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2 0 2 1  M .  M A L D A  Š V E N T A J A I  Š E I M A I

pagal popiežiaus pranciŠkaus 
apaŠtaliŠkąjį paraginiMą Amoris LAetitiA

Jėzau, Marija ir Juozapai,
su pasitikėjimu kreipiamės į jus, 
kuriuose spindi tikroji meilė.

Šventoji Nazareto Šeima, 
padaryk ir mūsų šeimas 
bendrystės bei maldos vietomis,
tikromis Evangelijos mokyklomis 
ir mažosiomis namų Bažnyčiomis.

Šventoji Nazareto Šeima, 
tenelieka mūsų šeimose 
prievartos, užsisklendimo ir susiskaldymo,
o kiekvienas, 
kuris buvo įskaudintas ar papiktintas, 
tepatiria paguodą ir išgydymą.
Šventoji Nazareto Šeima, 
padėk visiems suvokti,
kokia yra graži šeima Dievo sumanyme, 
ir saugoti ją šventą bei nepažeistą.

Jėzau, Marija ir Juozapai,
išgirskite ir išklausykite mūsų maldavimą.
Amen.



3

Nacionalinė misijų tarnyba, 2021
www.misijos.katalikai.lt

Švč. M. Marijos 
rožinio Malda 
Švenčiant 2021 M. 
Misijų Mėnesį

„Negalime 
tylėti apie tai, 
ką esame 
matę ir 
girdėję“ 
(Apd 4, 20)



4

© Lietuvos vyskupų konferencija, 2021
© Saleziečių Vilniaus namai, 2021

ISBN 978-609-95599-5-7
www.misijos.katalikai.lt
info@misijos.katalikai.lt

NIHIL OBSTAT
Kun. bažn. t. mgr. M. BIANCO SDB

Censor ad hoc deputatus
Vilnius, 2021 m. rugpjūčio 23 d.

IMPRIMATUR
† G. GRUŠAS

Archiepiscopus Vilnensis
Vilnius, 2021 m. rugpjūčio 23 d.

Nr. S-552/21

Maldos – iš Liturginio apeigyno
Šv. Rašto tekstai ir popiežiaus tekstai – iš interneto

Tekstą parengė 
Kun. Alessandro Barelli SDB,
Nacionalinės misijų tarnybos direktorius



5

2021 m. leidinio

Pratarmė

Brangūs Katalikų Bažnyčios Lietuvoje tikintieji, po 
ankstesnių metų misijų mėnesio spalio patirčių, taip 
pat šiais, 2021 metais, kupinais prieštaringų įvykių 
dėl Covid-19 pandemijos ir didelių tarptautinių pro-
blemų, kylančių dėl nelegalios migracijos, atkeliauja 
šiųmetis spalis – MISIJŲ MĖNUO. Per jį esame kvie-
čiami geriau pažinti misijinę Bažnyčios prigimtį. Kaip 
anuomet, taip ir šiandien Kristus siunčia savo moki-
nius nešti Evangeliją į pasaulį: tiek į besivystančias 
šalis, tiek į technologiškai pažangius Vakarų Euro pos 
kraštus. Misija yra visur. 

Mes visi – misionieriai

Kaip žinia, krikščionims skirto kvietimo būti misio-
nieriais šaknys glūdi poreikyje skleisti Jėzaus išganymo 
žinią iki pat pasaulio pakraščių, net savo gyvybės kaina 
(ir ši misija nesibaigs niekados, kol pasaulyje bus vyrų 
ir moterų, dar neišgirdusių apie Dievo kvietimą priim-
ti išganymą). Šimtmečiams bėgant Bažnyčia įvairiais 
laikais ir būdais subrandino misijinio savo pašauki-
mo suvokimą. Praeityje Evangelijos skelbimas dažnai 
žengė sykiu su Vakarų kultūros diegimu, su politine ir 
ekonomine kolonijinių galių plėtra. Šiandien Bažnyčia 
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pripažįsta, kad kolonijinė politika visiškai neatspindė-
jo Jėzaus minties apie žmogaus – kiekvieno žmogaus 
vertę. Tačiau ir šiuose dalykuose krikščionių bendruo-
menė augo ir brendo: Evangelijos skelbimas visuo-
met turi likti pagarbus žmogaus atžvilgiu, o priimti 
Evangeliją ar ne – tai laisvo individo apsisprendimo 
rezultatas. Tačiau kai Evangelija randa vietos žmogaus 
širdyje, Išganymo džiugesys ištrykšta jo sieloje.

Misionieriai, kurie palieka savo gimtąją žemę, kad skelb-
tų Evangeliją svetur, yra visos Bažnyčios tarnai, jie yra 
mūsų atstovai. Jiems reikia mūsų maldų bei finansinės 
pagalbos. Melsdamiesi už juos ir palaikydami juos savo 
aukomis, pripažįstame, jog esame aktyvūs ir veržlūs 
Bažnyčios bei jos pasaulinės misijos nariai ir dalyviai.

Taip pat esama žmonių, kurie džiugiai ir viltingai skel-
bia Evangeliją savo gyvenamojoje aplinkoje, Europoje, 
Lietuvoje. Jie taip pat yra Bažnyčios šaukliai, misijinis 
pašaukimas juk skirtas kiekvienam! Jūs, kurie skaitote 
šias eilutes, esate misionierius ar misionierė. Galbūt 
jums nereikia finansinių išteklių, kad skelbtumėte 
Evangeliją, bet jums tikrų tikriausiai reikia Dievo pa-
galbos, kurios Bažnyčia prašo savo maldomis. Dievo 
pagalbos reikia mums visiems!

2021 metų spalis: misija ir šeima

2021 m. misijų mėnesio tema – „Negalime tylėti apie 
tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20). Tai apaštalų 
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Petro ir Jono žodžiai aukščiausiajame teisme, kuris 
jiems uždraudė – po to, kai Petras stebuklingai pagydė 
luošą žmogų – skelbti ir mokyti Jėzaus vardu. Tikėji-
mo liudijimo negali sustabdyti ar sulėtinti baimės bei 
pavojai. Šiais 2021 m., skirtais apmąstyti apaštališkąjį 
paraginimą apie meilę šeimoje Amoris Laetitia, svarbu 
pabrėžti, kad misijinė krikščionio veikla yra patikėta 
ne tik atskiram asmeniui, bet ir bendruomenei, kuriai 
jis priklauso, visų pirmiausia – šeimai. Šeimos tema 
ir Evangelijos skelbimo kaip misijos tema nėra vie-
na kitai tolimos ar priešingos: skelbimas prasideda 
šeimoje, ir šeima yra skelbimo adresatas, o sykiu – ir 
subjektas.

