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2 0 2 0  M .  P O P I E Ž I A U S  M A L D A

Už KriKŠčionių įsiPareiGojiMĄ Padėti 
žMonėMs ir visai KŪrinijai

Meilingasis Dieve, 

dangaus, žemės ir visko, kas juose, Kūrėjau, 

atverk mūsų protus ir paliesk mūsų širdis, 

kad suprastume, jog esame dalis kūrinijos, 

Tavo dovanos. 

Šiais sunkiais laikais būk arti stokojančiųjų, 

ypač vargšų ir labiausiai pažeidžiamų. 

Padėk mums parodyti kūrybingą solidarumą,  

Kad įveiktume šios globalios pandemijos pasekmes. 

Padėk mums būti drąsiems ir priimti pokyčius, 

kurie kreipia į bendrąjį gėrį. 

Dabar kaip niekada galime pajusti, 

jog visi esame susiję ir priklausome vienas nuo kito. 

Padaryk taip, kad sugebėtume išgirsti ir atsiliepti 

į žemės ir vargšų skundą. 

Tebūnie dabartinės kančios 

tarsi broliškesnio ir tvaresnio pasaulio gimdymo skausmai. 

Lydimi meilaus Marijos Krikščionių Pagalbos žvilgsnio,

meldžiame Tave per Kristų, mūsų Viešpatį. 

Amen.
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2020 m. leidinio

Pratarmė

2019 m. spalį Lietuvoje, kaip ir kitose šalyse, šventėme 
Ypatingąjį misijų mėnesį. Nuvykęs į įvairias Lietuvos 
vietas pristatyti šio visuotinės Bažnyčios įvykio ini-
ciatyvų bei tikslų, ne sykį išgirdau žmones klausiant: 
„Ar kitais metais irgi bus Ypatingasis misijų mėnuo?“ 
Praėjo metai, štai vėl spalis, ir vėl švenčiame Misijų 
mėnesį – tik jau ne ypatingąjį. 

Ar Misijų mėnuo – naujovė?

Galbūt ne visi žino, kad spalis viso pasaulio krikščio-
nims kasmet yra Misijų mėnuo. 

Šios tradicijos ištakos – iš popiežiaus Pijaus XI laikų: 
1926 m. jis įsteigė Pasaulinę misijų dieną, kad būtų 
atkurtos per Pirmąjį pasaulinį karą sugriautos misijos. 
Misijų mėnuo prasideda šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresės 
(1927 m. ji kartu su šv. Pranciškumi Ksaveru paskelbta 
misijų globėja) šventės dieną, spalio 1-ąją. Misijų mė-
nesio kulminacija – Pasaulinė misijų diena, švenčiama 
priešpaskutinį spalio sekmadienį. 

Nuo Vatikano II Susirinkimo (1962–1965) Bažnyčioje 
ėmė formuotis nauja ir vis stipresnė misionieriška sa-
vimonė. Ji skatino vis geriau pažinti, gilintis, apmąstyti 
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ir išgyventi iš Krikšto kylantį pašaukimą misijoms – ne 
epizodinį, o grįstą svarbiais, visuotinai pripažintais 
kriterijais. Vis aktualesnis darėsi poreikis numatyti 
konkretų laikotarpį, per kurį visa Dievo tauta sutelktų 
dėmesį į visuotinę Bažnyčios misiją. Taip 7-ojo XX a. 
dešimtmečio pabaigoje – Tikėjimo sklaidos draugijos 
dėka – visas spalis tapo dedikuotas visuotinei Baž-
nyčios misijai. Šios penkių savaičių Misijų mėnesio 
kelionės kulminacija – Pasaulinė misijų diena. 

Šiandien Misijų mėnesio veiklomis rūpinasi Popie-
žiškosios misijų draugijos. Nuo 2019 m. birželio jos 
veikia ir Lietuvoje: joms atstovauja Nacionalinė mi-
sijų tarnyba, bendradarbiaujanti su Lietuvos vyskupų 
konferencija ir atskiromis vyskupijomis, religinėmis 
kongregacijomis, bažnytinėmis organizacijomis. 

„Kaip kvėpavimas negali nutrūkti, kol žmogus gyvas, 
taip ir misionieriškas įkarštis negali apsiriboti viena 
diena per metus, jei nenorime rizikuoti pakenkti Baž-
nyčios ateičiai ir savo pačių krikščioniškajai egzisten-
cijai“ (popiežius Paulius VI). 

Dėl to svarbiame posusirinkiminiame dokumente 
Ecclesiae Sanctae tvirtinama, kad Pasaulinė misijų die-
na turi būti spontaniška misionieriškos dvasios, kurios 
gyvybingumą kasdien palaiko malda ir auka, išraiška. 

„Įsigalėjus sekuliarizuotai kultūrai, kuri, regis, vis la-
biau skverbiasi į Vakarų visuomenes, taip pat – šeimos 
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krizės, pašaukimų mažėjimo ir laipsniško dvasininki-
jos senėjimo kontekste šiandien mūsų bažnyčios, ats-
tovaujančios senoms tradicijoms, rizikuoja užsisklęsti 
savo viduje, be didelės vilties žvelgti į ateitį ir – dėti 
mažiau misionieriškų pastangų. Tačiau būtent šiuo 
metu reikia su pasitikėjimu atsiverti Dievo Apvaizdai, 
kuri niekuomet neapleidžia savo tautos ir kuri Švento-
sios Dvasios galia veda ją į amžinojo išganymo išsipil-
dymą“ (popiežius Benediktas XVI, 2007 m. Pasaulinės 
misijų dienos žinia).  

2020 m. spalis

Daugybei pasaulio tautų visas spalis yra tapęs Misijų 
mėnesiu. Pastarojo užduotis – imantis įvairių iniciaty-
vų priminti kiekvieno pakrikštytojo pareigą dalyvauti 
visuotinėje Bažnyčios misijoje. 2019 m. Ypatingojo 
misijų mėnesio tema buvo „Pakrikštyti ir siunčiami“. 
Siekta raginti visus tikinčiuosius aktyviai dalyvauti 
visuotinėje Bažnyčios misijoje. 

Šiųmetė tema – „Štai aš – siųsk mane!“ (Iz 6, 8). 
Ja pabrėžiama, kad šiemet Pasaulinę misijų dieną 
širdis atsiveria begalinėms misijų erdvėms: kiekvie-
nas turime pasijusti nepakeičiamai svarbus Bažnyčiai 
vykdant įsipareigojimą skelbti Evangeliją. Popiežius 
Pranciškus mus kviečia ne leisti kitiems evangelizuoti 
pasaulį, o patiems nedelsiant to imtis. Esame įsitiki-
nę, kad misionieriška vietinės Bažnyčios savimonė 
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kyla iš suvokimo, jog kiekvienas tikintysis ir kiekviena 
bendruomenė turi misionierišką pašaukimą. Todėl 
kiekviena parapija ir bendruomenė tampa misionie-
riška, jei priima savo misiją ir atlieka ją broliškai vie-
nydamasi su visais tikinčiaisiais.   

„Visuose kraštuose spalis turi būti laikomas Visuotinės 
misijos mėnesiu. Priešpaskutinis spalio sekmadienis 
pavadintas Pasauline misijų diena, ši diena yra katali-
kiško šventiškumo ir visuotinio solidarumo viršūnė“ 
(popiežius Jonas Paulius II, 1980 m.). 

Misijinė Rožinio malda

Siekdama padėti parapijų bendruomenėms spalį mels-
tis už misijas, Nacionalinė misijų tarnyba nusprendė ir 
šiais metais, kaip ir praėjusiais, nemokamai siūlyti pa-
rapijoms ir bažnytinėms grupėms šią dvasinio turinio 
knygelę. Lietuvos tikintieji spalį tradiciškai meldžiasi 
Švč. Mergelės Marijos rožinį. Savaime suprantama, 
kad dėl pandemijos sukeltų sunkumų Rožinį galima 
melstis ir namuose individualiai. Tačiau mintimis ir 
širdimi būtinai vienykimės su visa besimeldžiančia 
Bažnyčia, o tai padaryti galbūt padės ir ši knygelė 
(ją taip pat galima parsisiųsti iš interneto). 

Linkime, kad bendruomenių vadovai savo tikinčiuo-
sius vestų šiuo atviros pasaulio reikmėms maldos ke-
liu. Knygelėje rasite popiežiaus Pranciškaus 2020 m. 
Pasaulinei misijų dienai skirtą žinią, taip pat – kiekvie-
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nai mėnesio dienai skirtą citatą iš 2015 m. enciklikos 
Laudato si („Būk pagarbintas“). Popiežius Pranciškus 
laikotarpį nuo 2020 m. gegužės 24 d. iki 2021 m. ge-
gužės 24 d. oficialiai paskyrė Bažnyčios ir visų geros 
valios žmonių refleksijai apie mūsų bendrų namų – 
mūsų planetos apsaugą. Šie mąstymai ekologijos tema 
yra grįsti Bažnyčios tradicija ir Magisteriumu. Kasdie-
nė Rožinio malda gali tapti proga dvasiškai vienytis 
su skurstančiais broliais ir seserimis visame pasaulyje 
(misijų tema), nepamirštant ir savo gyvenamosios 
aplinkos, kurią privalome saugoti (krikščioniškosios 
ekologijos tema). Kasdienė mūsų malda bus dar tik-
resnė, jei gebėsime nuveikti ir konkrečių gerų darbų 
pasaulio vargstančiųjų labui. 

