
PASAULIEČIŲ DALYVAVIMAS BAŽNYČIOS MISIJOJE

Įžangos žodis. — Kaip kiekviena era, taip ir mūsų laikai turi 
visą eilę sau būdingų laimėjimų, tendencijų, problemų. Medžiagos 
dalelių skaldymo keliu medžiagą paverčiant jėga fizikos-chemijos 
mokslas savo rezultatais, tur būt, niekad nebuvo tiek suartėjęs su 
filosofija ir teologoja, kaip dabar. Besiplečią politiniai ir ekonomi
niai žmonijos santykiai naujoje šviesoje atskleidžia tautų ir valsty
bių santykių ateitį. Įvairios teorijos šeimos klausimais užduoda 
naujų rūpesčių moralės principų aiškintojams. Mūsų laiko atviro 
ateizmo ir laicizmo pasikėsinimas į religiją bendrai ir į krikščionybę 
specifiniai yra tapęs vienu iš didelių mūsų laiko Bažnyčios ir visos 
žmonijos rūpesčių. Visi tie dideli klausimai, dideli laimėjimai, dideli 
rūpesčiai neviršytų kasdieninio savanaudiškumo akiračio ir neprilygtų 
žmogaus natūralaus kilnumo laipsnio, jeigu paties žmogaus niekas neiš
keltų jo prote ir dvasioje į jam priklausančias aukštumas : jo proto, 
įsitikinimų, jausmų, aspiracijų, jo kasdieninio gyvenimo. Neiškeliant 
žmogaus į jam priklausančias aukštumas jis vargiai būtų vertas 
mokslininkų, visuomenininkų, apaštalų gyvenimo aukos.

Svarstydami žmogaus asmens ir jo gyvenimo vertę nesunkiai 
surasime, kad ir apaštalui yra derama ir labai garbinga vieta šalia 
mokslininko, politiko, visuomenininko, kultūrininko. Nesunku taip 
pat suprasti, kokios reikšmės yra visų jų darna. Į mokslą, meną, 
bendrai į kultūrą, keliai yra atviri kiekvienam žmogui: pasauliečiui 
ir klauzūroje gyvenatiems trapistui ar vienuolei. Lygiai atviras 
kelias yra visiems į žmonijos kilninimo darbą, kitu žodžiu vadinamą 
apaštalavimu. Čia kalbėsime apie pasauliečio žmogaus dalį šioje 
apaštalavimo misijoje. Jai vykinti Kristaus įsteigta institucija žmo
nių yra vadinama Bažnyčia. Pagal šio susivažiavimo rengėjų mintį, 
aš kalbėsiu apie pasauliečio žmogaus dalį šioje Bažnyčios misijoje. 
Panagrinėsime du klausimu : Iš kur ir kas yra Bažnyčios misija; 
Pasauliečio kataliko dalis šioje Bažnyčios misijoje.

I. Iš kur ir kas yra Bažnyčios misija

Ieškant eilinio kataliko vaidmens Bažnyčioje pirmoje eilėje rei
kia prisiminti jos tikslą ir misiją. Nesustosiu aiškinti, kas yra Baž
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nyčia, kokia jos struktūra ir tt. Mūsų temai prisiminkime tik jos 
tikslą. Iš to paaiškės jos ir joje mūsų kiekvieno misija.

Kalbėdami apie Kristaus atėjimo tikslą — atpirkimą ir išga
nymą sąmoningai ir aiškiai pabrėžkime, kad Kristus atėjo atpirkti 
ir išganyti visus žmones. Tuo didžiuoju įvykiu betarpiai iš paties 
Kristaus rankų, prieš jam užžengiant į dangų, pasinaudojo tik labai 
mažas būrelis asmenų. Visi kiti šią Kristaus dovaną ir kelią į ją 
turėjo, dabar turi ir ateityje turės susirasti arba patys savo išma
nymu ir jėgomis, arba kieno nors kito vadovaujami ir padedami. 
Į šį klausimą, ar žmogus pats turi ir gali surasti atpirkimo bei 
išganymo dovaną ir kelią į ją, ar privalome vieni kitiems pagelbėti, 
atsako šv. Paulius laiške Romėnams : « Bet kaip gi jie šauksis to, į 
kurį neįtikėjo ? Arba kaip tikės į tą, apie kurį negirdėjo ? Kaip gi 
išgirs be skelbėjo ? » 1.

Gyvenantiems po Kristaus, patį Kristų ir jo atpirkimą turi kas 
nors skelbti, parodyti. Iš šio dėsnio nėra nei vienos išimties. Iki 
šiol suradusiems Kristų ir išganymą visiems kas nors tai parodė : 
gal pavyzdžiu, gal gyvu, gal rašytu žodžiu. Net ir pačiam Povilui 
Kristus pasakė tik, kad jis klysta kovodamas prieš jį, o ką jis turi 
toliau daryti, pasimokyti pasiuntė pas žmogų.

Šiame kelyje, — žmonėms vieni kitiems parodyti Kristų, atpir
kimą, jį pasiekti, įtikėjusiems vadovauti ir tvarkyti jų gyvenimą,
— Kristus paliko instituciją, kurią šiandien vadiname Katalikų Baž
nyčia. Bažnyčios darbo metodai, taktika įvairiais laikais keičiasi 
pagal laiko praktiškus reikalus. Tikslas ir visa jo esmė lieka tačiau 
tie patys. O tuo tikslu yra: kad žinia apie Kristų ir jo įvykintą 
atpirkimą pasiektų visų žmonių ausis, protus, širdis, kad žmonių 
gyvenimą vestų prie Kristaus.