Popiežius Pranciškus apaštališkajame savo paraginime 
Amoris Laetitia rašo: „Liudijimu bei žodžiais šeima 
kalba kitiems apie Jėzų, taip perteikdama tikėjimą, 
budindama Dievo troškimą, rodydama Evangelijos 
ir jos siūlomos gyvensenos grožį. Šitaip sutuoktiniai 
krikščionys perdažo pilką viešąją erdvę pripildydami 
ją brolystės, socialinio jautrumo, silpnųjų apsaugos, 
šviesaus tikėjimo, veiklios vilties spalvų.“ (AL 184) 

Šeima nėra kažkas, ką derėtų saugoti uždarytą siauroje 
namų aplinkoje; šeima yra save kurianti tikrovė, atran-
danti vidinę savo energiją per tikėjimo liudijimą, taip 
pat užklupus sunkumams ir išbandymams. Liudijimas, 
t. y. negalėjimas tylėti apie asmeninį savo susitikimą su 
Kristumi, yra būtina užduotis: „Pastangos perduoti ti-
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kėjimą jo raišką bei augimą lengvinančiu būdu leidžia 
šeimai tapti evangelizuojančia ir savaime perteikti ti-
kėjimą visiems, kurie su ja susiduria, taip pat už namų 
aplinkos ribų. Vaikai, augantys misionieriaujančiose 
šeimose, dažnai tampa misionieriais, jei tėvai moka 
gyventi šia užduotimi taip, kad kiti ją laikytų artima 
bei draugiška. Tada ir vaikai auga palaikydami šitokį 
santykį su pasauliu, neatsižadėdami savo tikėjimo bei 
įsitikinimų.“ (AL 289). Bet kurio amžiaus krikščionis, 
susitikęs Kristų, negali to slėpti: trokšta dalytis šiuo 
patyrimu su kitais žmonėmis, pradedant tais, kurie 
yra arčiausiai jo – su savo šeima, o po to vis labiau 
plečia žmonių ratą. 

Baigiant norisi pakartoti popiežiaus Pranciškaus 
žodžius ir tvirtinti, kad „visai Bažnyčiai reikia atsi-
versti į misionieriavimą: negalima tenkintis vien teo-
riniu skelbimu, atsietu nuo tikrųjų žmonių proble-
mų“. (AL  201)

Misijinė Rožinio malda

Siekdama padėti parapijų bendruomenėms spalį mels-
tis už misijas, Nacionalinė misijų tarnyba nusprendė ir 
šiais 2021 m., kaip ir pernai, nemokamai pasiūlyti pa-
rapijoms ir bažnytinėms grupėms šią dvasinio turinio 
knygelę. Lietuvos tikintieji spalį tradiciškai meldžiasi 
Švč. Mergelės Marijos rožinį: tad kodėl šį mėnesį nepa-
simeldus Rožinio už misijas, už misijinį šeimų kelią, už 
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misionierius? Linkime, kad parapijų ir bendruomenių 
vadovai savo tikinčiuosius vestų šiuo atviros pasaulio 
reikmėms maldos keliu.

Knygelėje rasite popiežiaus Pranciškaus 2021 m. Pa-
saulinei misijų dienai skirtą žinią, taip pat – kiekvienai 
mėnesio dienai skirtą citatą iš 2016 m. apaštališkojo 
paraginimo Amoris laetitia („Meilės džiaugsmas“). Po-
piežius Pranciškus laikotarpį nuo 2021 m. kovo 19 d. 
iki 2022 m. birželio 26 d. oficialiai paskyrė Bažnyčios 
ir visų geros valios žmonių refleksijai apie šeimą ir 
meilę, kuri ateina į pasaulį per šeimą. Kasdienė Roži-
nio malda gali tapti proga dvasiškai vienytis su skurs-
tančiais broliais ir seserimis visame pasaulyje (misijų 
tema), nepamirštant ir savo gyvenamosios aplinkos 
(šeimos tema). Kasdienė mūsų malda bus dar tikresnė, 
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.
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3.  Malda ir gerais darbais remti pasaulio misionierių 
veiklą, aukoti savo skausmo ir kančios slėpinį už 
pasaulio išganymą. 

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 keliais ir gatvė-
mis, kad mus išgelbėtų.  

„Sutuoktinių pora, patirianti meilės jėgą, žino, kad 
ta meilė pašaukta gydyti apleistųjų žaizdas, atnaujin-
ti susitikimo kultūrą, kovoti dėl teisingumo. Dievas 
patikėjo šeimai pasaulio „prijaukinimo“ darbą, kad 
visiems pavyktų pajusti kiekvieną žmogų esant broliu: 
„Žvilgsnis į šiandienį kasdieninį vyro ir moters gyve-
nimą iškart išryškina geros šeimos dvasios injekcijos 
poreikį. <...> Atviros ir solidarios šeimos padaro vietos 
vargšams, geba užmegzti draugystę su tais, kuriems 
sekasi prasčiau nei joms. Jei Evangelija joms tikrai 
svarbi, jos neturi užmiršti Jėzaus žodžių: „Kiek kartų 
tai padarėte vienam iš šitų mažiausiųjų mano brolių, 
man padarėte“ (Mt 25, 40)“. (AL 183)

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

„Negalime tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ 
(Apd 4, 20).

Stoti į misijos kelią – tai dėkingumo už susitikimą su 
Jėzumi Kristumi išraiška. Pirmieji krikščionys visus 
nepatogumus, nesėkmes, sunkumus pavertė misijos 
galimybėmis. 

Šiuo pandemijos laiku užuojautos misija yra neatidė-
liotina kovojant su klastingu pesimizmu: „Yra kaip yra, 
geriau nebus“. Melstis už misionierių pašaukimus – šį 
pašaukimą Dievas skiria visiems, tačiau įvairiais būdais. 

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 2021 m. 
spalio 24 d.) per milijardą krikščionių drauge vienysis 
maldoje. Tai bus ir proga dalytis dvasiniais, liturgi-
niais, kultūriniais lobiais; taip pat svarbu dalytis ma-
terialinėmis gėrybėmis. 
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BROLIŠKAS DALIJIMASIS

Kasmet spalį Bažnyčia švenčia Pasaulinę misijų dieną. 
Jau daugelį metų visas spalis yra Misijų mėnuo, per 
jį tikintieji meldžiasi ir suteikia materialinę paspirtį 
katalikiškoms misijoms plačiajame pasaulyje. 

MISIONIERIŠKUMAS TAIP PAT  
IR PANDEMIJOS METU

Šiais Covid-19 pandemijos paženklintais 2021-aisiais, 
kurie galėtų būti užsisklendimo metais, esame Dievo 
kviečiami tapti pasaulio misionieriais. „Krikščionių 
šeimos turėtų neužmiršti, kad „tikėjimas mūsų nuo 
pasaulio ne nutolina, o dar labiau į jį panardina. <...> 
Juk kiekvienam iš mūsų tenka ypatingas vaidmuo 
rengiant Dievo karalystės atėjimą.“ Šeima neturėtų 
savęs laikyti tarsi aptvaru, skirtu apsisaugoti nuo vi-
suomenės. Ji ne laukia – ji pati išeina iš savęs solidariai 
ieškodama. (AL 181)
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Popiežiaus Pranciškaus 
citatos 

kiekvienai 2021 m. spalio mėn. dienai

(iš apaštališkojo paraginimo aMoris laetitia  

apie meilę šeimoje)

Spalio 1 d.

Meilės džiaugsmas, išgyvenamas šeimoje, yra ir Baž-
nyčios džiaugsmas. Kaip nurodė Sinodo tėvai, nepai-
sant daugybės ženklų, liudijančių santuokos krizę, 
„troškimas turėti šeimą tebėra gyvas, ypač tarp jau-
nuolių, ir tai įkvepia Bažnyčią“. Atsiliepdama į tokį 
lūkestį, „krikščioniškoji žinia, skelbianti, kas yra šei-
ma, išties yra geroji naujiena“. (AL 1)

Spalio 2 d.