Ką konkrečiai daryti Misijų mėnesį?

1. Išgyventi malonės laiką, kad kiekvienas tikintysis ir 
kiekviena bendruomenė dvasiškai atsinaujintų ir 
dar geriau suvoktų iš Krikšto kylantį misionierišką 
savo pašaukimą. 

2.  Suteikti savo tikėjimui išties katalikišką, visuotinį 
kvėpavimą, nuoširdžiai įveikus bet kokį užsisklen-
dimą, žmonių skirstymą, bet kokią pagundą apsi-
riboti tik sielovada.

3.  Malda ir gerais darbais remti pasaulio misionierių 
veiklą, aukoti savo skausmo ir kančios slėpinį už 
pasaulio išganymą. 



10

4.  Puoselėti krikščionių bendruomenių solidarumą ir da-
lijimąsi gėrybėmis ne tik iš širdies dosnumo, bet ir 
dėl brolybės poreikio visuotinėje Bažnyčioje. 

5.  Išeiti iš „už sienų“, eiti į žmones, liudyti, kad Viešpats 
atėjo ir nuolatos keliauja pasaulio gatvėmis, kad 
mus išgelbėtų. Būti ribų neturinčios brolybės raugu 
ir paskata – šeimose, parapijose, kitose kasdienio 
gyvenimo vietose. 

Karštai linkime, kad jūsų rankose laikoma knygelė 
būtų ne tik paimta ir sykį perskaityta. Tegu visą spalį ji 
būna nuolatos imama į rankas, skaitoma, naudojama. 
Ir kad kiekvienas iš mūsų, taip pat Lietuvoje, taip pat 
2020-aisiais, galėtų šiais žodžiais atsiliepti į Viešpaties 
kvietimą: „Štai aš – siųsk mane!“

Kun. Alessandro Barelli SDB,
Nacionalinės misijų tarnybos direktorius
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Spalis – Misijų mėnuo

BAŽNYČIOS VISUOTINUMO MATMUO

Bažnyčia pranoksta parapijos ar vyskupijos ribas. Ji yra 
vietinių bažnyčių bendrystė, didžiulė šeima. Spalis, 
visuotinis Misijų mėnuo, o ypač – Pasaulinė misijų 
diena, yra proga švęsti šią vienybę skirtingume mel-
džiantis ir dalijantis. 

SOLIDARUMAS BE SIENŲ

Pasaulinės misijų dienos proga (šiemet tai 2020 m. 
spalio 18 d.) per milijardą krikščionių drauge vie-
nysis maldoje. Tai bus ir proga dalytis dvasiniais, li-
turginiais, kultūriniais lobiais; taip pat svarbu dalytis 
materialinėmis gėrybėmis. Šią dieną visoje Katalikų 
Bažnyčioje vyksta misijoms skirta rinkliava: kiekvie-
nas gali prisidėti pagal savo galimybes ir gauti pagal 
poreikius. Aukojama laisvai, aukos dydis – kiekvieno 
sąžinės reikalas! 

BROLIŠKAS DALIJIMASIS

Krikščioniškojo solidarumo vaisius – „rinkliavoje da-
lyvauja visos vietinės Bažnyčios, taip pat skurdžios“ – 
keliauja labiausiai stokojantiems didžiulės šeimos – 
Bažnyčios nariams. Kasmet spalį Bažnyčia švenčia 
Pasaulinę misijų dieną. Jau daugelį metų visas spalis 
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yra Misijų mėnuo, per jį tikintieji meldžiasi ir suteikia 
materialinę paspirtį katalikiškoms misijoms plačiaja-
me pasaulyje. 

MISIONIERIŠKUMAS PANDEMIJOS METU

Šiais Covid-19 pandemijos paženklintais 2020-aisiais, 
kurie galėtų būti užsisklendimo metais, esame Dievo 
kviečiami tapti pasaulio misionieriais. Drauge su pra-
našu Izaiju atsakome: „Štai aš! Siųsk mane!“ (Iz 6, 8). 
Esame siunčiami į pasaulį, esame pašaukti apsaugoti 
ir išgelbėti Žemę, kurioje gyvename. Atverkime savo 
širdis Dievo mums skirtai misijai. 
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Popiežiaus Pranciškaus 
citatos 

kiekvienai 2020 m. spalio mėn. dienai

(iš enciklikos laudato si – „Būk pagarbintas“)

Spalio 1 d.

Laudato si’, mi’ Signore („Būk pagarbintas, mano Vieš-
patie!“), – giedojo šv. Pranciškus Asyžietis. Šioje gra-
žioje giesmėje jis primena, kad mūsų bendrieji namai 
yra tartum sesuo, su kuria dalijamės savo egzistencija, 
taip pat – lyg graži, mus apkabinanti motina: „Būk 
pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę Žemę, mūsų 
motiną, kuri maitina, valdo, brandina įvairius vaisius, 
gėles spalvingas ir žolę“. (LS 1)

Spalio 2 d.

Ta sesuo [žemė] dabar protestuoja dėl žalos, kurią jai 
darome neatsakingai naudodamiesi bei piktnaudžiau-
dami jai Dievo duotomis gėrybėmis. Užaugome many-
dami, kad esame jos savininkai ir šeimininkai, turintys 
teisę ją plėšti. Smurtas, glūdintis nuodėmės sužeistoje 
žmogaus širdyje, pasireiškia ir ligos simptomais, regi-
mais dirvoje, vandenyje, ore ir visose gyvose būtybėse. 
Todėl engiama ir niokojama Žemė, labiausiai apleista 
bei trypiama iš visų vargšų, „iki šiol tebedūsauja ir 
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tebesikankina“ (Rom 8, 22). Užmiršome, kad ir mes 
patys esame Žemė (plg. Pr 2, 7). (LS 2)

Spalio 3 d.

1971-aisiais metais popiežius Paulius VI ekologinę 
problematiką apibūdino kaip krizę, kuri yra nekont-
roliuojamos žmogaus veiklos „dramatiškas padari-
nys: beatodairiškai išnaudodamas gamtą žmogus kelia 
grėsmę jai būti sunaikintai ir pats tapti šio sunaikini-
mo auka“. Taip pat ir kreipdamasis į Jungtinių Tautų 
Maisto ir žemės ūkio organizaciją, popiežius kalbėjo 
apie „tikros ekologinės katastrofos kaip pramoninės 
civilizacijos padarinio“ galimybę, pabrėždamas „nea-
tidėliotiną būtinybę žmonijai radikaliai keisti savo el-
gesį“, nes „ypatinga mokslo pažanga, įstabiausi tech-
nikos laimėjimai, didžiausias ekonomikos augimas, jei 
jie nebus lydimi autentiškos socialinės bei moralinės 
pažangos, galiausiai atsigręš prieš žmogų“. (LS 4)

Spalio 4 d.

Šv. Pranciškus yra tobulas rūpinimosi tuo, kas silpna, ir 
džiugiai bei autentiškai įgyvendinamos integraliosios 
ekologijos pavyzdys. Jis yra visų aplinkosaugos srities 
tyrėjų bei darbuotojų šventasis globėjas, taip pat my-
limas ir gausybės nekrikščionių. Šv. Pranciškus rodė 
ypatingą dėmesį Dievo kūrinijai, taip pat – didžiau-
siems vargšams ir paliktiems likimo valiai žmonėms. 
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Mylėjo ir buvo mylimas už savo džiaugsmą, dosnų 
atsidavimą, visa aprėpiančią širdį. Buvo mistikas ir pi-
ligrimas, gyvenęs paprastai ir įstabiai darniai su Dievu, 
kitais, gamta ir savimi pačiu. Galiausiai jis mums liu-
dija, kokie neperskiriami yra tokie dalykai, kaip rūpi-
nimasis gamta, teisingumas vargšams, įsipareigojimas 
visuomenei ir vidinė ramybė. (LS 10)

Spalio 5 d.

Jonas Paulius II taip pat vis daugiau dėmesio skyrė 
šiai temai. Savo pirmojoje enciklikoje jis sako, kad 
žmogus, regis, „nesupranta jokios kitos savo gamti-
nės aplinkos reikšmės, kaip tik tą, kuri tinka tiesio-
giai ją naudoti ir vartoti“. Vėliau jis kvietė į pasaulinį 
ekologinį atsivertimą. Tačiau sykiu pabrėžė, kad per 
menkai įsipareigojama „autentiškos žmogaus ekolo-
gijos moralinių sąlygų apsaugai“. Žmogaus vykdomas 
aplinkos griovimas yra labai rimtas dalykas ne tik dėl 
to, kad Dievas jam yra patikėjęs pasaulį, bet ir dėl to, 
jog ir pati žmogaus gyvybė yra dovana, gintina nuo 
įvairialypio naikinimo. (LS 5)

Spalio 6 d.