Kaip Kristus per Bažnyčią pasiekia žmogų ? — Tokia yra žmo
gaus prigimtis ir tokie yra natūralūs žmonių santykiai, kad mums 
matomus svarbiausius dalykus, svarbiausias dovanas Dievas žmogui 
teikia per kitus žmones : galvokime apie kūno gyvybę, sakramen
tus ir kt. (neliečiu klausimo, ar visas malones Dievas žmogui teikia 
per kitus žmones).

Kiekvienas žmogus individualiai ir atskirai ne tik pagimdomas. 
Ar kas yra iš Dievo ar iš žmogaus rankų, viskas ir kiekvienam 
žmogui turi ateiti vis naujai ir individualiai. Kiekvienas žmogus 
gema pradinėje nuodėmėje ir todėl kiekvienoje generacijoje kiekvie
nas žmogus turi būti atskirai kieno nors iš tos nuodėmės išlaisvin
tas. (Kiekvienas žmogus turi būti individualiai pakrikštytas. Yra

1 Romėnams 10, 14.
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pasmerkta kadaise skelbta mintis, esą iš katalikų gimstą vaikai 
nesą reikalingi krikšto). Kiekvienas žmogus turi būti išganytas indi
vidualiai. Šiam tikslui vieno recepto, kuris kartą pritaikytas galiotų 
visiems laikams ir visiems asmenims, nėra. Yra kai kurie dalykai 
bendri visiems laikams ir visiems žmonėms, tačiau ir tie patys turi 
būti pavartoti ir pritaikyti kiekvienam individualiai ir atskirai. Pats 
išganymas turi būti pasiektas ir jam priemonės pritaikytos bei pa
vartotos kiekvieno individo atskirai. Negalime kurio nors kito as
mens krikštu būti mes pakrikštyti, o gi yra ir daugiau svarbių da
lykų, kuriuos pavartojęs ar pasinaudojęs vienas, negali savo lai
mėto dalyko kitiems nei padovanoti nei paskolinti.

Krikščionies uždavinys savoje generacijoje. — Kalbant apie atpir
kimą, jeigu praėjusios žmonių kartos savo uždavinį būtų atlikusios 
taip gerai, kad savo laiko žmones būtų visus pakrikštijusios ir nu
vedusios vieni kitus tiesiai į dangų, tai po jų gyvenantiems jų vai
kams ir vėlesniems jų kilnumas būtų gražus pavyzdys, paskatinimas, 
pamokymas, o vis tiek jų, net pačių tobuliausiųjų, vaikai gimė 
pradinėje nuodėmėje, gal su daug gražių įgimtų būdo savybių, tai 
daugeliu atžvilgių vis tiek — tabula rasa: net kryžiaus ženklo nemo
kėdami, neatsinešdami net supratimo apie Kristų, apie jo įvykintą 
atpirkimą. Taip yra natūralu, kitaip nėra ir negali būti, nepaisant 
ko mes pageidautumėm, ką apie mūsų mirusius ir mus pačius be
galvotumėm, bekalbėtumėm. Naujai gimstą ir šventųjų vaikai ne
turi net fizinės galimybės pasinaudoti pačia pirmąja išganymui prie
mone — krikštu be kitų tuo metu gyvenančių žmonių pagalbos. 
(Čia nepaneigiu troškimo ir kraujo krikšto, o kalbu apie vandens 
krikštą). Kurie šiandien jau mokame Kristaus malonėmis naudotis, 
dar labai neseniai nemokėjome. Gi mokėdami naudotis vis tiek daug 
kame esame reikalingi kito asmens pagalbos (antai atgailos sakra
mentas ir kita). Taigi ir tada, kai bus viena avija ir vienas gany
tojas, apaštalinio darbo bus ne mažiau, negu jo buvo iki šiol.

Kiek ta vienų kitiems pagalba yra verta savyje ? — Jeigu sutin
kame su faktais, kad yra Dievas, kad per Kristų įvyko atpirkimas, 
kad Kristaus įvykintas atpirkimas žmogaus automatiškai neišgelbsti, 
o atpirkimu gali ir privalo pasinaudoti kiekvienas asmuo atski
rai, kad joks žmogus negali tuomi pasinaudoti be kitų žmonių 
pagalbos, kad nemylėdami žmogaus neturime per ką mylėti Die
vą, kad žmogaus sielos nesiekianti žmogaus meilė yra tik taria
moji meilė, tai mąstydami labai nuosekliai ir lengvai prieiname 
išvados, jog kiekvieno krikščionies krikščioniškumas tiek tėra ver
tas, kiek kuriam rūpi, kad Kristaus atpirkimas nebūtų veltui ne
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vien jam pačiam, o ir kitiems žmonėms. Iš viso to viena labai 
aiški išvada, kad kiekvienos generacijos krikščionys yra atsakingi 
už savo generacijos žmonijos išganymą. Ši krikščioniškoji pareiga 
savyje yra aukštesnė už visas kitas profesijos ar kitas prisiimtas 
pareigas.

Kristaus Bažnyčioje jos atskirų narių kompetencija ir pareigos.
— Pašvęstieji ir nepašvęstieji. Šiuo du pavadinimu pavartoju ne 
sarkastine, o realia ir šventa prasme, skirdamas krikščionis į gavu
sius iš Bažnyčios kokius nors šventimus ir jų negavusius.

