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Ekumeninė krikščionių malda
iš enciklikos Fratelli tutti
Mūsų Dieve, meilės Trejybe,
iš galingos savo dieviškojo gyvenimo bendrystės
išliek tarp mūsų broliškos meilės upę.
Suteik mums tokią meilę,
kokia spindėjo Jėzaus veiksmuose, Nazareto šeimoje
ir pirmojoje krikščionių bendruomenėje.
Duok, kad mes, krikščionys,
gyventume Evangelija,
atpažindami Kristų kiekviename žmoguje,
matydami Jį nukryžiuotą
apleistų ir šio pasaulio užmirštų žmonių kančiose,
o prisikėlusį – kiekviename vėl pakilusiame brolyje.
Ateik, Šventoji Dvasia!
Atskleisk mums savąjį grožį,
atsispindintį visose žemės tautose,
kad atrastume,
jog visi yra svarbūs, visi yra būtini,
kad jie yra tos pačios Dievo mylimos žmonijos
skirtingi veidai. Amen.
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2022 m. leidinio

Pratarmė
Susigrąžinkime pirmųjų krikščionių drąsą
Brangūs Bažnyčios Lietuvoje tikintieji, pagal susiklosčiusią tiek čia, pas mus, tiek kitose pasaulio šalyse tradiciją, pradėkime spalio mėnesį. Jis skirtas katalikų
misijoms neseniai tikėjimą priėmusiuose kraštuose ir
refleksijai apie visų tikinčiųjų Kristumi, kad ir kur jie
gyventų, misionieriškumą. Tai dvi lygiagrečios linijos:
dėmesys jaunoms krikščioniškoms šalims (be mūsų
pagalbos jos nepajėgtų žengti pirmųjų žingsnių) ir
dėmesys visos Bažnyčios tikėjimo liudijimo gyvybingumui, taip pat ir ilgą krikščioniškąją tradiciją turinčiuose kraštuose.
Kadangi Lietuvoje spalis yra glaudžiai susijęs su
bendruomenine šv. Rožinio malda, visoms tikėjimo
bendruomenėms norėtume pasiūlyti šią knygelę kaip
pagalbą maldai ir refleksijai. Savaime suprantama,
kasdienėje mūsų Rožinio maldoje gausu įvairiausių
maldos intencijų, ir tai teisinga! Tačiau vienykimės
maldoje ir su visuotine Bažnyčia, kuri spalio mėnesį
meldžiasi už misijų kraštuose įsikūrusias krikščionių
bendruomenes, už misionierius (ne tik kunigus, vienuolius, vienuoles, bet ir pasauliečius), palikusius gimtąsias šalis, kad savo gyvenimu skelbtų Kristų tiems,
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pas kuriuos buvo pasiųsti, melskimės už gyvybingą
Bažnyčios misionieriškumą.

Popiežiaus kvietimas 2022 m. spaliui
Kasmet Pasaulinės misijų dienos, švenčiamos priešpaskutinį spalio sekmadienį, proga popiežius visai
Bažnyčiai skiria žinią. Šiais 2022 m. Pasaulinę misijų
dieną švenčiame spalio 23-ąją. Pilną šių metų žinios
tekstą rasite šios knygelės, skirtos Rožinio maldai, pabaigoje. Galbūt maldos grupės ar parapijų bendruomenės atras laiko perskaityti visą tos žinios tekstą, išties labai dvasingo bei gilaus turinio. Čia pateikiame
teksto santrauką.
2022 m. misijų mėnesio bei Pasaulinės misijų dienos
tema – „Tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8). Tai frazė
iš šios Apaštalų darbų eilutės: „Kai ant jūsų nužengs
Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano
liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje,
ir lig pat žemės pakraščių“ (1, 8).
Savo žinioje popiežius Pranciškus išskiria tris posakius, apibendrinančius mokinių gyvenimo bei misijos
pagrindus:
• „tapsite mano liudytojais“;
• „ligi pat žemės pakraščių“;
• „kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite
jos galybės“.
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1. „Tapsite mano liudytojais“
Tai visiems tikintiesiems skirtas kvietimas būti Kristaus – pirmojo Tėvo pasiuntinio, misionieriaus – misionieriais ir liudytojais. Bažnyčia, Kristaus mokinių
bendruomenė, neturi kitos misijos, kaip tik evangelizuoti pasaulį. Popiežius pabrėžia ir žodinio skelbimo
svarbą: evangelizacijoje krikščioniškojo gyvenimo pavyzdys ir Kristaus skelbimas žengia lygia greta. Viena
tarnauja kitam. Tai du plaučiai, kuriais turi kvėpuoti
kiekviena bendruomenė, kad būtų išties misionieriška.
Ši misija yra bendruomeninio pobūdžio, todėl ji vykdoma bendrystėje su Bažnyčios bendruomene, o ne
savo iniciatyva. Joks misionierius neveikia izoliuotai,
kiekvienomis aplinkybėmis jis atlieka visos Bažnyčios
veiksmą.
Jėzus ragina gyventi asmeninį savo gyvenimą misijos
perspektyva, ne skelbti save pačius, o dovanoti Kristų žodžiais ir darbais, skelbti Jį ir tuo pat metu duoti
savo gyvenimo pavyzdį. Buvimas ištikimu liudytoju
primena, kad vienintelė Bažnyčios misija yra būtent
ši – liudyti Kristų. Popiežius atskleidžia, kaip mokiniai
yra Jėzaus siunčiami į pasaulį „ne tik vykdyti misiją,
bet pirmiausia išgyventi jiems patikėtą misiją; ne tik
liudyti, bet pirmiausia būti Kristaus liudytojais“.
Šia prasme popiežius Pranciškus pabrėžia gyvenimo darnos svarbą, nes, cituojant popiežių Paulių VI,
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„šiandienis žmogus mieliau klauso liudytojų, ne mokytojų“.