Biblija pilna šeimų, kartų pasakojimų apie meilę ir 
šeimos krizes. Ir taip yra nuo pirmo puslapio, kur į 
areną įžengia smurto naštos slegiama, tačiau sykiu 
jėgų toliau gyventi kupina Adomo ir Ievos šeima (plg. 
Pr 4), iki paskutinio, pasakojančio apie Sužadėtinės ir 
Avinėlio vestuves (plg. Apr 21, 2. 9). Jėzaus minimais 
dviem namais, pastatytais ant uolos ir ant smėlio (plg. 
Mt 7, 24–27), vaizduojama gausybės šeimų situacija, 
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sukurta jų narių laisvės, nes, pasak poeto, „kiekvieni 
namai yra žiburys“. (AL 8)

Spalio 3 d.

Žinome, kad Naujajame Testamente kalbama apie 
„Bažnyčią, kuri renkasi namuose“ (plg. 1 Kor 16, 19; 
Rom 16, 5; Kol 4, 15; Fm 2). Šeimos gyvenamoji er-
dvė gali virsti namų Bažnyčia, Eucharistijos, Kristaus, 
sėdinčio prie to paties stalo, artumo buveine. Neuž-
mirštama yra Apreiškimo knygoje aprašyta scena: 
„Štai aš stoviu prie durų ir beldžiu: jei kas išgirs mano 
balsą ir atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu 
su juo, o jis su manimi“ (3, 20). Tai – namai, kuriuose 
yra Dievas, bendrai meldžiamasi; todėl jie palaiminti 
Viešpaties. (AL 15)

Spalio 4 d.

Evangelija mums irgi primena, kad vaikai nėra šei-
mos nuosavybė ir kad jie turi nueiti savo gyvenimo 
kelią. Jėzus, klausydamas žemiškųjų savo tėvų, yra 
klusnumo jiems pavyzdys (plg. Lk 2, 51). Lygiai taip 
pat neabejotina, kad sykiu jis rodo, jog gyvenimiška-
sis vaiko apsisprendimas ir jo paties krikščioniškasis 
pašaukimas gali pareikalauti atsiskyrimo dėl Dievo 
karalystės (plg. Mt 10, 34–37; Lk 9, 59–62). Nega-
na to, Jėzus pats, būdamas dvylikos metų, Marijai ir 
Juozapui atsako turįs atlikti aukštesnę, istorinę šeimą 
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pranokstančią užduotį (plg. Lk 2, 48–50). Todėl jis 
pabrėžia kitų, už šeimos santykius tvirtesnių saitų 
poreikį: „Mano motina ir mano broliai – tai tie, kurie 
klausosi Dievo žodžio ir jį vykdo“ (Lk 8, 21). (AL 18)

Spalio 5 d.

Tokia glausta apžvalga liudija, kad Dievo žodis yra 
ne abstrakčių tezių seka, o kelionės palydovas krizę 
ar kokį nors skausmą išgyvenančioms šeimoms ir 
kreipia į kelio tikslą, kai Dievas „nušluostys kiekvieną 
ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūde-
sio nei aimanos, nei sielvarto“ (Apr 21, 4). (AL 22)

Spalio 6 d.

Kristus kaip skiriamąjį savo mokinių ženklą pirmiau-
sia pateikė meilės ir dovanojimosi kitiems įstatymą 
(plg. Mt 22, 39; Jn 13, 34). Ir tai padarė nurodydamas 
principą, tėvo ir motinos paprastai įkūnijamą savo 
gyvenime: „Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už 
draugus atiduoti“ (Jn 15, 13). Meilės vaisius taip pat 
yra gailestingumas ir atleidimas. Šiuo atžvilgiu labai 
iškalbinga scena, kurioje vaizduojama svetimauto-
ja, Jeruzalės šventyklos aikštėje iš pradžių apsupta 
kaltintojų, o paskui viena su Jėzumi, kuris jos nepa-
smerkia, bet pakviečia į kilnesnį gyvenimą (plg. Jn 8, 
1–11). (AL 27)
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Spalio 7 d.

Meilės horizonte, tokiame esminiame krikščioniš-
kai santuokos ir šeimos patirčiai, išsiskiria dar viena 
dorybė, dažnai ignoruojama šiais karštligiškų ir pa-
viršutiniškų santykių laikais, – tai švelnumas. Už-
meskime žvilgsnį į mielą ir įtaigią 131 psalmę. Kaip 
ir kituose tekstuose (plg. Iš 4, 22; Iz 49, 15; Ps 27, 10), 
tikinčiojo ir jo Viešpaties vienybė išreiškiama tėviš-
kos ir motiniškos meilės bruožais. Prieš akis iškyla 
jautrus ir švelnus artumas tarp motinos ir kūdikio, 
naujagimio, kuris pažindytas miega savo motinos 
glėbyje. (AL 28) 

Spalio 8 d.

Būtent tokiu žvilgsniu, aprėpiančiu tikėjimą ir meilę, 
malonę ir įsipareigojimą, žmogiškąją šeimą ir dieviš-
kąją Trejybę, žvelgiame į šeimą, Dievo žodžio patikimą 
vyro, moters ir vaikų rankoms, kad jie taptų asmenų 
bendryste pagal Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios 
vienybės paveikslą. Vaikų gimdymas ir auklėjimas 
savo ruožtu yra kuriamojo Tėvo darbo atspindys. Šei-
ma, kad augtų meile ir vis labiau virstų šventykla, kur 
gyvena Dvasia, pašaukta dalytis kasdiene malda, Die-
vo žodžio skaitymu ir eucharistine bendryste. (AL 29)

Spalio 9 d.

Kiekviena šeima turėtų turėti priešais akis Nazare-
to šeimos, jos kasdienio triūso ir net košmaro, kai 
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teko pakelti nesuvokiamą Erodo smurtą, – patirties, 
tragiškai pasikartojančios ir gausybėje šiandienių 
atstumtų ir beginklių pabėgėlių šeimų, – paveikslą. 
Šeimos kviečiamos, kaip kad tie išminčiai, žvelgti į 
Kūdikį ir Motiną, parpulti ir pagarbinti Jėzų (plg. 
Mt 2, 11). Šeimos raginamos, kaip kad Marija, drą-
siai ir giedrai gyventi liūdnais bei džiugiais šeimos 
iššūkiais ir sergėti, svarstyti širdyje įstabius Dievo 
darbus (plg. Lk 2, 19. 51). Marijos širdies lobyne yra 
ir visi kiekvieno iš mūsų šeimos įvykiai, jos rūpestin-
gai saugomi. Todėl ji mums gali padėti savo šeimos 
istorijoje atpažinti Dievo žinią. (AL 30)

Spalio 10 d.

Kita vertus, „atsižvelgtina ir į didėjantį pavojų, pasi-
reiškiantį sustiprėjusiu individualizmu, kuris iškrei-
pia šeimos saitus ir galop ima traktuoti šeimos narius 
kaip salas, kai kada netgi įsigalint įsivaizdavimui, kad 
subjektas save statydina vadovaudamasis tik savo 
troškimais, tarsi būtų absoliutas“. „Įtampa, keliama 
perdėm individualistinės turėjimo ir mėgavimosi 
kultūros, šeimose žadina nepakantos ir agresyvumo 
dinamiką.“ Prie to dar norėčiau pridurti dabartinio 
gyvenimo ritmą, stresą, visuomenės sąrangą ir darbo 
organizavimą, nes šie kultūriniai veiksniai kelia grės-
mę nuolatinių apsisprendimų galimybei. (AL 33)
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Spalio 11 d.