Ar Kristus atėjo tik kunigystę įsteigti ar visą žmoniją atpir
kti ? Čia kalbu apie žmogui paliktą kunigystę, o ne apie tai, kokia 
prasme kas Kristų vadina kunigu. Aišku — Kristus atėjo žmoniją 
atpirkti. Atpirkimas įvyko ne per kunigystę ir ne dėl kunigystės. 
Ar dabartinėje Kristaus paliktoje santvarkoje žmonijos išganymas 
yra absoliučiai surištas su žmonėms palikta kunigyste ? Galvokime 
teologiškai ar filosofiškai, tai vis tiek prieisime išvados, kad Kris
taus įsteigta ir palikta kunigystė, nors yra labai didelis dalykas 
Bažnyčios ir žmonijos gyvenime, pačiam atpirkimui ji nėra conditio 
sine qua non. Savo įsteigtoje Bažnyčioje Kristus surišo su kuni
gyste kai kuriuos patarnavimus, kai kurias pareigas, tačiau nesu
rišo besąlyginiai paties atpirkimo. Kristaus paliktoje santvarkoje be 
kunigystės neturėtume Šv. Eucharistijos, atgailos sakramento, su
tvirtinimo ir paskutinio patepimo. Vis tiek tačiau ir dabartinėje 
santvarkoje krikštas, moterystė, evangelijos skelbimas, tobulas gai
lestis galimi ir be kunigystės. Kunigystės nenuvertiname, jos visą 
tikslą žino tik pats Kristus, o mes tik dalinai jį suprantame. Čia 
apie kunigystę taip kalbu tik todėl, kad atsakius į klausimą, ar 
nebūtų nė atpirkimo, jeigu nebūtų kunigystės; ar niekas negali 
pasinaudoti Kristaus atpirkimu, kur nėra kunigų; ar be kunigų ir 
šalia kunigų pasauliečiai neturi pareigos išganyti savo laiko žmo
niją. Atsakymas yra aiškus: atpirkimas vis tiek būtų, ir tuo ir 
dabartiniu atveju pasauliečiai turi patys rūpintis juomi pasinaudoti, 
jį tęsti kartu su kunigais ne iš savanoriškos malonės, o iš natūra
lios pareigos. Dabartinėje santvarkoje visi privalome tai daryti 
kartu su kunigais, pašvęstieji kartu su nepašvęstaisiais. Šį kunigys
tės ir atpirkimo santykį stengiausi nors trumpais žodžiais iškelti tik 
todėl, kad parodžius, jog žmonijos atpirkimas nėra vien kunigystės 
kompetencijoje ir nėra jos vienos pareiga. Kad mūsų generacija 
būtų išganyta, kad visi pasinaudotų atpirkimu, tai yra kiekvieno 
žmogaus privilegija ir pareiga, iš tos privilegijos ir pareigos nėra 
išskirtas nė vienas. Kadangi Kristaus Mistinio Kūno narys, kiek
vienas krikščionis turi pareigą šviesti savo kasdieninio gyvenimo



pavyzdžiu visiems : krikščionims ir nekrikščionims, tiems kurie išsi
gelbės ir kurie žus, pagal « Tėve mūsų » maldos dvasią, pagal šv. 
Povilo žodį: Sumus bonus odor Christi 2.

II. Pasauliečio kataliko dalis savo Bažnyčios misijoje

Žvilgsnis į šio klausimo praeitį. — Bažnyčioje, kokią ją Kris
tus įsteigė, atpirkimo skelbimas ir jo vykinimas niekad nebuvo 
surištas vien su kunigyste. Šiam teigimui patvirtinimo pradžios 
ieškokime dar prieš atpirkimui įvykstant, kai žmonių protai ir 
širdys buvo dar tik ruošiami būti atpirkimo liudininkais, jį suprasti 
ir priimti. Patrijarkų ir pranašų laikų nesiekime, o pradėkime tik 
Kristaus laikais. Kristaus gimimą skelbti pirmieji pradėjo Betliejaus 
apylinkių gyvulių sargai — piemens. Po jų tą žinią Palestinon ir 
į Erodo rūmus atnešė trys Išminčiai iš Rytų kraštų. Ne ką vėliau 
po šių dviejų buvo Dievo siustas žmogus vardu Jonas. Jis nebuvo 
nei Kristus, nei Elijas, nei pranašas, nei Senojo Įstatymo kunigas 
Jeruzalės šventykloje. Jis buvo tyruose ir pajordanėje šaukiančio 
balsas. Jis atėjo liudyti apie šviesą, kad visi per jį įtikėtų. Jis ne
buvo šviesa, bet turėjo liudyti apie šviesą. Buvo tikroji šviesa, kuri 
apšviečia kiekvieną žmogų ateinantį į šį pasaulį. Ta Šviesa-Žodis 
įsikūnijo ir gyveno tarpe žmonių. Tos šviesos mokiniai matė jos 
garbę, garbę kaip vienatinio iš Tėvo gimusio Sūnaus, pilno malonės 
ir tiesos 3.

Tas Žodis ir Šviesa — Kristus buvo vienatinis Tėvo Sūnus. Jeigu 
jis būtų liepęs, būtų jam tarnavę angelai. Tarnavo tačiau tik pa
prasti žmonės. Iš paprastų žmonai Kristus išsirinko mažą būrelį
— 12, kuriuos ruošė ypatingoms pareigoms po savęs, atpirkimui 
jau įvykus. Kartu su anais 12 ir šalia jų Kristus naudodavo ir 
kitus. Jis pasiuntė būrį mokinių paruošti jam kelią per Samariją 
Jeruzalėn. « Po to Viešpats paskyrė dar kitus 72 ir išsiuntinėjo juos 
po. du pirma savęs į visus miestus ir vietas, kur jis pats turėjo 
ateiti. Jis jiems sakė: piūtis, tiesa, didelė, o darbininkų maža. Taigi, 
prašykite piūties Viešpatį siusti darbininkų į savo piūtį»4. Nėra 
pagrindo manyti, kad Kristus tik šiuos du kartu panaudojo savo 
pasiuntiniais žmones iš minios, šalia anų 12 išrinktųjų.