2. „Ligi pat žemės pakraščių“
Tai nuolatos aktualus visuotinės evangelizacijos misijos dėmuo. Mokiniai yra siunčiami ligi pat žemės
pakraščių ne prozelitizmu užsiimti, o skelbti. Bažnyčia turi „išeiti“, kad įvykdytų savo pašaukimą liudyti
Kristų, vadovaujama dieviškosios Apvaizdos konkrečiomis gyvenimo aplinkybėmis. Misionieriai turi
degti troškimu išeiti anapus įprastų vietų, veržtis link
naujų geografinių, socialinių, egzistencinių horizontų
ir liudyti Kristaus meilę visų tautų, kultūrų, bet kokios
socialinės padėties vyrams bei moterims.

3. „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės“
Tai raginimas visada leistis Šventosios Dvasios stiprinamiems ir vedamiems, kad liudytume Kristų visų
žmonių akivaizdoje. Be Dvasios įkvėpimo nė vienas
krikščionis negebėtų nuoširdžiai ir veiksmingai to daryti. Kai jaučiamės pavargę, be motyvacijos ar sutrikę,
kreipkimės į Šventąją Dvasią malda. Malda misionieriaus gyvenime turi esminį vaidmenį, nes būtent dėl
jos galios mus užplūsta nauja energija, ateina tinkami
žodžiai Evangelijai skelbti.
„Pirmieji krikščionys, – rašo popiežius Pranciškus, –
iš tiesų buvo persekiojami Jeruzalėje, todėl išsisklaidė
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po Judėją ir Samariją ir visur liudijo Kristų“. Kažkas
panašaus vyksta ir mūsų laikais. „Dėl religinio persekiojimo, karo ir smurto daug krikščionių priversti
bėgti iš savo kraštų į kitas šalis. [...] Esame dėkingi
šiems broliams ir seserims, kad jie neužsisklendžia
savo kančioje, bet liudija Kristų ir Dievo meilę juos
priimančiose šalyse“. Bažnyčios misija visada bus
missio ad gentes, nes Bažnyčia visada turės išeiti už
savo ribų, „įkūnydama Kristaus meilę daugybei sutiktų brolių ir seserų“.