Bet kuris siekis geriau rūpintis pasauliu reikalauja iš 
pagrindų keisti „gyvenseną, gamybos ir vartojimo 
būdus, įsitvirtinusias valdžios struktūras, šiandien 
val  dančias visuomenę“. Autentiškas žmogaus vysty-



16

masis yra moralinio pobūdžio ir suponuoja visišką 
pagarbą žmogaus asmeniui, tačiau sykiu reikia rū-
pintis gamtos pasauliu ir „atsižvelgti į visų būtybių 
prigimtį bei jų abipusį sąryšį tvarkingoje sistemoje“. 
Todėl žmogaus gebėjimas keisti tikrovę privalo plėtotis 
remdamasis suvokimu, kad visa pirmiausia yra Dievo  
dovana. (LS 5)

Spalio 7 d.

Benediktas XVI atnaujino raginimą „pašalinti sutri-
kusio pasaulinės ekonomikos veikimo struktūrines 
priežastis ir pakoreguoti augimo modelius, regis, nege-
bančius garantuoti pagarbos aplinkai“. Jis priminė, kad 
pasaulio nevalia analizuoti atskyrus kokį nors vieną iš 
jo aspektų, nes „gamtos knyga yra viena ir nedalijama“, 
apima aplinką, gyvenimą, lytiškumą, šeimą, sociali-
nius ryšius ir kitus aspektus. Todėl „gamtai daroma 
žala artimai susijusi su kultūra, formuojančia žmonių 
sugyvenimą“. Popiežius Benediktas XVI čia siūlo pri-
pažinti, kad gamtinė aplinka yra nusėta žaizdų, pada-
rytų neatsakingo mūsų elgesio. (LS 6)

Spalio 8 d.

Yra užmirštama, kad „žmogus nėra vien save kurianti 
laisvė. Žmogus savęs nesukuria. Jis yra dvasia ir valia, 
tačiau priklauso ir gamtai“. Sklidinas tėviško rūpesčio, 
Popiežius Benediktas XVI kvietė mus pripažinti, kad 
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kūrinija žalojama tada, „kai mes patys esame aukščiau-
sioji instancija, kai viskas yra tiktai mūsų nuosavybė 
ir skirta mums vieniems vartoti. O kūrinija eikvoti 
pradedama tada, kai nepripažįstame jokios aukštesnės 
instancijos, bet matome tiktai save“. (LS 6) 

Spalio 9 d.

Graikų ortodoksų patriarchas Baltramiejus pirmiausia 
pabrėžė būtinybę kiekvienam gailėtis dėl būdo, kuriuo 
jis kenkia planetai <...>. Šitai jis nekart tvirtai ir įtaigiai 
pareiškė ragindamas mus pripažinti savo nuodėmes 
kūrinijai: „Tai, kad žmonės naikina Dievo kūrinijos 
biologinę įvairovę, kad kenkia žemei prisidėdami prie 
klimato kaitos, atimdami iš žemės natūralias girias ar 
naikindami jos drėgnąsias zonas, kad teršia vandenis, 
dirvą, orą – visa tai yra nuodėmė“. Mat „nusikaltimas 
gamtai yra nusikaltimas mums ir nuodėmė Dievui“. (LS 8)

Spalio 10 d.

Sykiu patriarchas Baltramiejus atkreipė dėmesį į etines 
ir dvasines ekologinių problemų šaknis, akinančias 
mus ieškoti sprendimų ne tik technikos srityje, bet 
ir žmogaus kaitos lygmeniu, nes kitaip apsiribosime 
vien simptomais. Jis pasiūlė pereiti nuo vartojimo prie 
aukos, nuo godumo – prie dosnumo, nuo eikvojimo – 
prie gebėjimo dalytis, prie askezės, „kuri reiškia mo-
kytis duoti, o ne tiesiog atsižadėti. Tai – meilės būdas 
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pamažu pereiti nuo to, ko noriu, prie to, ko reikia Die-
vo pasauliui“. (LS 9)

Spalio 11 d.

Šv. Pranciškus bendravo su visa kūrinija ir pamokslavo 
net gėlėms, kviesdamas jas „šlovinti ir mylėti Viešpatį, 
tarsi jos būtų apdovanotos protu“. Jo reakcija prano-
ko intelektinį įvertinimą ar materialinį išskaičiavimą, 
nes kiekvieną kūrinį jis laikė seserimi, meilės saitais 
sujungtą su juo. Todėl Pranciškus jautėsi pašauktas 
rūpintis viskuo, kas egzistuoja. Jo mokinys šv. Bo-
naventūras pasakojo, kad jis, „laikydamas, jog visų 
dalykų kilmė yra bendra, jautė dar didesnę pagarbą 
ir kūrinius, net visiškai mažus, vadindavo broliais ar 
seserimis“. (LS 11)

Spalio 12 d.

Jei prie gamtos artinsimės nenusiteikę būti nustebinti, 
jei santykiaudami su pasauliu nešnekėsime brolystės 
ir grožio kalba, mūsų nuostatos nesiskirs nuo šeimi-
ninko, vartotojo ar vien gamtinių išteklių naudoto-
jo, negebančio apriboti tiesioginių savo interesų bei 
nuostatų. Ir priešingai: jei jausimės artimai susiję su 
viskuo, kas egzistuoja, savaime būsime nuosaikūs ir 
rūpestingi. Šv. Pranciškaus neturtas ir paprastumas 
buvo ne vien išorinis jo asketizmas, bet ir kai kas ra-
dikalesnio – jis atsisakė paversti tikrovę tik naudotinu 
bei valdytinu objektu. (LS 11)
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Spalio 13 d.

Kita vertus, šv. Pranciškus, būdamas ištikimas Raštui, 
siūlo pripažinti gamtą esant nuostabia knyga, kurioje 
Dievas mums kalba ir perteikia kažkiek savo gražio 
ir gerumo: „iš kūrinių didingumo ir grožio panašiai 
suvokiamas ir jų Kūrėjas“ (Išm 13, 5), „jo amžinoji 
galybė ir dievystė – nuo pat pasaulio sukūrimo aiškiai 
suvokiamos protu iš jo kūrinių“ (Rom 1, 20). Todėl 
jis reikalavo vienuolyno sode vieną dalį visada palikti 
nedirbamą, kad ten augtų laukinės gėlės ir jomis be-
sižavintieji galėtų kelti mintis į Dievą, tokio grožio 
Kūrėją. Pasaulis yra daugiau nei spręstina problema – 
jis yra džiaugsmingas slėpinys, kurį kontempliuojame 
linksmai ir šlovindami. (LS 12)

Spalio 14 d.

Primygtinis iššūkis apsaugoti mūsų bendruosius na-
mus apima pastangas suvienyti visą žmonių šeimą sie-
kiant darnios ir visapusiškos jos raidos, nes žinome, 
kad dalykai gali keistis. Kūrėjas mūsų neapleidžia, ne-
sitraukia nuo savo meilės plano, nesigaili mus sukūręs. 
Žmonija dar neprarado gebėjimo bendradarbiauti sta-
tydinant mūsų bendruosius namus. Trokštu išreikšti 
savo pripažinimą, tarti padrąsinimo ir padėkos žodį 
visiems, kurie įvairiausiose žmogaus veiklos srityse 
darbuojasi siekdami apsaugoti Žemę <...> Jaunimas 
reikalauja iš mūsų pokyčių. Jis stebisi, kaip galima įsi-
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vaizduoti geresnės ateities kūrimą negalvojant apie 
ekologinę krizę ir atstumtųjų kančias. (LS 13)

Spalio 15 d.

Primygtinai kviečiu atnaujinti dialogą apie planetos 
ateities kūrimą. Reikia visus suburiančio pokalbio, kad 
visiems parūptų ir visus sujudintų dabartinis ekologi-
nis iššūkis ir žmogiškosios jo šaknys. Pasaulinis aplin-
kosauginis sąjūdis nuėjo ilgą bei turtingą įvykių kelią ir 
davė pradžią gausybei į sąžinę apeliuojančių pilietinių 
sambūrių. <...> Reikia naujo visuotinio solidarumo. 
Pasak Pietų Afrikos vyskupų, „norint atitaisyti Dievo 
kūrinijai žmonių padarytą žalą, būtini visų gabumai ir 
įsitraukimas“. Rūpindamiesi kūrinija visi galime bend-
radarbiauti kaip Dievo įrankiai, kiekvienas pagal savo 
kultūrinę ir kitokią patirtį, pagal savo iniciatyvas ir 
gebėjimus. (LS 14)

Spalio 16 d.

Tokios situacijos verčia mūsų seserį žemę išvien su 
apleistaisiais pasaulyje dūsauti ir dejuojant prašyti, kad 
pakeistume kryptį. Niekada savo bendrų namų taip 
netrypėme ir nežalojome kaip per pastaruosius du 
šimtmečius. O juk esame pašaukti būti Dievo Tėvo 
įrankiai, kad mūsų planeta būtų tokia, apie kokią Jis 
svajojo ją kurdamas, kad ji atitiktų Jo planą, kupiną 
taikos, grožio ir pilnatvės. Problema ta, kad vis dar 
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stokojame kultūros, reikalingos tokioms krizėms 
spręsti, todėl būtina ugdyti vadovus, kurie rodytų ke-
lią ir mėgintų atsiliepti į dabartinės kartos poreikius, 
neišskirdami nė vieno ir negriaudami būsimų kartų 
ateities. (LS 53)

Spalio 17 d.