Ir Sekminių dieną buvo susirinkę ne vien apaštalai. Apaštalų 
rankų uždėjimu vėliau daugelis gaudavo Šventosios Dvasios ypa
tingų malonių ir tapdavo Kristaus ir jo atpirkimo skelbėjais. Kad

2 2 Korintiečiams 2, 15; plg. Pijaus XII 1951 m. spalio 14 d. kalbą.
3 Plg. Jono 1.
4 Luko 10,1-2.
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prisimintume, kaip apaštalai elgėsi, kiek turėjo savo bendradarbių, 
pakanka skaityti Apaštalų Darbus ir šv. Pauliaus laiškus. Ypatingai 
būdingas yra šv. Pauliaus laiškas Timotiejui. Jis rašo : « Tu, mano 
sūnau, sustiprėki malonėje, kuri yra Kristuje Jėzuje, ir ką tu esi 
girdėjęs iš manęs prie daugelio liudytojų, tai paveski ištikimiesiems 
žmonėms, kurie bus tinkami ir kitus mokyti »5.

Kiek pats Povilas tokių ištikimų bendradarbių turėjo, pakanka 
skaityti vien užbaigą laiško Romėnams : «Aš pavedu jums mūsų 
seserį Febą, kuri tarnauja Kenkrų bažnyčiai. Pasveikinkite Priską 
ir Akvilą, mano padėjėjus. Pasveikinkite Mariją, kuri daug darbavosi 
jums. Pasveikinkite Andrikoną ir Juniją, kuriuodu yra garbingu pas 
apaštalus. Pasveikinkite Trifoną ir Triforą, kuriedvi darbuojasi Vieš
patyje. Pasveikinkite brangiausią Persidę, kuri daug darbavosi Vieš
patyje » 6.

Kaip Pijus XII enciklikoje Evangelii Praecones, duotoje misijų 
reikalu, primena, krikščionybės pradžioje ir valdininkai ir kariai 
ir paprasti civiliai žmonės skleidė savo tikėjimą visur taip, kad jau 
pirmame šimtmetyje Kristaus ir krikščionių vardas buvo žinomas 
visuose Romos imperijos miestuose.

Nuo Kristaus ir apaštalų dienų be pertraukos darbuojasi žmo
nių atpirkimui per Kristų ne vien vyskupai, kunigai, o ir pasau
liečiai krikščionys — vyrai ir moterys, visokio amžiaus, visokio 
išsilavinimo, laisvieji ir vergai, visur ir visada. Kad ne visais lai
kais ir ne visuose kraštuose pasauliečių apaštalavimas buvo vienodai 
intensyvus, turėjo skirtingas formas, tai yra atsitiktiniai įvairumai. 
Klausimo ir fakto esmė yra tame, kad pasauliečių dalyvavimas 
Kristaus ir jo paliktos Bažnyčios misijoje visada buvo laikomas 
normaliu reikalu. Tos dviejų tūkstančių metų praeities nei pavyz
džiais nei statistikomis smulkiau neiliustruosiu, nes šiuo atveju tai 
būtų ir per ilga ir nereikalinga nei fakto įrodymui, nei jo aiškumui. 
Pasauliečių apaštalavimo praeities formoms pavaizduoti pasitenkin
kime tik keliais stambesniais bruožais.

Nuo Kristaus iki Tridento (Trento) Visuotinio Susirinkimo 1545- 
1563 m. pasauliečių apaštalavimo iniciatyva ir veikla nebuvo kaip 
nors organizuotai koncentruota. Ji buvo skatinama, tačiau vyko 
atskirų vyskupų, kunigų ar vienuolijų iniciatyvos ir vadovavimo 
ribose. Po Tridento Susirinkimo pasauliečių apaštališka veikla įgauna 
organizuoto visuotinumo charakterį. Kuriasi apaštalaujančios bro
lijos, draugijos, kiekviena su sava viena ir tarptautinio mąsto cen
trine vadovybe, turinčia ryšį su Apaštalų Sostu.

5 2 Timotiejui 2, 1-2.
6 Romėnams 16.



Po Tridento Susirinkimo iki 20 šimtmečio įvairios Marijaninės 
draugijos, šv. Vincento Pauliečio nauja iniciatyva ir daug kitų 
subrendo ir išsivystė milžinišku mąstu, minias pasauliečių patraukė 
ir paruošė dalyvauti misijose savo krašte ar užsieniuose. Ir tame 
pusketvirto šimtmečio (1563-1919) tarpe pasauliečių apaštalavimas 
dar vis nebuvo pakankamai metodiškas, buvo daugiau spontaniškas, 
neretai pagal paties individo įsigytą sugebėjimą.

Benediktas XV 1919 metais lapkričio 16 d. savo apaštališku 
laišku Maximum illud, ragindamas pasauliečius plačiau dalyvauti 
misijų darbe, iškėlė reikalą šiam darbui plačiau ir metodiškiau 
pasiruošti. Galima sakyti, kad nuo šio laiko prasidėjo metodiškas 
ir Bažnyčios aukščiausios vadovybės iniciatyva bei jos priežiūroje 
pasauliečių ruošimas apaštalavimo darbui.

Sukakus 40 metų po šio apaštališko laiško, Jonas XXIII 1959 
m. lapkričio 28 d. enciklikoje Princeps Pastorum priminė ir aną 
dokumentą ir ten iškeltas mintis. Jonas XXIII pakartotinai pa
brėžia reikalą vispusiškai ruoštis misijų darbui: doktrinaliniai, me
todiškai, psichologiškai, pedagogiškai, ar tai specialiose mokyklose 
ar nors laikinuose kursuose.

Nuo Benedikto XV laikų pasauliečių apaštalavimo organizuo
tas darbas išsivystė ligi tokio laipsnio, kad Pijaus XII 1953 m. spa
lio 28 d. patvarkymu, pasauliečių apaštalavimo organizacija buvo 
įregistruota Vatikano valstybėje kaip tarptautinis juridinis asmuo 
su savu teisiniu statutu.