Palaimintosios Pauline’os Jaricot pavyzdys
Popiežius Pranciškus kviečia Šventosios Dvasios šviesoje apmąstyti ir misionieriškas 2022-ųjų sukaktis:
Šventosios tikėjimo skleidimo kongregacijos (Congregazione de Propaganda Fide) įsteigimą 1622 m. ir tris
misionieriškas draugijas, prieš šimtą metų pripažintas
„popiežiškosiomis“. Tai vyskupo Charles’io de Forbin-Jansono inicijuota Šventosios vaikystės draugija;
Jeanne’os Bigard suburta Šv. apaštalo Petro draugija,
skirta seminaristams ir kunigams misijų kraštuose
remti; Tikėjimo skleidimo draugija, prieš 200 metų
įsteigta prancūzės jaunuolės Pauline’os Jaricot, kurios
beatifikacija įvyko šių jubiliejinių misionieriškųjų
metų gegužės 22 d.
Pauline’a, kilusi iš turtingos Lijono pramonininkų šeimos, visus savo išteklius, tiek fizinius, tiek dvasinius,
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paskyrė malda ir rinkliavomis remti pasaulyje besidarbuojančius misionierius. Jai kiekviena misija buvo
tarnystės Kristui vieta. Todėl ji įsteigė Gyvojo Rožinio
maldos judėjimą, kuris gyvuoja ir Lietuvoje. Misijinė
Bažnyčios veikla yra dėkinga šiai merginai už tai, kad
ji pirmoji pažvelgė į tolimų kraštų misijas kaip į visos
Bažnyčios, o ne atskiros vyskupijos ar bendruomenės
apaštalavimą. Mes visi remiame bei palaikome misionierius, nors asmeniškai jų ir nepažįstame.
Popiežius Pranciškus taip rašo apie Pauline’ą: „Nepaisydama sunkių sąlygų, ji priėmė Dievo įkvėpimą kurti
maldos už misionierius ir misijoms skirtų rinkliavų
tinklą, kad tikintieji galėtų aktyviai dalyvauti misijoje
„ligi pat žemės pakraščių“. Ši geniali idėja davė pradžią
Pasaulinei misijų dienai, kurią švenčiame kasmet ir
kurios rinkliava iš visų parapijų pervedama į pasaulinį Popiežiškosios misijų draugijos fondą, iš kurio
popiežius remia misijų veiklą“ (būkite dosnūs spalio
23 d. šv. Mišiose).
Nuo 2019 m. Popiežiškosios misijų draugijos veikia ir
Lietuvoje, per juridinį Nacionalinės misijų tarnybos
asmenį. Pagrindinis šios veiklos tikslas mūsų šalyje,
kaip ir kitur pasaulyje, yra rinkti aukas ir siųsti jas į
neseniai krikščioniškais tapusius kraštus, kurie dar
neturi galimybių savarankiškai organizuoti savo veiklų (katechetų ugdymas, bažnyčių ir koplyčių statyba,
vaikų darželių, senelių globos namų, vargšų prieglau-
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dų steigimas ir išlaikymas, parama ambulatorijoms ir
ligoninėms įsigyjant vaistų bei medicininės įrangos,
pagalba nepilnamečių centrams, mokykloms, bendrabučiams ir kt.). Nesunku įsivaizduoti, kad poreikiai –
didžiuliai, tad popiežius kreipiasi į visus tikinčiuosius
apeliuodamas į jų dosnumą – tiek Pasaulinę misijų
dieną, tiek ištisus metus.
Kitas reikšmingas Popiežiškųjų misijų draugijų bei Nacionalinės misijų tarnybos uždavinys – žadinti vietinių
bažnyčių ir bendruomenių dėmesingumą misionieriškai plataus masto dvasiai: būti jautriems visuotiniam
misionieriškam kiekvieno krikščionio pašaukimui.
Žinoma, Popiežiškosios misijų draugijos neturi pakeisti vietinių bendruomenių, vyskupijų ar darbuotis
už jas: mes keliaujame kartu, įnešdami, kur tik įmanoma, savo indėlį. Misija yra visos Bažnyčios, o ne
vienos ar kitos institucijos reikalas. Popiežius mus