Pradžios knygos pirmame pasakojime apie kuriamąjį 
darbą Dievo planas apima ir žmonijos sukūrimą. Su-
kūrus vyrą ir moterį, sakoma: „Dievas apžvelgė visa, 
ką buvo padaręs, ir iš tikrųjų matė, kad buvo labai 
gera“ (Pr 1, 31). Biblija moko, kad kiekvienas žmogus 
sukurtas iš meilės ir sukurtas pagal Dievo paveikslą 
bei panašumą (plg. Pr 1, 26). Šia ištara paliudijamas 
nepaprastas kiekvieno žmogaus asmens kilnumas, tai, 
kad „jis nėra tik kažkoks daiktas, bet pats yra kažkas. 
Jis gali save pažinti, save valdyti, laisvai save dovanoti 
ir bendrauti su kitais asmenimis“. (LS 65)

Spalio 18 d.

Šv. Jonas Paulius II priminė, kad ypatinga Dievo meilė 
kiekvienam žmogui „suteikia Jam begalinį kilnumą“. 
Įsipareigojantieji ginti žmogaus kilnumą krikščio-
nių tikėjime gali atrasti giliausią tokio įsipareigojimo 
motyvą. Kaip nuostabu tikrai žinoti, kad kiekvieno 
žmogaus gyvenimas nepražūsta beviltiškame chaose, 
pasaulyje, valdomame vien priežastingumo ar bepras-
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miškai besikartojančių ciklų! Kūrėjas kiekvienam iš 
mūsų gali pasakyti: „Dar prieš sukurdamas įsčiose, 
tave aš pažinau“ (Jer 1, 5). Esame sumanyti Dievo 
širdyje, todėl „kiekvienas iš mūsų yra Dievo minties 
vaisius. Kiekvienas iš mūsų yra panorėtas, mylimas ir 
būtinas“. (LS 65)

Spalio 19 d.

Šiandien būtina tvirtai atmesti nuomonę, jog iš to, 
kad žmogus sukurtas pagal Dievo paveikslą ir yra ga-
vęs priesaką valdyti žemę, galima daryti išvadą apie 
absoliutų žmogaus viešpatavimą kitiems kūriniams. 
Biblijos tekstus svarbu skaityti neišleidžiant iš akių 
jų konteksto, taikant teisingą hermeneutiką ir neuž-
miršti, jog esame pakviesti „dirbti“ pasaulio sodą ir 
juo „rūpintis“ (plg. Pr 2, 15). „Dirbti“ reiškia arti, akėti 
dirvą, o „rūpintis“ – saugoti, sergėti, prižiūrėti. Tai 
apima atsakingo abipusiškumo santykį tarp žmogaus 
ir gamtos. (LS 67)

Spalio 20 d.

Kiekviena bendruomenė gali paimti iš žemės gėrybių 
tai, ko jai reikia pragyvenimui, tačiau sykiu privalo 
išsaugoti ir laiduoti tolesnį jos vaisingumą būsimoms 
kartoms. Galiausiai „žemė <...> yra Viešpaties“ (Ps 24, 
1), Jam priklauso „žemė ir visa, kas joje“ (Įst 10, 14). 
Todėl Dievas atmeta bet kurią pretenziją į absoliučią 
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nuosavybę: „Žemė nebus parduodama visam laikui, 
nes žemė yra mano, o jūs esate ateiviai, tapę mano 
įnamiais“ (Kun 25, 23). (LS 67)

Spalio 21 d.

Psalmėse žmogus dažnai kviečiamas šlovinti Dievą 
Kūrėją, tą, „kuris patiesė žemę ant vandenų, nes jo iš-
tikima meilė amžina“ (Ps 136, 6). Tačiau šlovinti kvie-
čiami ir kiti kūriniai: „Šlovinkite jį, saule ir mėnuli, 
šlovinkite jį, visos mirksinčios žvaigždės! Šlovinkite jį 
jūs, dangaus aukštybės, ir jūs, vandenys virš dangaus 
skliauto! Visa tešlovina Viešpaties vardą, nes jis tarė, 
ir visa buvo sukurta!“ (Ps 148, 3–5). Gyvename ne 
tik Dievo galia, bet ir jo akivaizdoje ir su juo. Už tai jį 
garbiname. (LS 72)

Spalio 22 d.

Dvasingumas, užmirštantis Dievą kaip visagalį ir Kū-
rėją, nepriimtinas. Kitaip galiausiai imsime garbinti 
kitas pasaulio galybes ar patys kėsintis užimti Dievo 
vietą, pretenduodami į teisę neribotai trypti jo sukur-
tą tikrovę. Geriausias būdas, kaip sugrąžinti žmogų 
į jo vietą, yra pagaliau padaryti galą jo pretenzijoms 
į absoliutų viešpatavimą žemei ir jam vėl atsigręžti 
į Tėvą Kūrėją ir vienintelį pasaulio Šeimininką, nes 
kitaip žmogus visada links primetinėti tikrovei savo 
įstatymus bei interesus. (LS 75)
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Spalio 23 d.

Visatos kelionės tikslas yra Dievo pilnatvė, jau pasiekta 
prisikėlusio Kristaus, kuris yra visuotinio brendimo 
proceso atramos taškas. Šitai yra dar vienas argumen-
tas atsisakyti žmogaus bet kokio despotiško ir neatsa-
kingo viešpatavimo kitiems kūriniams. Kitų kūrinių 
galutinis tikslas nesame mes. Visi išvien su mumis ir 
per mus juda link bendrojo tikslo – Dievo, transcen-
dentinės pilnatvės, kai visa apglėbs ir apšvies Kristus. 
Žmogus, apdovanotas protu bei meile ir traukiamas 
Kristaus pilnatvės, yra pašauktas visus kūrinius par-
vesti pas jų Kūrėją. (LS 83)

Spalio 24 d.

Kita vertus, kai širdis yra tikrai atvira visuotinei bend-
rystei, niekas, nė vienas nėra išskirtas iš tos brolystės. 
Vadinasi, tiesa yra ir tai, kad abejingumas ar žiau-
rumas kitam šio pasaulio kūriniui galiausiai visada 
kažkaip persiduoda mūsų elgesiui su kitais žmonė-
mis. Širdis yra tiktai viena, todėl tas pats niekingu-
mas, skatinantis blogai elgtis su gyvūnu, netrukus 
ima reikštis santykiuose su žmonėmis. <...> Visa yra 
susiję, ir visi mes, žmonės, išvien kaip broliai ir sese-
rys įstabiai keliaujame sujungti meilės, kurią Dievas 
įaudžia į kiekvieną savo kūrinį ir kuri mus švelniai 
vienija su sese saule, broliu mėnuliu, sese upe ir motina  
žeme. (LS 92)
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Spalio 25 d.

Jėzus gyveno visiškai darniai su kūrinija, ir žmonės 
stebėjosi: „Kas jis per vienas, kad net vėjai ir marios 
jo klauso?“ (Mt 8, 27) Jis nepriminė nuo pasaulio at-
siskyrusio asketo ar gyvenimo malonumų priešo. <...> 
Jėzus darbuodavosi savo rankomis kasdien prisilies-
damas prie Dievo sukurtos materijos, kaip amatinin-
kas teikdamas jai formą. Pažymėtina, kad didžioji jo 
gyvenimo dalis ir buvo skirta tam darbui, gyvenant 
paprastą gyvenimą, nekeliantį jokios nuostabos: „Argi 
jis ne dailidė, ne Marijos sūnus?“ (Mk 6, 3). <...> Šv. Jo-
nas Paulius II mokė, kad „žmogus, pakeldamas darbo 
vargus vienybėje su už mus nukryžiuotu Viešpačiu, 
tam tikru būdu bendradarbiauja su Dievo Sūnumi 
atperkant žmogų“. (LS 98)

Spalio 26 d.

Bendrasis gėris numato pagarbą žmogaus asmeniui 
kaip tokiam su pagrindinėmis ir neatimamomis tei-
sėmis dėl visapusiškos jo raidos. Jis taip pat reikalau-
ja socialinės gerovės bei saugumo ir įvairių tarpinių 
grupių plėtotės taikant subsidiarumo principą. Tarp 
pastarųjų kaip pirminė visuomenės ląstelė ypač iš-
skirtina šeima. Galiausiai bendrasis gėris reikalauja 
socialinės taikos, tai yra tam tikros tvarkos stabilu-
mo ir saugumo, o to pasiekti neįmanoma neskiriant 
ypatingo dėmesio paskirstomajam teisingumui, kurio 
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pažeidinėjimas visada kelia smurtą. Visa visuome-
nė – o ypač valstybė – privalo ginti ir skatinti bend- 
rąjį gėrį. (LS 157)

Spalio 27 d.