Pasauliečių apaštalavimas dabartiniu metu. — Nesustosiu pri
minti Leono XIII, šv. Pijaus X, Pijaus XI ir Pijaus XII visų do
kumentų ir jų turinio, liečiančių mūsų temą. Su jų formuluotais 
katalikų akcijos ir pasauliečių apaštalavimo sąjūdžiais esame pa
kankamai apsipratę ir patys esame išaugę jų įtakoje bei dvasioje.

Paskutinio — II pasaulinio karo griuvėsiuose šis klausimas ir 
reikalas nežuvo, o tik paaiškėjo, kad reikia aktyvesnio, intensyves
nio ir metodingesnio katalikų pasauliečių dalyvavimo žmonijos kris
tianizacijoje ir atpirkime. Tam darbui sugrąžintas senas pasauliečių  
apaštalavimo vardas.

Pijaus XII iniciatyva 1951 metais sukviestas pirmasis tarptau
tinis pasauliečių apaštalavimo kongresas, o 1957 metais spalio 5-7 
dienomis antrasis. Koks buvo šių kongresų tikslas ? Žmonija, 
nors per sunkias kliūtis, pamažu eina vienon bendruomenėn. 
Kokia ta bendruomenė bus ir ką ji duos žmonijai — gero ar ku
rios nors klaidos tiraniją — priklauso nuo šiandieninės katalikų 
visuomenės susipratimo ir pastangų. Ką suprasti katalikų visuomenės 
tikslu ? Į tai atsako Pijus XII, kad pasaulį pašvęsti, o ne vien tik
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krauju ir ašaromis plauti nesantaikų audrose, privalo pasauliečiai. 
Pasauliečiai turi pašvęsti darbo, prekybos, auklėjimo vietas ir sritis, 
turi pašvęsti politiką ir visą pasaulio gyvenimą. 1957 metų kon
grese buvo priimta tik viena rezoliucija: Visų kraštų pasauliečių 
katalikų organizacijos, kontakte su savo hierarchija, peržiūri savo 
programas, veiklos metodus, kad juos pritaikius aktyvesniam apaš
talavimui mūsų laikais.

Ruošiantis 1957 metų pasauliečių apaštalavimo kongresui buvo 
jaučiama įvairiuose kraštuose tam tikrų skirtumų ir diskusijų esmi
niais pasauliečių apaštalavimą liečiančiais klausimais. Artodė, kad 
tomis temomis gali kilti diskusijų kongreso eigoje, užuot svarsčius 
tik pozityvius veiklos suintensyvinimo klausimus. Pijus XII tada 
nusprendė savo kalbą, kurią buvo skyręs pasakyti kongresą užbai
giant, viešai paskelbti kongreso pradžios išvakarėse. Toje kalboje 
popiežius paaiškino pasauliečių apaštalavimo sąvoką, turinį, charak
terį ir kompetenciją. Kadangi anos mintys pasauliečių apaštalavimo 
tema ir dabar yra oficialiai saistančios, tad jų turinį trumpai čia 
pakartosiu.

1. Katalikiškosios akcijos ir pasauliečių apaštalavimo santykis.
— Jeigu šiuodu žodžiu nėra labai senu, tai jais vadinama veikla 
yra sena, — nuo pat Kristaus laikų, — ir laikui bėgant turėjusi 
įvairias formas, įvairius vardus. Pasauliečių apaštalavimo sąvoka 
yra platesnė už katalikiškosios akcijos sąvoką. Katalikiškoji akcija 
yra formali organizacija, jai priklauso tik tie, kurie yra formaliai 
jon priimti. Katalikiškajai akcijai Bažnyčia niekad nėra pavedusi 
pasauliečių apaštalinės veiklos monopolio. Asmuo ar organizacija, 
formaliai priklausydami katalikiškajai akcijai, automatiškai dar ne
tampa pasauliečių apaštalavimo dalimi ar nariu. Pasauliečių apaš
talavimo nariams ar dalyviams yra reikalingas deramas teologinis 
pasiruošimas, asmeninis tinkamumas ir kanoniškoji misija. Šie trys 
reikalavimai nesaisto katalikiškosios akcijos narių. Katalikiškosios 
akcijos ne visi tikslai ir veiklos sritys įeina į tiesioginio apaštala
vimo ribas.

2. Kas dalyvauja pasauliečių apaštalavime ? — Pasauliečių apaš
talavimą reikia skirti į suprastą siaura ir plačia prasme. Plačia 
prasme pasauliečių apaštalavime "gali dalyvauti kiekvienas geros 
valios katalikas, kuris turi intencijos Kristaus dvasią skleisti ar 
apaštališka veikla, ar kasdieninio pavyzdžio galia, ar malda, kančia, 
kokia nors auka. Anot Pijaus XII, yra neįmanoma nubrėžti aiškią 
ribą, kur apaštalavimo dar nėra ir kur jis jau prasideda. Pozity
vaus jo nėra gal tik ten, kur nėra intencijos pasiekti ko nors gero.
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Motina šeimoje mokydama ir auklėdama savo vaikus, mokytojai 
ir kiti auklėtojai, sąmoningi krikščionys darbininkai, krikščionys 
tarnautojai atlikdami savas pareigas, ypatingai gi persekiojamieji 
už tikėjimą gelbėdami vieni kitus — visi šie gali būti kilnios 
apaštališkos dvasios, jų darbai ir darbų vaisiai gali būti kilnūs 
apaštalavimas. Pijus XII apie tokius sako: «Nesirūpinkite, ar 
ir kuriai organizaciajai jie priklauso, o su pagarba stebėkitės jų 
darbais»7.