drąsina: „Brangūs broliai ir seserys, toliau svajoju
apie visiškai misionierišką Bažnyčią ir naują krikščionių bendruomenių misionieriškos veiklos laikotarpį.
Ir kartoju Mozės palinkėjimą keliaujančiai Dievo tautai: „Tebūna visi Viešpaties žmonės pranašai!“ (Sk 11,
29). Taip tebūnie, kad visi Bažnyčioje būtume tuo, kas
jau esame dėl krikšto: Viešpaties pranašai, liudytojai,
misionieriai! Šventosios Dvasios galia ir ligi pat žemės
pakraščių“ (Popiežiaus žinia pasaulinės misijų dienos
proga 2022 m.)
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Taika pasauliui, teisingumas žmonėms
Ši knygelė padės mums kasdien melstis šv. Rožinį.
Esame kviečiami į savo maldos intencijas įtraukti
visus misionierius ir misionierišką Bažnyčios veiklą
visame pasaulyje. Savaime suprantama, negalime pamiršti ir ypatingai skausmingų šių dienų aktualijų –
Ukrainoje vykstančio karo, daugybės nekaltų žmonių
kančios, kasdienių mirčių bombarduojamuose miestuose, milijonų karo pabėgėlių, ieškančių prieglobsčio
užsienio šalyse... Negalime pamiršti ir ekonominės
krizės, kuri užaštrina socialinę nelygybę, kai vargšai dar labiau nuskursta, o daugelis turtingųjų dar
labiau praturtėja.
Ir štai pamanėme, kad šiais metais tema „tapsite mano
liudytojais“ yra plėtojama daugiausia dėmesio skiriant
Katalikų Bažnyčios propaguojamam socialiniam teisingumui. Tarp daugybės Magisteriumo apie katalikišką socialinę doktriną dokumentų pats naujausias,
taigi ir pats artimiausias plėtojamoms temoms, yra
popiežiaus Pranciškaus enciklika „Visi broliai“ (Fratelli
tutti). Tai nėra asmeninių popiežiaus nuomonių dėstymas, o atnaujinta mūsų tikėjimo atsakymų į socia
linių dabarties iššūkių keliamus klausimus santrauka.
Krikščioniui turėtų būti labai artimos enciklikoje perteikiamos vertybės, kurias ir raginama puoselėti.
Popiežius enciklikoje rašo: „Kaip tikintieji, manome,
kad be atvirumo visų Tėvui kvietimas į brolystę negali
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turėti tvirto ir stabilaus pagrindo. Esame įsitikinę, kad
„tik suvokdami save kaip vaikus, kurie nėra našlaičiai,
galime gyventi taikoje vienas su kitu“, nes „protas savo
išgalėmis įstengia suvokti žmonių lygybę ir įsteigti pilietinę santvarką, tačiau negeba sukurti brolybės“ (FT 272).
Šiuo metu, kai pasaulį apėmęs nerimas ne tik dėl vėl
sunkėjančios situacijos su Covid-19, bet ir dėl vis mažiau palankios ekonominės padėties, gali būti daugiau
nei naudinga žmogaus orumą iškelti į įvairių ekonominių, socialinių, kultūrinių bei religinių veiklų centrą.
Encikliką Fratelli tutti sudaro įvadas, aštuoni skyriai
ir dvi pabaigos maldos: viena – malda Kūrėjui, o ant
ra – krikščioniška ekumeninė malda. Lietuvių kalba
šią encikliką publikavo Katalikų interneto tarnyba.
Kviečiame susidomėjusiuosius perkaityti visą encik
likos tekstą. Encikliką galite įsigyti katalikiškuose
knygynuose. Kiekvienai spalio dienai siūlome jums
enciklikos „Visi broliai“ citatą ir tikimės, jog tie žodžiai
bus ne tik perskaityti, bet ir atras vietos širdyse bei
liudijimuose. Esame pašaukti būti Kristaus liudytojais – ne savęs pačių, pasaulio, neteisybės, lenktynių
dėl valdžios ir piktnaudžiavimo.