Jei šios grėsmės paveikia šeimos sampratą, šeima gali 
virsti laikina vieta, į kurią ateinama, kai atrodo nau-
dinga, arba reikalauti teisių, žmogiškuosius ryšius 
paliekant netvariems, trumpalaikiams troškimams 
bei aplinkybėms. Iš esmės šiandien nesunku tikrąją 
laisvę supainioti su įsivaizdavimu, kad kiekvienas gali 
spręsti taip, kaip jam atrodo, tarsi už asmens ribų ne-
būtų gaires mums teikiančių tiesų, vertybių, principų, 
tarsi visa būtų lygiavertiška ir leistina. Tokiame kon-
tekste santuokos idealas, ženklinamas įsipareigojimo 
išskirtinumui bei tvarumui, galiausiai sugriaunamas, 
kai pasirodo nepatogus ar varginantis. (AL 34)

Spalio 12 d.

Būdami krikščionys, negalime atsisakyti skelb-
ti santuokos dėl to, kad tai prieštarauja šiandienei 
pasaulėjautai, kad trokštame būti šiuolaikiški arba 
jaučiamės nevisaverčiai moralinio bei žmogiškojo 
nuosmukio akivaizdoje. Tada atimtume iš pasaulio 
vertybes, kurias galime ir privalome jam pasiūlyti. 
Tiesa, neprasminga apsiriboti retoriškai smerkiant 
dabartines blogybes, tarsi taip galėtume ką nors 
pakeisti. Nenaudinga stengtis primetinėti taisykles 
valdžios galia. Iš mūsų reikalaujama atsakingesnių ir 
dosnesnių pastangų: pateikti priežastis ir motyvus, 
skatinančius apsispręsti santuokos ir šeimos naudai, 
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kad žmonės labiau linktų atsiliepti į Dievo jiems siū-
lomas malones. (AL 35)

Spalio 13 d.

Turėtume nuolankiai ir realistiškai pripažinti, kad 
būdai, kuriais pateikiame krikščioniškus įsitikinimus, 
ir mūsų elgesys su žmonėmis kartais prisidėdavo prie 
atsiradimo to, dėl ko šiandien dejuojame. Todėl mums 
būtų naudinga sveika savikritika. Kita vertus, santuo-
ką dažnai pristatydavome taip, kad jos vienijamasis 
tikslas, kvietimas augti meile ir abipusės pagalbos 
idealas buvo nustelbiami kone išskirtinio pareigos 
daugintis akcentavimo. Tinkamai net nelydėdavo-
me sutuoktinių pirmaisiais jų santuokos metais prie 
jų darbotvarkės, kalbėsenos ir konkrečių rūpesčių 
pritaikyta pasiūla. Kitais kartais teologinį santuo-
kos idealą pateikdavome pernelyg abstraktų, tartum 
dirbtinai suręstą, tolimą konkrečioms situacijoms ir 
realioms faktinėms šeimų galimybėms. (AL 36)

Spalio 14 d.

Turime būti dėkingi, kad dauguma žmonių vertina 
laiko išbandymą atlaikančius šeimos santykius, kupi-
nus tarpusavio pagarbos. Todėl sveikintina, kad Baž-
nyčia siūlo dvasinį palydėjimą ir pagalbą srityse, susi-
jusiose su meilės ugdymu, konfliktų įveikimu ir vaikų 
auklėjimu. Daugelį paliečia malonės galia, patiriama 
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per sakramentinį Sutaikinimą ir Eucharistiją ir įgali-
na pakelti santuokos bei šeimos iššūkius. (AL 38)

Spalio 15 d.

Sinodo tėvai pabrėžė, kad „tokioje aplinkoje poros 
kartais sutrinka, svyruoja ir sunkiai atranda būdus 
augti. Daugelis lieka užstrigę ankstyvosiose savo emo-
cinio bei seksualinio gyvenimo stadijose. Porų santy-
kių krizė destabilizuoja šeimą ir dėl atsiskyrimų bei 
skyrybų gali turėti rimtų padarinių suaugusiesiems, 
vaikams ir visai visuomenei, nes silpnina asmenis ir 
socialinius ryšius“. Santuokinės krizės dažnai „spren-
džiamos skubiai ir stokojant drąsos būti kantriems, 
pamąstyti, pasiaukoti ir vienas kitam atleisti. Nesėk-
mės duoda pradžią naujiems santykiams, naujoms 
poroms, naujoms civilinėms sąjungoms bei santuo-
koms, taip randasi naujų, sudėtingų ir problemiškų 
šeimų situacijų, kur krikščioniškas pasirinkimas nėra 
akivaizdus“. (AL 41)

Spalio 16 d.

„Didžiuma šeimų gerbia garbaus amžiaus žmones, 
apsupa juos meile ir laiko juos palaiminimu. Ypač 
brangintini šeimų susivienijimai bei sąjūdžiai, dva-
siniu ir socialiniu aspektu besidarbuojantys garbaus 
amžiaus žmonių naudai <...>. Labai industrializuoto-
je visuomenėje, kur senolių gausėja, o gimstamumas 
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mažėja, jiems gresia pavojus būti laikomiems našta. 
Kita vertus, šių žmonių priežiūra, kurios jiems prirei-
kia, dažnai artimiesiems būna didžiulis išbandymas.“ 
<...> Daug šeimų mus moko, jog galutinį gyvenimo 
etapą įmanoma įprasminti kaip visos egzistencijos 
atbaigimą įtraukiant ją į Velykų slėpinį. Daug garbaus 
amžiaus žmonių priimama į bažnytines įstaigas, kur 
jie materialiai bei dvasiškai gali gyventi giedroje ir 
pažįstamoje aplinkoje. (AL 48)

Spalio 17 d.

Niekas negali manyti, kad silpninti šeimą kaip san-
tuoka grįstą natūralią bendruomenę yra naudinga 
visuomenei. Priešingai: tada sunkiau bręsti asmeniui, 
rūpintis bendruomeninėmis vertybėmis ir plėtoti 
miestų bei kaimų etiką. Aiškiai nebesuvokiama, kad 
tik išskirtinė ir neišardoma vyro ir moters vienybė, 
būdama tvirtas įsipareigojimas ir įgalindama vaisin-
gumą, atlieka pilnutinę socialinę funkciją. Turime 
pripažinti didelę įvairovę šeiminių situacijų, galinčių 
pasiūlyti tam tikrą gyvenimo taisyklę, tačiau, pavyz-
džiui, faktinių sąjungų ar sąjungų tarp tos paties lyties 
asmenų nevalia tiesiog prilyginti santuokai. (AL 52)

Spalio 18 d.

Dėkoju Dievui už gausybę šeimų, kurios, nors ir toli 
gražu nelaiko savęs tobulomis, gyvena meile, įgyven-
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dina savo pašaukimą ir žengia pirmyn nepaisydamos 
gausių suklupimų pakeliui. Sinodo apmąstymai rodo, 
kad nėra idealios šeimos stereotipo, o egzistuoja mar-
ga mozaika, sudaryta iš džiaugsmo, dramų ir rūpesčių 
kupinos tikrovės. Mums susirūpinimą kelia iššūkiai. 
Turėtume ne švaistyti jėgas gynybiškai dejuodami, 
o žadinti kūrybišką misionieriavimą. Visose situa-
cijose „Bažnyčia suvokia poreikį tarti tiesos ir vilties 
žodį. <...> Krikščioniškos santuokos bei šeimos di-
džiosios vertybės atitinka paiešką, neatsiejamą nuo 
žmogaus egzistencijos.“ (AL 57)

Spalio 19 d.