Šiomis mintimis ir žodžiais nenuvertinamas organizuotas apaš
talavimas, tiktai norima pasakyti, kad ir organizuotame apaštala
vime ir šalia jo nereikia kliudyti individams, o reikia juos skatinti 
padaryti gero, kuris ką gali, sugeba, kas kuriam pasitaiko. Prie 
apaštalavimo plačia prasme priklauso ir maldos apaštalavimas.

Siaura prasme pasauliečių apaštalavimas yra tiesioginis kitų 
mokymas krikščioniškos doktrinos ir gyvenimo : mokykloje, organi
zacijoje ir bet kur kitur. Šiems ir yra anie trys reikalavimai: teo
loginis pasiruošimas, asmens tinkamumas ir kanoniškoji misija. Ka
talikiškoji akcija, tarpe daugelio kitų jos tikslų, turėtų rūpintis iš 
savo narių tarpo paruošti ir duoti kuo daugiausia pasauliečių apaš
talų šia siaurąja prasme.

3. Pasauliečių apaštalavimas ir Bažnyčios hierarchija. — Pijus 
XII primena, kad pasauliečiais čia jis vadina visus neturinčius ku
nigystės šventimu: taigi ir seminarijų klierikus ir brolius bei seseris 
vienuolius ir pasauliniuose luomuose gyvenančius katalikus. Kurie 
iš jų apaštalauja, yra pasauliečiai apaštalai.

Pijus XII atsako į vieną klausimą: Ar toks pasaulietis, kuris, 
gavęs iš Bažnyčios autoriteto kanoninę misiją, visą laiką pašvenčia 
tik religijos mokymui (antai mokyklose broliai ar sesers, vienuoliai 
ar pasauliečiai tikybos mokytojai) tuo pačiu netampa hierarchinio 
apaštalavimo nariais ? Atsakymas yra aiškus — ne, netampa.

Kad tinkamai supratus šio neigiamo atsakymo pagrindą, prisi
minkime, kaip Kristaus Bažnyčia yra sutvarkyta. Bažnyčioje yra 
dvi pagrindinės narių grupės : turintieji kunigo ar vyskupo šventi
mus ir jų neturintieji. Pirmoje grupėje yra dar dvi skirtingos gru
pės : vyskupai ir kunigai. Per vyskupo šventimus gaunama trejopa 
galia: pašvęsti, mokyti, valdyti. Gi kunigo šventimai suteikia tik 
vieną galią: pašvęsti. Valdyti ir mokyti ar kurią tik vieną iš šių 
dviejų galių kunigas gauna ne šventimais, o vyskupo atskiru įga
liojimu. Tas dvi galias ar vieną kurią iš jų vyskupas gali kunigui
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suteikti ar nesuteikti, suteikti ribotą galią, gali ją vėl atšaukti8. 
Pijus XII mini pavyzdį, kas įvyktų, jeigu Kardinolų Kolegija iš
rinktų į popiežių asmenį neturintį vyskupo šventimų, antai kardi
nolą kunigą. Kadangi popiežiaus dalykas yra pašvęsti, valdyti ir 
mokyti, tai šis išrinktasis arba turi priimti vyskupo šventimus arba 
išrinkimas liktų bevertis. Panašiai yra su vyskupu : tik nominacija 
į vyskupus nesuteikia galios valdyti ir mokyti. Tik pašvęstas vys
kupu įgauna visas tris galias. Jeigu kas žinote ar girdėjote faktą, 
kad vyskupas tik nominuotas ir dar nepašvęstas valdė dieceziją, 
tai jis valdė ne todėl, kad buvo nominuotas vyskupu, o kad val
dyti gavo specijalų įgaliojimą iš Apaštalų Sosto, kokį Apaštalų 
Sostas gali suteikti ir tokiam kunigui, kuris niekad nebus vyskupu. 
Kanonų teisėje tokia galia vadinama deleguotąja galia.

Vyskupas gali ir pasaulietį žmogų įgalioti jo diecezijoje ką 
nors valdyti (tvarkyti finansus), gali įgalioti mokyti, bet negali 
duoti galios ką nors pašvęsti, nes tai yra kunigo šventimų pasėka.

Taigi pasauliečiai, kokias pareigas Bažnyčios gyvenime beeitų, 
nėra ir negali būti hierarchijos nariais. Vistiek tačiau ir pasaulie
čiams, kurie imasi apaštalo darbo — skelbti Kristų ir jo atpirkimą, 
yra skirti Kristaus žodžiai: «Jūs esate žemės druska, jūs esate 
pasaulio šviesa »9. Pijus XII pakartojo nuolatinį Bažnyčios žodį, 
jog reikia, kad atsirastų daugiau pasauliečių tinkančių ir norinčių 
gauti hierarchijos kanoninę misiją skelbti Kristų ir jo atpirkimą.

Pasauliečių apaštalavimas yra hierarchijos vadovybėje arba 
subordinacijoje. Tai seka ne iš disciplinarinio patvarkymo, o iš 
Bažnyčios dieviškos santvarkos. Šios subordinacijos arba vadova
vimo instancijos įvairuoja pagal organizacijų apimtį ir charakterį. 
Plačios organizacijos, nors turinčios ir parapinius vienetus, turi 
platesnį ryšį su hierarchijos laipsniais: tautinis centras yra krašto 
viso episkopato subordinacijoje, dieceziniai centrai — tos vietos 
Ordinaro, parapiniai vienetai — tos vietos klebono subordinacijoje. 
Ordinaras savo dijecezijoje yra kompetentingas kurios nors organi
zacijos vienetus pavesti arba klebonų vadovybei arba ir kitaip pa
tvarkyti, antai paskirdamas dekanalinius ar kitokius vadovus. Yra 
organizacijų, kurios iš viso neturi parapinių vienetų, antai įvairių 
profesionalų katalikiškos organizacijos. Jų vadovybės klausimą 
sprendžia krašto episkopatas, ar diecezijos ordinaras jeigu organi
zacija yra tik diecezinė. Yra ir internacionalinių organizacijų (Pax 
Romana, Tarptautinė Katalikų Mokslininkų Sąjunga ir kitos). Jų 
vadovavimo klausimą sprendžia Apaštalų Sostas.