Bendrojo gėrio sąvoka taip pat aprėpia būsimas kartas. 
Tarptautinės ekonominės krizės skausmingai parodė 
žalingus padarinius to, kai nepripažįstama mūsų ir 
mūsų palikuonių bendra dalia. Be solidarumo tarp 
kartų šiandien neįmanoma kalbėti apie tvarią plėtrą. 
Galvodami apie tai, kokios būklės planetą po savęs 
paliksime, persiimame kitokia logika – nepelnytos do-
vanos, kurią gavome ir perduodame, logika. Jei žemė 
mums dovanota, negalime vadovautis vien utilitaris-
tiniu veiksmingumo ir našumo siekiant asmeninės 
naudos kriterijumi. (LS 159)

Spalio 28 d.

Klausdami, kokį pasaulį norime palikti, galvoje pir-
miausia turime jo bendrą kryptį, prasmę ir vertybes. 
Jei tas svarbus klausimas nepulsuoja, manau, aplinko-
sauginės mūsų pastangos neduos reikšmingų vaisių. 
Tačiau jei jis keliamas drąsiai, esame priversti neiš-
vengiamai ieškoti atsakymų į kitus, daug tiesesnius 
klausimus: koks mūsų kelionės šiame pasaulyje tikslas? 
Koks mūsų gyvenimo tikslas? Mūsų darbo ir pastangų 
tikslas? Kodėl žemei mūsų reikia? Todėl neužtenka 
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pasakyti, kad turime rūpintis būsimomis kartomis. 
Privalome atsižvelgti į tai, kad ant kortos pastatytas 
mūsų pačių orumas. Esame tie, kurie pirmučiausia 
suinteresuoti palikti po mūsų ateisiančiai žmonijai 
gyventi tinkamą planetą. (LS 160)

Spalio 29 d.

Siūlydami sveiką santykį su kūrinija kaip žmogaus 
visapusiško atsivertimo matmenį, atminkime šv. Pran-
ciškaus Asyžiečio pavyzdį. Tai taip pat reikalauja pri-
pažinti savo klaidas, nuodėmes, ydas ar aplaidumą, 
nuoširdžiai gailėtis ir iš vidaus pasikeisti. Australijos 
vyskupai taikliai išreiškė atsivertimą susitaikinimo su 
kūrinija prasme: „Norėdami taip susitaikinti, privalo-
me ištirti savo gyvenimą ir pažinti, kaip Dievo kūrini-
jai pakenkėme savo veiksmais bei negebėjimu veikti. 
Turime atsiversti, nuoširdžiai pasikeisti“. (LS 218)

Spalio 30 d.

Sakramentai yra Dievo mėgstamas būdas gamtą pa-
versti priemone antgamtiniam gyvenimui perteikti. 
Per liturgiją esame kviečiami apglėbti pasaulį kitu lyg-
meniu. Vanduo, aliejus, ugnis ir spalvos visa savo sim-
boline galia įtraukiami į garbinimą. Laiminanti ranka 
yra Dievo meilės įrankis ir Kristaus, atėjusio mūsų 
lydėti gyvenimo kelyje, artumo atspindys. Vanduo, 
pilamas ant krikštijamo kūdikio, yra naujo gyvenimo 
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ženklas. Norėdami susitikti su Dievu nei bėgame iš 
pasaulio, nei neigiame gamtą. <...> Krikščionių akimis 
visi kūriniai materialioje visatoje savo tikrąją prasmę 
suranda įsikūnijusiame Žodyje, nes Dievo Sūnus į savo 
asmenį įtraukė dalį materialiosios visatos. (LS 235)

Spalio 31 d.

Galiausiai akis į akį susitiksime su begaliniu Dievo 
grožiu (plg. 1 Kor 13, 12) ir džiugiai gėrėdamiesi galė-
sime skaityti slėpinį visatos, kuri išvien su mumis bus 
begalinės pilnatvės dalininkė. Taip keliaujame į amži-
nybės šabą, į naująją Jeruzalę, į bendrus dangiškuosius 
namus. Jėzus mums sako: „Štai aš visa darau nauja!“ 
(Apr 21, 5). Amžinasis gyvenimas bus bendrai išgy-
venama nuostaba, kai kiekvienas kūrinys, spindinčiai 
perkeistas, užims savo vietą ir turės kuo apdovanoti 
galutinai išlaisvintus vargšus. (LS 243)
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Švč. Mergelės Marijos 
rožinis

Švenčiant 2020 m. spalį – Misijų mėnesį

„Marija, motina, kuri rūpinosi Jėzumi, šiandien, ku-
pina motiniškos meilės bei sielvarto, rūpinasi sužeistu 
pasauliu. Kaip perverta širdimi apraudojo Jėzaus mirtį, 
lygiai taip ji šiandien atjaučia kryžiuojamų vargšų ir 
žmogaus galios niokojamų šio pasaulio kūrinių kan-
čias. Visiškai perkeista, ji gyvena su Jėzumi, o visi kūri-
niai gieda jos grožį. Ji yra Moteris, „apsisiautusi saule, 
po jos kojų mėnulis, o ant galvos dvylikos žvaigždžių 
vainikas“ (Apr 12, 1). Paimta į dangų, ji yra visos kū-
rinijos Motina ir Karalienė“. (Laudato si, 241)

„O malda, kuria Dievas liečia ir išjudina mūsų širdį, 
atveria mus mūsų brolių meilės, orumo ir laisvės po-
reikiui ir taip pat kviečia rūpintis visa kūrinija. Nega-
lėdami kaip Bažnyčia susiburti ir švęsti Eucharistijos, 
atsiduriame situacijoje daugelio tokių krikščionių 
bend ruomenių, kurios ir įprastai neturi galimybės 
kiekvieną sekmadienį švęsti Mišių. Šiame kontekste 
mums iš naujo užduodamas Dievo klausimas: „Ką man 
siųsti?“, o iš mūsų laukiama didžiadvasiško ir ryžtingo 
atsako: „Štai aš – siųsk mane!“ (Iz 6, 8). Dievas nuolat 
ieško, ką galėtų siųsti pasauliui ir tautoms liudyti Jo 
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meilę, išgelbėjimą iš nuodėmės ir mirties, išlaisvinimą 
nuo blogio (plg. Mt 9, 35–38; Lk 10, 1–12). <...> Tegu 
mus užtaria ir globoja Švč. Mergelė Marija, Evangeli-
zacijos Žvaigždė ir Nuliūdusiųjų Paguoda, savo Sūnaus 
Jėzaus mokinė misionierė“. (iš popiežiaus Pranciškaus 
žinios 2020 m. Pasaulinės misijų dienos proga)

Persižegnojame sakydami:

Vardan Dievo – Tėvo ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios. 
Amen.

rožinio įžangos malda

Atverk, Viešpatie, mūsų lūpas, kad garbintume Tavo 
šventąjį vardą; apšviesk mūsų protus, kad tinkamai 
mąstytume šventąsias paslaptis; nuskaidrink mūsų 
širdis, kad stropiai ir nuoširdžiai kalbėtume šventąjį 
rožinį. Amen.
 
su karoliuku prie rožinio kryžiaus meldžiamės „tėve mūsų“:

Tėve mūsų, kuris esi danguje! Teesie šventas Tavo 
vardas, teateinie Tavo karalystė, teesie Tavo valia kaip 
danguje, taip ir žemėje. Kasdienės mūsų duonos duok 
mums šiandien ir atleisk mums mūsų kaltes, kaip ir 
mes atleidžiame savo kaltininkams. Ir neleisk mūsų 
gundyti, bet gelbėk mus nuo pikto. Amen.

su trimis karoliukais meldžiamės „sveika, Marija“:

Sveika, Marija, malonės pilnoji! Viešpats su Tavimi. 
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Tu pagirta tarp moterų, ir pagirtas Tavo Sūnus Jė-
zus. Šventoji Marija, Dievo Motina, melsk už mus, 
nusidėjėlius, dabar ir mūsų mirties valandą. Amen. 
 
tada pagarbiname trejybę:

Garbė Dievui – Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai. Kaip 
buvo pradžioje, dabar ir visados, ir per amžius. Amen. 

Ypatingąjį misijų mėnesį kiekvieną dieną siūloma popiežiaus 
frazė iš enciklikos „Laudato si“ apie visų tikinčiųjų misiją gelbė-
ti žmoniją ir kūriniją. (žr. 13 p.)

Kiekvienos iš penkių dalių pradžioje įvardijame konkretų slėpi-
nį (žr. žemiau) ir jį apmąstome. 

su kiekvienos dalies pradžios karoliuku meldžiamės „tėve 
mūsų“, su dešimt karoliukų – „sveika, Marija“. atskirą slėpinį 
užbai giame malda „Garbė dievui – tėvui...“ ir maldą prašant 

Mergelės Marijos užtarimo:

Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji. Melski už 
mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.