Šeimoms ir tarp jų turėtų vis iš naujo skambėti 
pirmasis skelbimas to, „kas gražiausia, didžiausia, 
patraukliausia ir sykiu būtiniausia“, ir „būti evan-
gelizacinės veiklos <...> šerdimi“. Tai – pagrindinis 
skelbimas, „vis išgirstinas įvairiais būdais ir skelbti-
nas katechizuojant vienokia ar kitokia forma visais 
etapais ir momentais“. Mat „nieko nėra solidžiau, 
tvirčiau, patikimiau ir išmintingiau už tokį skel- 
bimą“. (AL 58)

Spalio 20 d.

Mūsų mokymą apie santuoką ir šeimą ir toliau turi 
įkvėpti ir keisti meilės bei švelnumo skelbimo šviesa. 
<...> Juk krikščioniškos šeimos slėpinį pilnatviškai 
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įmanoma suprasti tik begalinės Tėvo meilės, mums 
parodytos Kristuje, kuris dovanojo save iki galo ir 
gyvena tarp mūsų, šviesoje. (AL 59)

Spalio 21 d.

Priešingai atmetantiems santuoką, Naujasis Testa-
mentas moko, kad „kiekvienas gi Dievo kūrinys yra 
geras, ir niekas neatmestina“ (1 Tim 4, 4). Santuoka 
yra Viešpaties „dovana“ (plg. 1 Kor 7, 7). Dėl tokio 
teigiamo įvertinimo sykiu labai pabrėžiama būtinybė 
šia Dievo dovana rūpintis: „Tebūna visų gerbiama 
santuoka ir nesuteptas santuokos patalas“ (Žyd 13, 4). 
Ta Dievo dovana apima lytiškumą: „Nesitraukite vie-
nas nuo kito“ (1 Kor 7, 5). (AL 61)

Spalio 22 d.

Per Kristų santuoka ir šeima gauna malonę, būtiną 
Dievo meilei liudyti ir gyventi bendrystėje. Šeimos 
Evangelija reiškiasi pasaulio istorijoje nuo žmogaus 
sukūrimo pagal Dievo paveikslą (plg. Pr 1, 26–27) iki 
sandoros slėpinio atbaigimo Kristuje laikų pabaigoje 
Avinėlio vestuvių pokyliu (plg. Apr 19, 9). (AL 63)

Spalio 23 d.

Kiekviena šeima, net ir būdama silpna, gali tapti 
šviesa pasaulio tamsybėje. „Čia išmokstame gyventi 
šeimoje. Nazaretas mus moko, kas yra šeima, meilės 
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bendrystė, jos paprastas ir kuklus grožis, šventumas 
ir neliečiamumas. Pasimokykime iš Nazareto, koks 
malonus ir nepamainomas yra auklėjimas šeimoje, 
kokia yra prigimtinė jos paskirtis socialinėje tvar-
koje“ (Paulius VI. Kalba Nazarete, 1964 m. sausio 
5 d.). (AL 66)

Spalio 24 d.

Vatikano II Susirinkimas pastoracinėje konstitucijoje 
Gaudium et spes taip pat rūpinosi skleisti santuokos ir 
šeimos kilnumą (plg. 47–52). „Čia santuoka apibrėžia-
ma kaip gyvenimo ir meilės bendruomenė (plg. 48), 
parodant, kad šeimos centras yra meilė <...>. Tikroji 
meilė yra tarp vyro ir moters“ (plg. 49), apima abipusį 
savęs dovanojimą vienas kitam bei pagal Dievo planą, 
savin įima ir įtraukia seksualinį matmenį bei emocijas 
(plg. 48–49). Be to, pabrėžiama, kad sutuoktiniai šak-
nijasi Kristuje (plg. 48): Viešpats Kristus „ateina pas 
susituokusius krikščionis per Santuokos sakramentą“ 
ir atėjęs su jais pasilieka. (AL 67)

Spalio 25 d.

Santuokos sakramentas nėra socialinis susitarimas, 
tuščias ritualas ar vien išorinis įsipareigojimo ženklas. 
Sakramentas yra dovana sutuoktiniams pašventinti ir 
išganyti, nes „jų priklausomybė vienas nuo kito per 
sakramentinį ženklą perteikia realų paties Kristaus 
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ryšio su Bažnyčia paveikslą. Todėl sutuoktiniai Baž-
nyčiai nuolatos primena tai, kas nutiko ant kryžiaus, 
vienas kitam ir vaikams liudija išganymą, kuriame 
dalyvauja per sakramentą.“ Santuoka yra pašaukimas 
ta prasme, kad yra atsakas į savitą pašaukimą gyventi 
santuokine meile kaip netobulu Kristaus ir Bažnyčios 
tarpusavio meilės ženklu. (AL 72)

Spalio 26 d.

„Kristaus žvilgsnis, apšviečiantis kiekvieną žmogų 
(plg. Jn 1, 9; Gaudium et spes, 22), kreipia Bažnyčios 
pastoraciją į tikinčiuosius, kurie bendrai gyvena be 
santuokos, sudarę vien civilinę santuoką arba yra 
išsituokę ir susituokę antrąsyk. Vadovaudamasi die-
viškąja pedagogika, Bažnyčia su meile žvelgia į tuos, 
kurie netobulai dalyvauja jos gyvenime: kartu su jais 
meldžia atsivertimo malonės, drąsina daryti gera, su 
meile rūpintis vienas kitu ir tarnauti bendruomenei, 
kurioje jie gyvena ir dirba.“ (AL 78)

Spalio 27 d.

„Su dideliu džiaugsmu ir paguoda Bažnyčia žvelgia į 
šeimas, kurios liko ištikimos Evangelijos mokymui. 
Ji dėkoja joms už liudijimą ir jas drąsina. Jų dėka ne-
išardomos šeimos grožis ir amžina ištikimybė tam-
pa įtikimais dalykais. Šeimoje, kurią galima vadinti 
„namų Bažnyčia“ (Lumen gentium, 11), bręsta pir-
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mutinė bažnytinė žmonių bendrystės, kurioje per 
malonę atsispindi Švenčiausiosios Trejybės slėpinys, 
patirtis. „Čia išmokstama ištvermingai ir su džiaugs-
mu dirbti, broliškai mylėti, didžiadvasiškai, net pa-
kartotinai atleisti ir ypač garbinti Dievą malda ir savo 
gyvenimo atnaša“ (Katalikų Bažnyčios katekizmas, 
1657).“ (AL 86)

Spalio 28 d.

Meilė šeimoje yra nuolatinė Bažnyčios gyvenimo 
stip rybė. „Santuokos vienijamasis tikslas yra nuo-
latinė paskata augti šia meile ir ją stiprinti. Meilės 
vienybėje sutuoktiniai patiria tėvystės ir motinystės 
grožį; dalijasi planais ir vargais, troškimais ir rūpes-
čiais; mokosi vienas kitu rūpintis ir vienas kitam 
atleisti. Šioje meilėje švenčia džiugias akimirkas ir 
palaiko vienas kitą sunkiais savo gyvenimo istorijos 
tarpsniais. (AL 88)

Spalio 29 d.

Santuoka yra brangus ženklas, nes „kai vyras ir mo-
teris švenčia Santuokos sakramentą, Dievas tarsi 
atsispindi juose; jis įspaudžia juose savo bruožus ir 
neišdildomos savo meilės žymę. Santuoka yra Dievo 
meilės mums ikona. Iš tikrųjų Dievas taip pat yra 
bendrystė: trys Asmenys – Tėvas, Sūnus ir Šventoji 
Dvasia – amžinai gyvena tobuloje vienybėje. Būtent 
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tai yra santuokos slėpinys: Dievas iš dviejų sutuokti-
nių padaro vieną gyvenimą.“ (AL 121)

Spalio 30 d.