8 Pagal 1327-1328 Kanoną.
9 Mato 5, 13-14.
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« Tarp dvasiškių ir pasauliečių apaštalavimo turi būti pilna 
sandara. Šen bei ten nugirstamas ‘pasauliečių emancipacijos’ žodis 
apaštalavimo darbe mums nepatinka », sako Pijus XII. Tokias kal
bas jis pavadino prancūzų kalbos žodžiu mesquine — pigiomis, men
komis. Tokios kalbos neseka iš apaštališkos dvasios, jos nevertos 
nei diskusijų nei polemikos 10.

Tačiau pasauliečių apaštalavimo teisė ir pareiga nėra klero 
(antai klebono) malonės reikalas. Pasauliečiai turi ir teisę ir pareigą 
apaštalauti. Kur kunigai dėl kokiu' nors priežasčių nenori imtis 
vadovauti pasauliečių apaštalavimui, ar katalikiškosios akcijos or
ganizacijoms ir darbams, ten pasauliečiai turi teisę ši nesusipratimą 
išsiaiškinti pas vietos ordinarą ar patys betarpiai ar per savo centrus.

4. Pasauliečių atsakomybė. — Pijus XII įspėja nesuprasti klai
dingai mokančios ir besimokančios Bažnyčios, tarsi joje būtų dvi 
grupės : aktyvioji — asmens su kunigystės šventimais ir pasyvioji
— pasauliečiai. Mokančioji Bažnyčia yra visi, kurie skelbia Kristų : 
vyskupai, kunigai, pasauliečiai. Besimokančioji — visi tie, kurie 
mokymui neparuošti.

Savaime suprantama, kad apaštalavimo darbui pasauliečiai ne 
visi vienodai tinka : savo natūraliomis savybėmis, pasiruošimu, dėl 
savo tiesioginių kasdieninių pareigų. Pagal tai ir pareiga apaštalauti 
vienų yra didesnė, kitų mažesnė. Kiekvienas tačiau krikščionis turi 
daug galimybių, tad ir pareigos, apaštalauti aukščiau minėta pla
tesne prasme : atlikdamas luomo pareigas, tarnybą, socialinį, poli
tinį ir kitokį veikimą, dirbdamas savo profesijoje. Katalikas pri
valo reikštis savo krikščioniškais principais, o jeigu taip bus išmin
tinga, tai ir katalikišku vardu.

Pijus XII atmeta kaip klaidingą žodį ir tendenciją katalikiš
kąją akciją ir pasauliečių apaštalavimą apriboti grynai religiniais 
klausimais ir religine sritimi. Žmonijos krikščioniško gyvenimo klau
simai paliečiami visur. Katalikas turi ne tik katekizmą mokėti, o 
krikščioninti žmonijos gyvenimą. Užtat ir apaštalas turi pasireikšti 
visur. Jeigu antai politiniai forumai liečia ir sprendžia klausimus 
liečiančius moterystę, šeimą, kūdikį ir t.t., tai katalikų yra pareiga, 
kad tie visi klausimai ir politiniuose forumuose būtų išspręsti krikš
čioniškai. Pagal direktyvas iš 1948 m. kovo 28 d. katalikiškoji ak
cija ir pasauliečių apaštalavimas formaliai nesusiriša su kuria nors 
politine partija, tačiau būtų peiktina, jeigu katalikai paliktų poli
tinėje ir kitose srityse laisvą dirvą nevertiems ir nesugebantiems

10 Pijaus xii 1957 m. spalio 5 d. kalba Pasauliečių apaštalavimo II 
Kongrese, žr. Acta Apostolicae Sedis, XLIX (1957), 926 psl.
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tvarkyti valstybės ir visuomenės gyvenimo. Šios pareigos atlikimui
— dalyvavimui politiniame gyvenime uniforminių ribų nėra. Jos yra 
išsprendžiamos pagal krašto ir laiko žmonių mąstyseną, reikalus 
ir galimybes.

Pijus XII įspėja prieš klaidą, kurią sekant galima pražudyti 
žmoniją. O ta klaida yra tendencija visą dėmesį sukoncentruoti tik 
į visuomeninius klausimus. Nemažinant jų reikšmės, jie nėra nei 
vieninteliai, nei svarbiausi, nei Bažnyčios misijoje pirmaujantieji, 
nei tikslas sau. Jie yra tik priemonė žmonijos kristianizacijai ir at
pirkimui. Maža nauda juos gerai išrišti ir palikti žmones be Evan
gelijos, be kelio ir priemonių sielas išganyti.

Pasauliečių paruošimas apaštalavimui. — Vis ta pačia proga, 
kalbėdamas šiuo klausimu Pijus XII priminė visiems aiškų dalyką, 
kad be tinkamo pasiruošimo žmogus negali tapti apaštalu, Tolesnis 
pasiruošimas, pradėtinas vaiko dienose, yra kasdieninėje sąžinės 
apyskaitoje save patikrinant ne vien kas blogo padaryta, o ar pa
daryta gera ir kaip, kurį privalėjome ar galėjome padaryti.

