Dievas siunčia, au negu būdamas sveikas atlieki
liga"- — sako gilusis prancūzas koti Dievui su visais nepato daugybę gerų darbų", — sako
mąstytojas Paskalis. „Tai ne gumais ir su visomis ligos pa šv. Jonas Auksaburnis.
Tad neškime ^gos kryžių ir
reiškia, — aiškina Fiorsteris, sekmėmis".
Ligoje visiškas atsidavimas ligą priimkime .;aip Dievo Ap
— kad krikščioniu tegalime
būti tik sirgdami, bet tai reiš Dievo valiai yra didžiausių vaizdos dovaną.
Pasitikėjime Viešpačiu —
kia, kad tiktai kentėdami ir nuopelnų laimėjimas, tikroji
būdami silpni turime puikios krikščionio būklė, kaip sako laimėjimas didžiulis!
progos stipriausiai pareikšti Paskalis.
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savo sielos galybę. Esant
skausmuose ir vienumoje, ne
paisant nieko, kas tiktai bus,
galima rinktis tik viena iš
dviejų: arba visai paskęsti ne
ramume, nekantrybėje, arba
išėjus iš savo suirusio asmens
iš aukštybių ramiai žiūrėti į
savo likimą, atsiduodant die
viškai Apvaizdai. Tas ramus
kentėjimas yra pirmasis tobu
lybės laipsnis, pasiekiamas
ligonio kambarėlyje. Bet kas
išdrįsta praktikuoti, tas net
rukus pastebi, kad tas pirma
sis pakilimas virš ligos yra
didi vertybė. Tai pirmasis pa
šventinimas, įvadas į visą ne
išsemiamą Kristaus sekimo
paslaptį". Ligos metu ramus
žvilgsnis ir pasekmių priėmi
mas iš Dievo rankų — tai se
kimas Kristumi, kuris tobu
liausiai vykdė dangiškojo Tėvo
valią.
„Taip. aš kentėčiau ir dar
daugiau galėčiau pakelti, bet
kodėl kiti turi dėl manęs ken
tėti... artimieji, vaikučiai. To
negaliu pakelti". Arba: „Kodėl
mane Dievas taip apleido li
goje? Bepigu būtų kur ligo
ninėje, aprūpintam vaistais
sirgti, o dabar... — visų už
mirštam, neprižiūrimam, var
ge, skurde, neturte^ neturint
galimybės pasikviesti gydy
toją". Arba: „Niekai būtų sirg
ti, jeigu nesusitrukdytų dar
bas. Dabar taip daug svarbių
reikalų yra. Koks nepatogu
mas".
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