Draugystės meilė sujungia visus santuokinio gyveni-
mo aspektus, padeda šeimos nariams visais gyvenimo 
tarpsniais žengti į priekį. Todėl nuolatos puoselėtini 
dosnūs bei gausūs tą meilę išreiškiantys gestai ir žo-
džiai. Šeimoje „būtina prieš akis turėti tris žodžius. 
Juos pakartosiu: prašau, ačiū, atsiprašau. Trys rak-
tiniai žodžiai!“. <...> Nebūkime šykštūs tų žodžių, 
dosniai kartokime juos kasdien, nes „tyla tikrai yra 
slegianti, kartais ir šeimoje tarp vyro ir žmonos, tarp 
tėvų ir vaikų, tarp brolių ir seserų“. (AL 133)

Spalio 31 d.

Sinodo tėvai pabrėžė, jog „būtina įgalinti patirtis, kad 
šeimos Evangelija yra džiaugsmas, kurio prisipildo 
visų „širdys ir gyvenimas“, nes Kristuje esame išlais-
vinti „iš nuodėmės, liūdesio, vidinės tuštumos ir vie-
natvės“ (Evangelii gaudium, 1). (AL 200)
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Švč. Mergelės Marijos 
rožinis

Švenčiant 2021 m. spalį – Misijų 
mėnesį

„Malda šeimoje yra viena tinkamiausių priemonių 
velykiniam tikėjimui išreikšti ir sustiprinti. Kasdien 
galima surasti kelias minutes drauge pabūti gyvojo 
Viešpaties akivaizdoje, išsakyti tai, kas rūpi, pasimels-
ti prašant to, ko reikia šeimai, pasimelsti už tą, kuriam 
tą akimirką sunku, paprašyti pagalbos mylėti, padė-
koti už gyvenimą ir gerus dalykus, paprašyti Mergelės 
Marijos motiniškos globos. Ištariant kelis paprastus 
žodžius, ta maldos akimirka gali būti didžiausias gėris 
šeimai.“ (AL 318)

„Atmename ypač tuos, kurie leidosi į kelionę, palik-
dami savo kraštą ir šeimą, kad Evangelija galėtų ne-
delsiant ir be baimės pasiekti tolimiausias tautas bei 
miestus, kur tiek daug žmonių trokšta palaiminimo. 
Apmąstydami jų misionierišką liudijimą, esame ra-
ginami drąsiai ir atkakliai melsti „pjūties šeiminin-
ką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“ (Lk 10, 2). 
Iš tikrųjų suvokiame, jog pašaukimas į misiją nėra 
praeities dalykas ar romantiškas kitų laikų prisimini-
mas. Šiandien Jėzui reikia širdžių, gebančių išgyventi 
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pašaukimą kaip tikrą meilės istoriją, kviečiančią išeiti 
į pasaulio pakraščius ir tapti atjautos pasiuntiniais bei 
įrankiais. Tai yra pašaukimas, kurį jis skiria visiems, 
nors ne tuo pačiu būdu. Atminkime, yra pakraščių 
arti mūsų, miesto centre arba mūsų pačių šeimose. 
Visuotinio meilės atvirumo esmė yra ne geografinio, 
bet egzistencinio pobūdžio. <...> Tegul Jėzaus Kristaus 
atjaučianti meilė pažadina mūsų širdis ir padaro mus 
mokiniais misionieriais.

Tegu Marija, pirmoji mokinė misionierė, užtaria, kad 
visi pakrikštytieji brandintų troškimą būti druska ir 
šviesa mūsų kraštuose (plg. Mt 5, 13–14).“ (iš popie-
žiaus Pranciškaus žinios 2021 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.
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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. 
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 popiežiaus paraginimo „Amoris laetitia“ apie meilę šei-

moje. (žr. psl. 13)

kiekvienos iš penkių dalių pradžioje įvardijame konkretų slėpinį 

(žr. žemiau) ir jį apmąstome. 

su kiekvienos dalies pradžios karoliuku meldžiamės „tėve 

mūsų“, su dešimt karoliukų – „sveika, Marija“. atskirą slėpinį 

užbaigiame malda „garbė dievui – tėvui...“ ir malda prašant 

Mergelės Marijos užtarimo:
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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.

Pabaigoje, po rožinio, giedama giesmė:

SU GALINGA ROŽANČIAUS MALDA * mes ateinam 
visi, o Marija! * Štai krūtinėj sutirpo kančia, * o palai-
ma dangaus vėl širdyje.

2 Su galinga Rožančiaus malda * per gyvenimą eit pa-
siryžtam. * Tavo vardą visur, visada, * o Marija, kartoti 
išdrįstam.

3 Su galinga Rožančiaus malda * prie Marijos kasdien 
vis keliaujam. * Karaliene Rožančiaus, sveika! * Garbės 
himnus giedot nepaliaujam.
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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 debesis 
ir uždengė. <...> O iš debesies aidėjo balsas: „Šitas 
mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite“. (Lk 9, 28–29. 
34–35)
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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 mo-
tina, ir Salomė nusipirko kvepalų, kad nuėjusios galėtų 
Jėzų patepti. <...> Įėjusios į kapo rūsį, išvydo dešinėje 
sėdintį jaunuolį baltais drabužiais ir nustėro. Bet jis joms 
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tarė: „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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2021 m. spalio 24 d.

Popiežiaus Pranciškaus 
žinia Pasaulinės misijų 
dienos proga (2021 m.) 

„Negalime tylėti apie tai,  
ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20)

Brangūs broliai ir seserys,

Kai patiriame Dievo meilės galią, kai atpažįstame jo 
tėvišką buvimą mūsų asmeniniame ir bendruomeni-
niame gyvenime, negalime neskelbti ir nesidalyti tuo, 
ką esame matę ir girdėję. Jėzaus santykis su mokiniais, 
jo žmogystė, kuri atsiskleidžia mums Įsikūnijimo slė-
pinyje, jo Evangelijoje ir jo Velykų slėpinyje, mums 
parodo, kaip labai Dievas myli mūsų žmogiškumą ir 
kaip savastį priima mūsų džiaugsmus bei kentėjimus, 
troškimus ir baimes (plg. Vatikano II Susirinkimas. 
Pastoracinė konstitucija Gaudium et spes, 22). Viskas 
Kristuje mums primena, jog jam nesvetimas pasaulis, 
kuriame gyvename, ir jo atpirkimo poreikis; jis kviečia 
ir mus jaustis aktyviais tos misijos dalyviais: „Eikite į 
kryžkeles ir, ką tik rasite, kvieskite“ (Mt 22, 9). Niekas 
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nėra svetimas, niekas negali jaustis svetimas ar nuša-
lintas nuo tos atjaučiančios meilės.