Toliau Pijus XII, neminėdamas vietos, mini katalikiškosios 
akcijos iniciatyva vedamas vadinamas « socialines seminarijas », kaip 
pavyzdį, kad reikia imtis metodiškų priemonių iš katalikiškosios 
akcijos narių paruošti apaštalų. Kaip apaštalavimo, taip ir paruo
šimo sričių yra daug: ne vien tiesioginis tikybos ar bendrai krikš
čioniškų tiesų mokymas mokyklose ar bažnyčiose. Yra radio, spau
da, televizija ir kita. Katalikams nepakanka tik cenzūruoti ir įver
tinti, kas kitų gerai ar blogai padaryta. Tai gali būti naudinga 
visuomenei informacija, įspėjant apie kitų darbų vertę. Reikia ta
čiau, kad mes patys visuomenei duotume gerų dalyku.

Ypatingai svarbi apaštalavimo dirva yra darbininkija, jos są
jungos, jų dvasia. Į darbininkų eiles kasmet ateina apie 20 mili
jonų jaunų žmonių ir kasmet ateityje ateis vis daugiau. Ką jie ten 
atneša, į kieno rankas patenka, turi rūpėti ne tik Bažnyčios hie
rarchijai ir valstybės valdžiai, o kiekvienam rimtam žmogui. Žmo
nijos viešąją opiniją ir dvasią lemia ne vienuolynai ir ne intelekto 
elitas, o darbininkija. Mūsų laikų audros į fizinio darbo žmonių 
mases atbloškė šimtus tūkstančių intelektualų. Ar jie deramu laiku 
atliks savo misiją mažiau mokytų savo naujų kolegų tarpe ?

Čia pavardintose ir daugelyje kitų sričių patys pasauliečiai turi 
imtis iniciatyvos ir pilnos atsakomybės, hierarchijos dvasinėje va
dovybėje. Pagal šiandieninius žmonijos reikalavimus kunigų yra tiek 
maža, kai kur jų visai nėra, daug kur katalikai ir nekatalikai jų 
šaukiasi ir neprisišaukia. Pijaus XII žodžiais tariant, šiandien kuni
gui uždėti ar pačiam prisiimti darbus, kuriuos be jo gali atlikti



pasauliečiai, yra nuostolis visai žmonijai. Katalikiškoji akcija ir 
pasauliečių apaštalavimas yra ne tam, kad kunigams uždėtų savo 
organizacijų visokių darbų nieko bendro neturinčių su kunigyste, 
o tam, kad organizacijos paimtų iš kunigo darbus, kuriuos pasau
liečiai gali nuveikti.

Visiems pasauliečiams apaštalams, ar jie būtų katalikiškosios 
akcijos nariai ar ne, Pijus XII primena du dalyku :

1. Doktrinoje visada laikytis ortodoksijos ribų ir drausmės 
dalykuose neprieštarauti kompetentingo bažnytinio autoriteto pa
tvarkymams. Šia tema ir Pijus XI ir Pijus XII yra kalbėję ne 
viena proga primindami, kad ir pasauliečių apaštalavimas ir kata
likiškoji akcija turi būti sicut acies bene ordinata.

2. Pijus XII pasisako prieš taip vadinamą « pasauliečių teo
logiją ». Šv. Tėvas šį žodį vadina tuščiu žodžiu. Kai kas tam žo
džiui teikia tokią prasmę, būk pasaulietis katalikas rašydamas teo
loginiais ar moralės klausimais galįs būti laisvesnis už kunigus, ga
lįs tais klausimais kalbėti, savo raštus skelbti ir be Bažnyčios pa
tvirtinimo (imprimatur). Teologija yra viena — ta pati ir kunigams 
ir pasauliečiams, o ne dvi. Tos srities Bažnyčios drausmė telpanti 
atitinkamuose kanonuose saisto visus katalikus 11.

Kad dvasininkų teologija būtų moksliška ir mokslininkų moks
las teologiškas, Šv. Tėvas rekomenduoja visiems pasekti Vokiečių 
Görresgesellschaft, kurioje teologai dirba kartu su gamtos mokslų 
autoritetais.

Dar anksčiau, 1950 m. rugpjūčio 12 d., Pijus XII enciklikoje Hu
mani Generis atkreipė dėmesį, kad prasauliečiams domėtis šia savo 
krikščioniška pareiga trukdo daug kas, o ypatingai stoka įsisąmo
ninimo į žmogaus vertę ir filosofija mokanti žmogų apsiriboti tik 
savimi (existencializmas).

Užbaiga. — Kalbėdamas apie mūsų laiko didįjį pavojų ir didžią
ją problemą Pijus XII yra pasakęs : «Pasauliečių apaštalavimas, 
kaip visokis kitas apaštalavimas, turi dvi funkcijas: išlaikyti ir 
užkovoti. Abi funkcijos siūlosi primygtinai šiandieninei Bažnyčiai. 
Kristaus Bažnyčia negalvoja užleisti be kovos teritorijų savo prisie
kusiam priešui bedieviškajam komunizmui. Ši kova bus tęsiama 
iki galo, tačiau ne kitokiais, o Kristaus ginklais »12.

Tiek iki šiai dienai. O kas ateičiai ? Artėjančiam Bažnyčios 
visuotiniam susirinkimui ruošti komisijų tarpe yra ir pasauliečių 
apaštalavimo sekretoriatas. Ten plačiai svarstomi mūsų laikams
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aktualūs ir principiniai pasauliečių apaštalavimo klausimai. Tos sri
ties daug klausimų įvairiais aspektais paliečiama ir kitose komi
sijose.

Gi šį mano pranešimą Pasauliečių apaštalavimo tema užbaigsiu 
dar Pijaus XII žodžiais: «Imkitės darbo dar su didesniu tikėjimu 
už tą, koks buvo Petro tuo metu, kai Jėzaus pašauktas jis metė 
savo valtį ir virš bangų ėjo pasitikti savo Mokytoją »13.
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