O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok 
mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų visas sielas, 
o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas Tavo gailes-
tingumas.
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Rožinio slėpiniai

I dalis 
Džiaugsmo slėpiniai  
(pirmadienį ir šeštadienį)

Pirmasis slėpinys: APREIŠKIMAS ŠVČ. M. MARIJAI

Angelas jai tarė: ,,Nebijok, Marija, tu radai malonę 
pas Dievą! Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų, 
kurį pavadinsi Jėzumi. Jisai bus didis ir vadinsis Aukš-
čiausiojo Sūnus <...> Tada Marija atsakė: ,,Štai aš Vieš-
paties tarnaitė, tebūna man kaip tu pasakei“. (Lk 1, 
30–31.38)

Antrasis slėpinys: ŠVČ. M. MARIJA PAS ELZBIETĄ

Vos tik Elzbieta išgirdo Marijos sveikinimą, jos įsčio-
se šoktelėjo kūdikis, o pati Elzbieta pasidarė kupina 
Šventosios Dvasios. Ji balsiai sušuko: „Tu labiausiai 
palaiminta iš visų moterų, ir palaimintas Tavo įsčių 
vaisius!“ (Lk 1, 41–42)

Trečiasis slėpinys: BETLIEJUJE GIMSTA JĖZUS

Jiems tenai esant, prisiartino metas gimdyti, ir ji pa-
gimdė savo pirmgimį sūnų, suvystė jį vystyklais ir 
paguldė ėdžiose, nes jiems nebuvo vietos užeigoje. 
(Lk 2, 6–7)
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Ketvirtasis slėpinys: JĖZUS PAAUKOJAMAS TĖVUI  
ŠVENTYKLOJE

Pasibaigus Mozės įstatymo nustatytoms apsivalymo 
dienoms, nunešė kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui 
<...> Simeonas jį paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė: 
„Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo 
tarnui ramiai iškeliauti, nes mano akys išvydo tavo 
išgelbėjimą“. (Lk 2, 22.28–30)

Penktasis slėpinys: JĖZUS ATRANDAMAS ŠVENTYKLOJE

Iškilmėms pasibaigus ir jiems grįžtant atgal, vaikas 
Jėzus pasiliko Jeruzalėje, bet gimdytojai to nepastebėjo 
<...> po trijų dienų rado jį šventykloje, sėdintį tarp 
mokytojų, besiklausantį jų ir juos beklausinėjantį. <...> 
Jo motina jam tarė: „Vaikeli, kam mums taip padarei?!“ 
<...> Jis atsakė: „Kam gi manęs ieškojote? Argi nežino-
jote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“ (Lk 2, 
43.46.48–49)

II dalis 
Šviesos slėpiniai  

(ketvirtadienį)

Pirmasis slėpinys: JĖZAUS KRIKŠTAS JORDANE

Tomis dienomis atėjo Jėzus iš Galilėjos Nazareto, ir 
Jonas jį pakrikštijo Jordane. Vos tik išbridęs iš van-
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dens, Jėzus pamatė prasiveriantį dangų ir Dvasią, tarsi 
balandį, nusileidžiančią ant Jo. Ir iš dangaus pasigirdo 
balsas: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“. 
(Mk 1, 9–11)

Antrasis slėpinys: KANOS VESTUVĖSE JĖZUS VANDENĮ  
PAVERČIA VYNU

Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi 
vyno“. Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar 
neatėjo mano valanda“. Jo motina tarė tarnams: „Da-
rykite, ką tik jis jums lieps“. (Jn 2,  3–5)

Trečiasis slėpinys: JĖZUS SKELBIA DIEVO KARALYSTĘ IR 
ATLEIDŽIA NUODĖMES

Kai Jonas buvo suimtas, Jėzus sugrįžo į Galilėją ir ėmė 
skelbti Dievo Evangeliją, kad atėjo metas ir prisiartino 
Dievo karalystė: „Atsiverskite ir tikėkite Evangelija!“ 
(Mk 1, 14–15)

Ketvirtasis slėpinys: JĖZAUS ATSIMAINYMAS ANT TABORO  
KALNO

Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kal-
ną melstis. Besimeldžiant jo veido išvaizda pasikeitė, 
o drabužiai pasidarė skaisčiai balti <...> užėjo debe-
sis ir uždengė. <...> O iš debesies aidėjo balsas: „Šitas 
mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite“. (Lk 9, 28–29. 
34–35)



36

Penktasis slėpinys: JĖZUS ĮSTEIGIA EUCHARISTIJĄ

Paėmęs duonos, jis padėkojo, laužė ją ir davė apaš-
talams, tardamas: „Tai yra mano kūnas, kuris už jus 
atiduodamas“. <...> Lygiai taip po vakarienės jis paėmė 
taurę, sakydamas: „Ši taurė yra Naujoji Sandora mano 
kraujyje, kuris už jus išliejamas“. (Lk 22, 19–20)

III dalis 
Kančios slėpiniai 

(antradienį ir penktadienį)

Pirmasis slėpinys: JĖZUS ALYVŲ SODE

Netrukus Jėzus su jais atėjo į ūkį, vadinamą Getsemane 
<...> parpuolė kniūbsčias ir meldėsi: „Mano Tėve jei 
įmanoma, teaplenkia mane ši taurė. Tačiau ne kaip aš 
noriu, bet kaip tu. (Mt 26, 36.39)

Antrasis slėpinys: JĖZUS NUPLAKAMAS

Pilotas išėjo pas žydus ir tarė jiems: „Aš nerandu jame 
jokios kaltės <...> ar norite, kad paleisčiau jums žydų 
karalių?“ Tada jie ėmė šaukti: „Ne šitą, bet Barabą“ 
<...> Tuomet Pilotas ėmė ir nuplakdino Jėzų. (Jn 18, 
38–19,1)

Trečiasis slėpinys: JĖZUS VAINIKUOJAMAS ERŠKĖČIAIS

Kareiviai, nupynę vainiką iš erškėčių, užspaudė jam 
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ant galvos, apsiautė jį purpurine skraiste. Pilotas tarė: 
„Štai žmogus!“ (Jn 19, 2–3.5)

Ketvirtasis slėpinys: JĖZUS NEŠA KRYŽIŲ

Pilotas tarė žydams: „Štai jūsų karalius“. Tie ėmė šauk-
ti: „Šalin, šalin! Ant kryžiaus jį!“ Tuomet Pilotas atida-
vė jiems jį nukryžiuoti <...> Nešdamas savo kryžių, jis 
ėjo į vadinamąją Kaukolės vietą, hebrajiškai Golgotą. 
Tenai jį nukryžiavo; kartu su juo ir kitus du, vienoje ir 
antroje pusėje, o Jėzų viduryje. (Jn 19, 14–18)

Penktasis slėpinys: JĖZUS MIRŠTA ANT KRYŽIAUS

Buvo apie šeštą valandą, kai visą kraštą apgaubė tamsa 
ir buvo tamsu iki devintos valandos <...> Jėzus galingu 
balsu sušuko: „Tėve, į Tavo rankas atiduodu savo dva-
sią“. Ir su tais žodžiais numirė. (Lk 23, 44–46)

IV dalis 
Garbės slėpiniai 

(trečiadienį ir sekmadienį)

Pirmasis slėpinys: JĖZAUS PRISIKĖLIMAS IŠ MIRTIES

Šabui praėjus, Marija Magdalena, Marija, Jokūbo motina, 
ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų Jėzų 
patepti. <...> Įėjusios į kapo rūsį, išvydo de šinėje sėdintį 
jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Bet jis joms tarė: 
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„Nenusigąskite! Jūs ieškote nukryžiuotojo Jėzaus 
Nazarėno. Jis prisikėlė, jo čia nebėra (Mk 16, 1, 5–6).

Antrasis slėpinys: JĖZUS ŽENGIA Į DANGŲ

Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir, iškėlęs rankas, pa-
laimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir paki-
lo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui, didelio džiaugsmo 
kupini, sugrįžo į Jeruzalę“. (Lk 24, 50 –52)

Trečiasis slėpinys: JĖZUS ATSIUNČIA ŠVENTĄJĄ DVASIĄ

Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge 
vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo ūžesys, 
tarsi būtų smarkus vėjas. Jis pripildė visą namą, kur 
jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie 
pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė 
pilni Šventosios Dvasios. (Apd  2,1–4)

Ketvirtasis slėpinys: ŠVČ. M. MARIJA PAIMAMA Į DANGŲ

Mylimasis mane kalbina! Jis taria man: „Kelkis, mano 
meile, mano gražioji, eikš! Juk žiema jau pasibaigė, 
lietūs praėjo ir nuščiuvo. Gėlės pražydo žemėje. Kelkis, 
mano meile, mano gražioji, eikš!“ (Gg 2, 10–13)

Penktasis slėpinys: ŠVČ. M. MARIJA VAINIKUOJAMA 
DANGAUS IR ŽEMĖS KARALIENE

O Marija prabilo: „Mano siela šlovina Viešpatį, mano 
dvasia džiaugiasi Dievu, savo Gelbėtoju, nes jis pa-
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žvelgė į savo nuolankią tarnaitę. Štai nuo dabar pa-
laiminta mane vadins visos kartos, nes didžių daly-
kų padarė man Visagalis, ir šventas yra jo vardas!“ 
(Lk 1, 46–49)

                                                               
rožinio pabaigoje: 

Meldžiamės „apaštalų tikėjimo išpažinimą“:

Tikiu į Dievą Tėvą visagalį, dangaus ir žemės Sutvė-
rėją; ir į Jėzų Kristų, vienatinį jo Sūnų, mūsų Viešpatį, 
kuris prasidėjo iš Šventosios Dvasios, gimė iš Mergelės 
Marijos, kentėjo prie Poncijaus Piloto, buvo prikaltas 
prie kryžiaus, numiręs ir palaidotas; nužengė į praga-
rus; trečiąją dieną kėlėsi iš numirusių; įžengė į dangų, 
sėdi visagalio Dievo Tėvo dešinėje, iš ten ateis gyvųjų 
ir mirusiųjų teisti. Tikiu į Šventąją Dvasią, šventąją 
visuotinę Bažnyčią, šventųjų bendravimą, nuodėmių 
atleidimą, kūno iš numirusių prisikėlimą ir amžinąjį 
gyvenimą. Amen.