Apaštalų patirtis

Evangelizacijos istorija prasideda nuo aistringo ieško-
jimo – Viešpats pašaukia ir nori užmegzti draugystės 
dialogą su kiekvienu žmogumi, kad ir kur jis būtų (plg. 
Jn 15, 12–17). Apaštalai pirmi mums apie tai pasako-
ja, atsimindami net dieną ir valandą, kada jį sutiko: 
„buvo apie dešimtą valandą“ (Jn 1, 39). Draugystė su 
Viešpačiu – kai matė jį gydantį ligonius, valgantį su 
nusidėjėliais, pamaitinantį alkanus, prisiartinantį prie 
atstumtųjų, liečiantį nešvariuosius, susitapatinantį su 
vargstančiaisiais, kviečiantį priimti palaiminimus, 
mokantį nauju būdu, su galia – palieka neišdildomą 
žymę, keliančią nuostabą, ir sklindantį, dovanojamą, 
nesulaikomą džiaugsmą. Kaip sakė pranašas Jeremijas, 
tas patyrimas yra liepsnojanti ugnis, Viešpaties veiklus 
buvimas mūsų širdyse, kviečiantis mus į misiją, net 
jei ji kartais susijusi su aukomis ir kitų nesupratimu 
(plg. Jer 20, 7–9). Meilė visada yra judesyje, ji išjudina 
mus dalytis gražiausia žinia, kuri yra vilties versmė: 
„Radome Mesiją“ (Jn 1, 41). 

Su Jėzumi matėme, girdėjome ir prisilietę patyrėme, 
kad gali būti kitaip. Jau šiandien jis davė pradžią atei-
ties laikams, primindamas mums esminį, taip dažnai 
pamirštą mūsų buvimo žmogumi bruožą: „Esame su-
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kurti pilnatvei, kurią galima pasiekti tik meilėje“ (En-
ciklika Fratelli tutti, 68). Nauji laikai žadina tikėjimą, 
įstengiantį įžiebti iniciatyvas ir formuoti bendruome-
nes, pradedant nuo vyrų ir moterų, kurie mokosi pri-
imti savo ir kitų žmonių trapumą ir puoselėti brolybę 
bei socialinę draugystę (plg. ten pat, 67). Bažnytinė 
bendruomenė atskleidžia savo grožį kiekvieną kartą 
su dėkingumu primindama, kad Viešpats pirmas mus 
pamilo (plg. 1 Jn 4, 19). „Ypatinga Viešpaties meilė mus 
stebina, o nuostabos iš esmės negalime nei savintis, nei 
kam nors primesti. <...> Tik tokiu būdu gali išsiskleisti 
nesuinteresuoto savęs dovanojimo stebuklas. Taip pat 
misionieriško užsidegimo neįmanoma pasiekti sam-
protavimais ar skaičiavimais. Įžengimas į „misijos 
būseną“ yra dėkingumo atspindys“ (Žinia Popiežiš-
kosioms misijų draugijoms, 2020 m. gegužės 21 d.).

Vis dėlto laikai nebuvo lengvi; pirmieji krikščionys 
savo tikėjimo gyvenimą pradėjo nedraugiškoje ir su-
dėtingoje aplinkoje. Teko patirti nušalinimą ir įkalini-
mą, susidurti su vidiniu bei išoriniu pasipriešinimu, 
kas atrodė priešinga tam, ką jie matė ir girdėjo, ar net 
tai neigė; tačiau tie dalykai, užuot tapę sunkumu ar 
kliūtimi, vertę trauktis ar užsisklęsti, ragino juos bet 
kokį nepalankumą, priešiškumą ar sunkumą paversti 
proga misijai. Ribojimai ir kliūtys tapo privilegijuota 
erdve viską ir visus patepti Viešpaties Dvasia. Niekas 
negalėjo likti nepaliestas išlaisvinančio skelbimo. 
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Viso to gyvą liudijimą randame Apaštalų darbų kny-
goje: mokiniai misionieriai ją visuomet turi po ranka. 
Šioje knygoje pasakojama, kaip sklindantis Evangelijos 
kvapsnis lydėjo jos skelbimą ir kėlė džiaugsmą, kurį 
gali teikti tik Šventoji Dvasia. Apaštalų darbų knyga 
moko mus išgyventi sunkias patirtis tvirtai laikantis 
Kristaus, brandinant įsitikinimą, „kad Dievas gali veik-
ti bet kurioje situacijoje, net tarp regimų nesėkmių“ 
<...> žinant, kad „tie, kurie atiduoda bei dovanoja save 
Dievui iš meilės, tikrai duos vaisių“ (Apaštališkasis 
paraginimas Evangelii gaudium, 279). 

Tas pats pasakytina ir apie mus: dabartinis istorijos 
momentas anaiptol nėra lengvas. Pandemijos situacija 
išryškino ir sustiprino skausmą, vienišumą, skurdą ir 
neteisingumą, dėl kurių daugelis jau kentėjo anksčiau, 
taip pat demaskavo mūsų netikrą saugumą, tyliai mu-
myse augantį susiskaldymą ir poliarizaciją. Silpniausi 
ir pažeidžiamiausi žmonės dar smarkiau išgyveno savo 
pažeidžiamumą ir trapumą. Netekome drąsos, entuzi-
azmo, patyrėme nuovargį; mūsų žvilgsnį netgi galėjo 
užvaldyti viltį slopinantis konformistinis kartėlis. Ta-
čiau „mes ne save pačius skelbiame, bet Kristų Jėzų 
kaip Viešpatį, save telaikydami jūsų tarnais dėl Jėzaus“ 
(2 Kor 4, 5). Todėl mūsų bendruomenėse ir mūsų šei-
mose skamba gyvenimo žodis, kuris aidi mūsų širdyse 
ir byloja: „Nėra jo čia, jis prisikėlė“ (Lk 24, 6); tai vilties 
žodis, sulaužantis bet kokį determinizmą; visiems, ku-
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rie leidžiasi jo paliečiami, jis suteikia laisvę bei būtinos 
drąsos pakilti ir kūrybingai ieškoti visokių įmanomų 
būdų, kaip išgyventi atjautą, tą „sakramentaliją“, ro-
dančią Dievo artumą mums – jis nė vieno nepalieka 
pakelėje. Šiuo pandemijos laiku, patiriant pagundą 
slėptis ir pateisinti abejingumą bei apatiją dėl svei-
kos socialinės distancijos, neatidėliotinai reikalinga 
atjautos misija, gebanti iš būtinos distancijos sukurti 
susitikimo, rūpinimosi ir skatinimo erdvę. „Tai, ką esa-
me matę ir girdėję“ (Apd 4, 20), mums parodytas gai-
lestingumas tampa tikėtina atrama, leidžiančia mums 
atgaivinti aistringą siekį kurti „bendro priklausymo 
ir solidarumo bendruomenę, kuriai skiriamas laikas, 
darbas ir gėrybės“ (Enciklika Fratelli tutti, 36). Dievo 
žodis mus kasdien atperka ir gelbėja nuo pasiteisini-
mų, verčiančių užsisklęsti bailiausiame skeptiškume: 
„Vis tas pat, niekas nesikeičia.“ Į klausimą: „Kodėl 
turėčiau atsisakyti savo saugumo, patogumų ir ma-
lonumų, jeigu neįžvelgiu jokių esminių rezultatų?“ 
atsakymas lieka visada toks pat: „Jėzus Kristus nuga-
lėjo nuodėmę bei mirtį ir yra sklidinas galios. Jėzus 
Kristus tikrai gyvas“ (plg. Apaštališkasis paraginimas 
Evangelii gaudium, 275). Jis nori, kad būtume gyvi, 
broliški, gebėtume priimti šią viltį ir ja dalytis. Šiandie-
nos situacijoje neatidėliotinai reikia vilties misionierių, 
kurie Viešpaties patepti gebėtų pranašiškai priminti, 
jog niekas neišsigelbėja vien savo jėgomis. 
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Panašiai kaip apaštalai ir pirmieji krikščionys, mes irgi 
iš visų jėgų tariame: „Negalime tylėti apie tai, ką esame 
matę ir girdėję“ (Apd 4, 20). Viskas, ką gavome, kuo 
Viešpats mus palaipsniui apdovanojo, mums duota, 
kad galėtume tai gerai panaudoti ir didžiadvasiškai do-
vanoti kitiems. Panašiai kaip apaštalai regėjo, girdėjo 
ir prisilietę patyrė Jėzaus išganymą (plg. 1 Jn 1, 1–4), 
taip šiandien galime paliesti kenčiantį ir šlovingą Kris-
taus kūną kiekvienos dienos istorijoje ir semtis drąsos 
dalytis su visais viltinga ateitimi – tuo neabejotinu 
ženklu, kylančiu iš suvokimo, kad mus lydi Viešpats. 
Kaip krikščionys negalime pasilaikyti Viešpaties sau: 
evangelizacinė Bažnyčios misija visavertiškai ir viešai 
reiškiasi perkeičiant pasaulį ir rūpinantis kūrinija.