„sveika, Karaliene“

SVEIKA, KARALIENE, gailestingoji Motina, mū sų  
gyvybe, paguoda ir viltie, sveika! Tavęs šaukiamės iš-
tremtieji Ievos vaikai, Tavęs ilgimės, verkdami ir vai-
todami šiame ašarų klonyje.

Todėl Tu, mūsų Užtarėja, savo gailestingas akis į mus 
atkreipki ir Jėzų, garbingą mylimąjį Sūnų, mums po 
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šios tremties parodyk. O geroji, o malonioji, o mie-
liausioji Mergele Marija!

Malda už mirusiuosius:

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! Ir amžinoji 
šviesa jiems tešviečia! 

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! Ir amžinoji 
šviesa jiems tešviečia! 

Amžinąjį atilsį duok mirusiems, Viešpatie! Ir amžinoji 
šviesa jiems tešviečia! 

Tegul ilsisi ramybėje. Amen.

Malda Švč. M. Marijos užtarimui už misijas ir už Bažnyčios 

vienybę:

Tavo apgynimo šaukiamės, šventoji Dievo Gimdytoja! 
Mūsų maldų neatmeski mūsų reikaluose, bet nuo viso-
kių pavojų mus visados gelbėk. Mergele garbingoji ir 
palaimintoji, mūsų Valdove, mūsų Tarpininke, mūsų 
Užtarėja, su savo Sūnumi mus sutaikink, savo Sūnui 
mus paveski, savo Sūnui mus atiduoki!

Prašant šv. Mykolo arkangelo apsaugos sau ir visai Bažnyčiai:

Šventasis Arkangele Mykolai, gink mus kovoje ir sau-
gok nuo velnio niekšybės ir žabangų. 

Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų, o tu, 
dangaus galybių Kunigaikšti, šėtoną ir visas piktąsias 
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dvasias, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas, Dievo 
galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

Malda šv. juozapo užtarimui

Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spau-
džiami. Melsdami tavo Švenčiausiąją Sužadėtinę pa-
galbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir tu mus glo-
botum.

Dėl tos skaisčios meilės, kuri tave jungė su nekaltąja 
Mergele, Dievo Gimdytoja, ir dėl to tėviško džiaugsmo, 
su kuriuo glaudei prie savęs Kūdikėlį Jėzų, maloningai 
pažvelk į visus, kuriuos Jėzus Kristus yra atpirkęs savo 
Krauju, ir mūsų reikaluose padėk mums savo galia ir 
užtarimu.

Rūpestingasis Šventosios šeimos sarge, saugok Jėzaus 
Kristaus žmones. Mylimasis Tėve, padėk mums iš-
vengti visokių klaidų ir nupuolimų.

Galingasis gelbėtojau, stiprink mus kovoje su tamsos 
galybėmis ir kaip anuomet išgelbėjai Kūdikėlį Jėzų iš 
gresiančio jo gyvybei pavojaus, taip dabar gink šven-
tąją Dievo bažnyčią nuo priešo žabangų ir nuo visokių 
nelaimių, o kiekvieną mūsų nuolat globok, kad, stip-
rinami tavo pavyzdžio ir pagalbos, galėtume šventai 
gyventi Dievo malonėje numirti ir pasiekti amžinąją 
dangaus laimę. Amen.
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2020 m. spalio 18 d.

Popiežiaus Pranciškaus 
žinia 2020 m. Pasaulinės 

misijų dienos proga

Štai aš – siųsk mane! (Iz 6, 8) 

Noriu išreikšti Dievui dėkingumą už tą atsidavimą, su 
kuriuo visoje Bažnyčioje buvo išgyvenamas praėjusių 
metų spalį minėtas Ypatingasis misijų mėnuo. Esu 
įsitikinęs, kad jis pažadino misionierišką atsivertimą 
daugelyje bendruomenių einant keliu, kurį nurodė 
tema „Pakrikštyti ir siunčiami: Kristaus Bažnyčios 
misija pasaulyje“. 

Šiais metais, paženklintais Covid-19 pandemijos su-
keltomis kančiomis bei iššūkiais, misijinė visos Baž-
nyčios kelionė toliau tęsiasi nušviečiama žodžio, kurį 
randame pranašo Izaijo pašaukimo pasakojime: „Štai 
aš – siųsk mane!“ (Iz 6, 8). Tai visada naujas atsakas 
į Viešpaties klausimą: „Ką man siųsti?“ Tas kvietimas 
kyla iš Dievo širdies, iš jo gailestingumo ir išgyvenant 
šią pasaulinę krizę juo kreipiamasi tiek į Bažnyčią, 
tiek į žmoniją.
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„Panašiai kaip Evangelijos mokinius mus staiga užklu-
po šėlstanti audra. Suvokėme, kad esame toje pačioje 
valtyje, visi silpni ir sutrikę, tačiau tuo pat metu svar-
būs ir reikalingi, visi pašaukti drauge irkluoti, vieni 
kitus guosti. Visi esame šioje valtyje. Panašiai kaip anie 
mokiniai, kurie vienu balsu šaukė: „Žūvame!“ (Mk 4, 
38), taip ir mes supratome – negalime kiekvienas eiti 
kas sau, turime eiti drauge“ (meditacija Šv. Petro aikš-
tėje 2020 m. kovo 27 d.). 

Esame iš tikrųjų išgąsdinti, sutrikę ir įsibaiminę. Kan-
čia ir mirtis verčia patirti žmogiškąjį mūsų trapumą; 
tačiau drauge visi suvokiame, kad stipriai trokštame 
gyventi ir išsivaduoti nuo blogio. Šiame kontekste 
pašaukimas į misiją, kvietimas išeiti iš savo ribų dėl 
Dievo ir artimo meilės pasirodo kaip galimybė dalytis, 
tarnauti ir užtarti. Misija, kurią Dievas patiki kiek-
vienam iš mūsų, įgalina nuo baimingo ir uždaro „aš“ 
pereiti prie naujai atrandamo ir per savęs dovanojimą 
atnaujinamo „aš“. 

Kryžiaus aukoje, kuria įvykdoma Jėzaus misija (plg. 
Jn 19, 28–30), Dievas apreiškė, kad jo meilė skirta 
kiek vienam ir visiems (plg. Jn 19, 26–27). Jis prašo, 
kad būtume asmeniškai pasirengę būti pasiųsti, nes 
Jis yra Meilė, besireiškianti amžina misijos dinamika, 
nuolat išeinanti iš savęs ir dovanojanti gyvybę. Iš mei-
lės žmogui Dievas Tėvas atsiuntė Sūnų Jėzų (Jn 3, 16). 
Jėzus yra Tėvo Misionierius: Jo Asmuo ir Jo darbas 



45

yra būti visiškai klusniam Tėvo valiai (plg. Jn 4, 34; 6, 
38; 8, 12–30; Žyd 10, 5–10). Dėl mūsų nukryžiuotas ir 
prisikėlęs Jėzus savo ruožtu įtraukia mus į savo meilės 
judėjimą, per Bažnyčią gaivinančią savo Dvasią daro 
mus Kristaus mokiniais, siunčia mus į misiją, į pasaulį 
ir tautas.

„Misija, „išeinanti Bažnyčia“ – tai ne programa ar už-
mojis, kurį reikėtų įgyvendinti valios pastangomis. 
Pats Kristus suteikia proveržį, leidžia Bažnyčiai išeiti iš 
savęs. Išeini į Evangelijos skelbimo misiją, nes Dvasia 
tave ragina ir veda“ (plg. pokalbių su Gianni Valente 
knyga Senza di Lui non possiamo far nulla, Libreria 
editrice Vaticana: San Paolo, 2019, 16–17).

Dievas visada mus myli pirmas, ta meile jis mus pa-
sitinka ir šaukia. Mūsų asmeninis pašaukimas kyla 
iš to, kad esame Dievo sūnūs ir dukros Bažnyčioje, 
kuri yra jo šeima; broliai ir seserys toje meilėje, kurią 
mums paliudijo Jėzus. Juk visi turi žmogiškąjį orumą, 
grindžiamą dieviškuoju pašaukimu būti Dievo vaikais, 
kad per Krikšto sakramentą tikėjimo laisvėje taptų 
tais, kuo jie visada yra Dievo širdyje.

Jau pats faktas, kad gavome gyvenimą kaip nepelnytą 
dovaną, išreiškia kvietimą įžengti į dovanojimąsi: pa-
krikštytuosiuose įdiegta sėkla subręs per meilės atsaką 
įsipareigojant santuokoje ar renkantis mergeliškumą 
dėl Dievo karalystės. Žmogiškasis gyvenimas gimsta 
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iš Dievo meilės, auga meilėje ir siekia meilės. Niekas 
nėra atskirtas nuo Dievo meilės, o Dievo Sūnaus Jėzaus 
šventoje aukoje ant kryžiaus Dievas nugalėjo nuodėmę 
ir mirtį (plg. Rom 8, 31–39). Dievui blogis – net nuo-
dėmė – tampa kvietimu mylėti ir mylėti vis stipriau 
(plg. Mt 5, 38–48; Lk 23, 33–34). Todėl Velykų slėpiny-
je dieviškasis gailestingumas gydo pirminę žmonijos 
žaizdą ir išsilieja į visą visatą. Bažnyčia kaip visuotinis 
Dievo meilės sakramentas pasauliui tęsia Jėzaus misiją 
istorijoje ir siunčia mus visur, kad per mūsų tikėji-
mo liudijimą ir Evangelijos skelbimą Dievas galėtų 
ir toliau rodyti savo meilę, paliesti ir perkeisti širdis, 
protus, kūnus, visuomenes bei kultūras kiekvienoje 
vietoje ir kiekvienu laiku.

Misija yra laisvas ir sąmoningas atsakas į Dievo pa-
šaukimą. Tačiau tą pašaukimą galime suvokti tik tada, 
kai išgyvename asmeninį meilės santykį su gyvuoju 
Jėzumi, esančiu savo Bažnyčioje. Paklauskime savęs: 
ar esame pasirengę priimti Šventosios Dvasios buvimą 
savo gyvenime, išgirsti pašaukimą į misiją tiek san-
tuokos kelyje, tiek rinkdamiesi pašvęstąjį gyvenimą ar 
tarnaujamąją kunigystę ir apskritai – įprastame kas-
dieniame gyvenime? Ar esame pasirengę būti pasiųsti 
visur, kad liudytume savo tikėjimą į gailestingąjį Dievą 
Tėvą, skelbtume Jėzaus Kristaus išganymo Evangeliją, 
kad dalyvaudami Šventosios Dvasios dieviškajame 
gyvenime statytume Bažnyčią? Ar panašiai kaip Jė-
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zaus motina Marija esame pasirengę be išlygų tarnauti 
Dievo valiai (plg. Lk 1, 38)? Tas vidinis pasirengimas 
yra labai svarbus norint atsiliepti Dievui: „Štai aš – 
siųsk mane!“ (Iz 6, 8). Ir ne abstrakčiai, o Bažnyčios ir 
istorijos šiandienoje. 

Suvokti, ką Dievas mums nori pasakyti šiais pandemi-
jos laikais, tampa iššūkiu taip pat ir Bažnyčios misijai. 
Liga, kančia, baimė ir izoliacija verčia mus klausti. Var-
gas, patiriamas mirštančių vienatvėje, paliktų dorotis 
savo jėgomis, praradusių darbą, neturinčių namų bei 
maisto žmonių, kelia mums klausimų. Priversti laikytis 
fizinio atstumo ir likti namie, esame kviečiami iš naujo 
atrasti, jog mums reikia visuomeninių santykių, taip 
pat – bendruomeninio santykio su Dievu. Ta padėtis 
anaiptol neturėtų didinti mūsų nepasitikėjimo ir abe-
jingumo, bet dar labiau skatinti atkreipti dėmesį į tai, 
kaip palaikome santykius su kitais. O malda, kuria 
Dievas liečia ir išjudina mūsų širdis, atveria mus mūsų 
brolių meilės, orumo ir laisvės poreikiui, taip pat kvie-
čia rūpintis visa kūrinija. Negalėdami kaip Bažnyčia 
susiburti ir švęsti Eucharistijos, atsiduriame situacijoje 
daugelio tokių krikščionių bendruomenių, kurios ir 
įprastai neturi galimybės kiekvieną sekmadienį švęsti 
Mišių. Šiame kontekste mums iš naujo užduodamas 
Dievo klausimas: „Ką man siųsti?“, o iš mūsų laukia-
ma didžiadvasiško ir ryžtingo atsako: „Štai aš – siųsk 
mane!“ (Iz 6, 8). Dievas nuolat ieško, ką galėtų siųsti 
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pasauliui ir tautoms liudyti Jo meilę, išgelbėjimą iš 
nuodėmės ir mirties, išlaisvinimą nuo blogio (plg. 
Mt 9, 35–38; Lk 10, 1–12).

Minėti Pasaulinę misijų dieną reiškia taip pat iš naujo 
patvirtinti, kad malda, apmąstymas ir materialinė pa-
galba aukomis yra galimybė aktyviai dalyvauti Jėzaus 
ir jo Bažnyčios misijoje. Artimo meile, išreiškiama 
per rinkliavas švenčiant trečiojo spalio sekmadienio 
liturgiją, siekiama paremti misijų darbą, mano vardu 
vykdomą Popiežiškųjų misijų draugijų, atsiliepiant į 
dvasinius bei materialinius tautų ir Bažnyčių visame 
pasaulyje poreikius ir siekiant visų išganymo.

Tegu mus užtaria ir globoja Švč. Mergelė Marija, Evan-
gelizacijos Žvaigždė ir Nuliūdusiųjų Paguoda, savo 
Sūnaus Jėzaus mokinė misionierė. 

Roma, Šv. Jono bazilika Laterane, 
2020 m. gegužės 31 d., Sekminių iškilmė

Pranciškus
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Šv. PranciŠKaUs Laudato si – „sauLės giesmė“

Aukščiausiasis, visagali, gerasis Viešpatie, 
Tau šlovė, garbė ir gyrius, ir visa palaima.

Tau vienam, Aukščiausiasis, tai priklauso, 
ir joks žmogus nėra vertas Tave minėti.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, su visa savo kūrinija, 
ypač su didinga sese saule, diena tikrąja, per kurią mus 
apšvieti.

Ji yra graži, spindinti didžia šviesa, 
ir nešanti, Aukščiausiasis, Tavo žymę.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį mėnesį, 
dangaus žvaigždes –  
sukūrei juos ryškius, naudingus ir gražius.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį vėją,  
visokį orą – 
debesuotą, giedrą, nes per jį palaikai savo kūriniją.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per brolį vandenį, 
kuris yra labai naudingas, nusižeminęs, brangus ir tyras.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę ugnį, 
kuri apšviečia naktį, yra graži, linksma, stipri, galinga.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per sesę žemę, mūsų 
motiną, 
kuri maitina, valdo, brandina įvairius vaisius, gėles 
spalvingas, žolę.
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Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per tuos, 
kurie atleidžia iš meilės Tau, ir pakelia ligas bei vargą.

Palaiminti, kurie viską ištveria ramybėje, 
kad Tavo, Aukščiausiasis, būtų vainikuoti.

Būk pagarbintas, mano Viešpatie, per mūsų sesę 
kūniškąją mirtį, 
nuo kurios joks žmogus pabėgt negali.

Vargas tiems, kurie mirs sunkiai nusidėję.

Palaiminti, kuriuos ji ras vykdančius švenčiausią Tavo 
valią – 
jų nepažeis mirtis antroji.

Garbinkite ir šlovinkite mano Viešpatį, 
Jam dėkokite ir tarnaukite didžiai nusižeminę.
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„Šiais metais, paženklintais Covid-19 pandemijos sukeltomis 

kančiomis bei iššūkiais, misijinė visos Bažnyčios kelionė toliau 

tęsiasi nušviečiama žodžio, kurį randame pranašo Izaijo pašauki

mo pasakojime: „Štai aš – siųsk mane!“ (Iz 6, 8). Tai visada naujas 

atsakas į Viešpaties klausimą: „Ką man siųsti?“ Tas kvietimas 

kyla iš Dievo širdies, iš jo gailestingumo, ir išgyvenant šią pasau

linę krizę juo kreipiamasi tiek į Bažnyčią, tiek į žmoniją. Panašiai 

kaip Evangelijos mokinius mus staiga užklupo šėlstanti audra. 

Suvokėme, kad esame toje pačioje valtyje, visi silpni ir sutrikę, 

tačiau tuo pat metu svarbūs ir reikalingi, visi pašaukti drauge 

irkluoti, vieni kitus guosti. Visi esame šioje valtyje“ (iš popiežiaus 

2020 m. Pasaulinės misijų dienos žinios). 

Ši knygutė yra priemonė ir paskata kasdienei maldai, apmąsty

mams ir geriems darbams spalio mėnesio dienomis, kai Bažnyčia 

mus ragina melstis ir aukoti už misijas. Suvokime, kad ne tik 

esame siunčiami į pasaulį nešti Jėzaus Gerąją Naujieną, bet ir 

turime judėti ta linkme. 

Knygutė platinama nemokamai