Kiekvienas mūsų esame keičiami

Šių metų Pasaulinės misijų dienos tema „Negalime 
tylėti apie tai, ką esame matę ir girdėję“ (Apd 4, 20) yra 
kvietimas kiekvienam iš mūsų įsipareigoti ir parodyti, 
ką nešiojame savo širdyje. Ta misija yra ir visada buvo 
Bažnyčios tapatybė: „Ji egzistuoja, kad evangelizuotų“ 
(šv. Paulius VI. Apaštališkasis paraginimas Evangelii 
nuntiandi, 14). Mūsų tikėjimo gyvenimas nusilpsta, 
praranda pranašiškumą ir gebėjimą stebėtis bei dėko-
ti, kai asmeniškai izoliuojamės arba užsisklendžiame 
mažose grupėse; pati tikėjimo dinamika reikalauja vis 
didesnio atvirumo, galinčio visus pasiekti ir apkabin-
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ti. Pirmieji krikščionys anaiptol nepasidavė pagundai 
užsisklęsti elite, juos Viešpats ir jo dovanotas naujas 
gyvenimas traukė eiti į tautas ir liudyti apie tai, ką 
jie matė ir girdėjo: Dievo karalystė arti. Jie tai darė 
didžiadvasiškai, su dėkingumu ir kilniai, kaip žmonės, 
kurie sėja, žinodami, kad kiti naudosis jų angažavi-
mosi ir aukos vaisiais. Todėl man patinka galvoti, kad 
„net silpniausieji, labiausiai riboti ir sužeisti gali jais 
[misionieriais] tapti savaip, nes visuomet reikia leisti, 
kad būtų perteikiamas gėris, nors jis egzistuoja drau-
ge su daugybe silpnybių“ (Posinodinis apaštališkasis 
paraginimas Christus vivit, 239).

Minėdami Pasaulinę misijų dieną, kasmet švenčiamą 
priešpaskutinį spalio sekmadienį, su dėkingumu pri-
simename visus tuos, kurie savo gyvenimo liudijimu 
padeda mums atnaujinti krikšto įsipareigojimą būti 
didžiadvasiškais ir džiaugsmingais Evangelijos apaš-
talais. Atmename ypač tuos, kurie leidosi į kelionę, 
palikdami savo kraštą ir šeimą, kad Evangelija galėtų 
nedelsiant ir be baimės pasiekti tolimiausias tautas bei 
miestus, kur tiek daug žmonių trokšta palaiminimo.

Apmąstydami misionierišką jų liudijimą, esame ra-
ginami drąsiai ir atkakliai melsti „pjūties šeiminin-
ką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį“ (Lk 10, 2). 
Iš tikrųjų suvokiame, kad pašaukimas į misiją nėra 
praeities dalykas ar romantiškas kitų laikų prisimini-
mas. Šiandien Jėzui reikia širdžių, gebančių išgyventi 
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pašaukimą kaip tikrą meilės istoriją, kviečiančią išeiti 
į pasaulio pakraščius ir tapti atjautos pasiuntiniais bei 
įrankiais. Tai yra pašaukimas, kurį jis skiria visiems, 
nors ne tuo pačiu būdu. Atminkime, yra pakraščių 
arti mūsų, miesto centre arba mūsų pačių šeimose. Vi-
suotinio meilės atvirumo esmė yra ne geografinio, bet 
egzistencinio pobūdžio. Visada, bet ypač dabartiniais 
pandemijos laikais, svarbu stiprinti mūsų kasdienius 
gebėjimus plėsti ratą – pasiekti tuos, kurių tiesiogiai 
nelaikome „savo interesų pasaulio“ dalimi, nors jie yra 
arti mūsų (plg. Enciklika Fratelli tutti, 97). Gyventi 
misija reiškia leistis į kelionę, puoselėti tuos pačius 
jausmus kaip Jėzus Kristus ir tikėti drauge su juo, kad 
esantis greta manęs taip pat yra mano brolis ar sesuo. 
Tegul Jėzaus Kristaus atjaučianti meilė pažadina mūsų 
širdis ir padaro mus mokiniais misionieriais.

Tegu Marija, pirmoji mokinė misionierė, užtaria, kad 
visi pakrikštytieji brandintų troškimą būti druska ir 
šviesa mūsų kraštuose (plg. Mt 5, 13–14).

Pranciškus
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Malda už Misijas ir pasaulio evangeliZaciją

O Dieve, tu nori, 

kad visi žmonės pažintų tiesą ir būtų išganyti;

pažvelk į gausią savo pjūtį 

ir siųsk jai daugiau darbininkų,

kad visai žmonijai būtų skelbiama Evangelija

ir jos gyvastingo žodžio surinkta

bei sakramentų stiprinama tavo tauta

žengtų išganymo ir meilės keliu.

Prašome per Kristų mūsų Viešpatį. Amen.

(iš Liturginio Mišiolo)
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Šiais 2021 metais, skirtais apmąstyti apaštališkąjį paraginimą 

apie meilę šeimoje Amoris Laetitia, svarbu pabrėžti, kad 

krikščionio misijinė veikla yra patikėta ne tik atskiram asme-

niui, bet ir bendruomenei, kuriai jis priklauso, visų pirmiausia – 

šeimai. Šeimos tema ir Evangelijos skelbimo kaip misijos tema 

nėra atitolusios ar viena kitai priešingos: skelbimas prasideda 

šeimoje, ir šeima yra skelbimo adresatas, o sykiu – subjektas.

Popiežius Pranciškus savo 2021-ųjų žinioje Pasaulinės misijų 

dienos proga, rašo: „Šiandien Jėzui reikia širdžių, gebančių 

išgyventi pašaukimą kaip tikrą meilės istoriją, kviečiančią išeiti 

į pasaulio pakraščius ir tapti atjautos pasiuntiniais bei įrankiais. 

Tai yra pašaukimas, kurį jis skiria visiems, nors ne tuo pačiu 

būdu. Atminkime, yra pakraščių arti mūsų, miesto centre arba 

mūsų pačių šeimose.“ 

Ši knygutė yra priemonė ir paskata kasdienei maldai, apmąs-

tymams ir geriems darbams spalio mėnesio dienomis, kai Baž-

nyčia mus ragina melstis ir aukoti už misijas. 

Knygutė platinama nemokamai