Namų darbai
Žinoma, dėmesys evangelizacinei Bažnyčios misijai,
misionierių reikmėms nepasibaigia kartu su spalio
mėnesiu ir Pasaulinės misijų dienos rinkliava. Galime
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atrasti, susikurti daugybę kitų progų autentiškai išgyventi savo buvimą Kristaus mokiniais, siųstais nešti
Gerąją Naujieną.
Enciklikoje Fratelli tutti pateikta refleksija, iš pažiūros
tokia skirtinga nei niūri mūsų dienų tikrovė, turėtų
pakeisti mūsų požiūrį į savo artimą, į kitą žmogų – tiek
esantį šalia, tiek toli. Nes jis – Dievo vaikas, mūsų brolis. Turėtume žvelgti į pasaulį Dievo akimis. Utopija?
Galbūt... Bet tai misija, kuriai esame pašaukti. „Tapsite
mano liudytojais“!

Kun. Alessandro Barelli SDB,
Nacionalinės misijų tarnybos direktorius
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Popiežiaus Pranciškaus
citatos
kiekvienai 2022 m. spalio mėn. dienai
(iš enciklikos Fratelli tutti apie brolybę ir socialinę draugystę)

Spalio 1 d.
Labai tikiuosi, kad šiuo mums duotu laiku, pripažindami kiekvieno žmogaus orumą, galėsime atgaivinti
tarp visų pasaulinį brolybės siekį. Tarp visų: „Štai graži
paslaptis, kaip svajoti ir paversti savo gyvenimą gražiu
nuotykiu. Niekas negali gyventi izoliuotai [...]. Mums
reikia bendruomenės, kuri mus palaikytų, padėtų ir
kurioje padėtume vieni kitiems žvelgti į ateitį. Kaip
svarbu svajoti kartu!“ (FT 18)

Spalio 2 d.
Kviečiu į viltį, kuri „kalba mums apie tikrovę, įsišaknijusią žmogaus gelmėse, nepriklausomai nuo konkrečių aplinkybių ir istorinių sąlygų, kuriomis jis gyvena.
Ji kalba mums apie troškulį, siekį, pilnatvės, išsipildžiusio gyvenimo troškimą, apie norą realizuoti kažką
didingo, kas pripildo širdį ir pakelia dvasią į didžius
dalykus, tokius kaip tiesa, gėris ir grožis, teisingumas
ir meilė [...]“. Keliaukime vilties keliais. (FT 55)
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Spalio 3 d.
Gerojo samariečio istorija kartojasi: vis labiau akivaizdu, kad dėl socialinio ir politinio aplaidumo daugelis pasaulio vietų virsta apleistais vieškeliais, kur dėl
vidinių ir tarptautinių ginčų bei galimybių atėmimo
daugybė atstumtųjų parbloškiami ant žemės pakelėse. (FT 71)

Spalio 4 d.
Kiekvieną dieną mums suteikiama nauja galimybė,
naujas etapas. Neturėtume visko tikėtis iš mus valdančiųjų, nes tai reikštų infantilumą. Naudojamės bendros atsakomybės erdve, galinčia inicijuoti ir generuoti
naujus procesus bei virsmą. Būtina aktyviai dalyvauti
atkuriant ir palaikant sužeistą visuomenę. Šiandien
turime puikią progą išreikšti savo broliškumą, būti tais
geraisiais samariečiais, kurie, užuot kurstę neapykantą
ir apmaudą, patys prisiima nesėkmės skausmą. (FT 77)

Spalio 5 d.
Tas pakelėje sustojęs samarietis iškeliavo sau toliau,
nelaukdamas pripažinimo ar padėkos. Atsidavimas
tarnystei teikė jam didžiausią pasitenkinimą gyvenant
Dievo akivaizdoje, tai buvo jo vidinė pareiga. Mes visi
esame atsakingi už tą sužeistą žmogų, kuris yra pati
tauta ir visos žemės tautos. Rūpinkimės kiekvieno
vyro, kiekvienos moters, kiekvieno vaiko ir kiekvieno
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pagyvenusio žmogaus trapumu, kupini solidarumo
ir dėmesingumo, gerojo samariečio parodyto artumo. (FT 79)

Spalio 6 d.
[...] Kiekviename apleistame ar atstumtame brolyje
reikia atpažinti patį Kristų (plg. Mt 25, 40.45). Tiesą
sakant, motyvacijai pripažinti kitą tikėjimas pakloja
precedento neturintį pagrindą, nes tas, kuris tiki, gali
suprasti, kad Dievas myli kiekvieną žmogų begaline
meile ir kad „tai suteikia jam begalinį orumą“. Be to,
tikime, kad Kristus praliejo savo kraują už visus ir
už kiekvieną žmogų, todėl niekas nelieka anapus jo
visuotinės meilės. (FT 85)

Spalio 7 d.
[...] Meilė kitam žmogui, tokiam, koks jis yra, skatina
mus siekti visa ko geriausio jo gyvenime. Tik puoselėdami tokį bendravimo būdą sukursime sąlygas nieko
neišskiriančiai socialinei draugystei ir visiems atvirai
brolybei. (FT 94)

Spalio 8 d.
Norint siekti socialinės draugystės ir visuotinės brolybės, reikia suvokti pagrindinį, esminį dalyką: suvokti,
kiek verta žmogiškoji būtybė, kiek vertas žmogus visada ir visomis aplinkybėmis. Jei kiekvienas žmogus
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yra vertas tiek daug, turi būti aiškiai ir tvirtai pasakyta,
kad „vien faktas, jog kai kurie žmonės gimsta mažiau
išteklių turinčiose ar mažiau išsivysčiusiose vietovėse,
nepateisina to, kad jie gyvena mažiau oriai“ (FT 106)

Spalio 9 d.
Kiekvienas žmogus turi teisę gyventi oriai ir visapusiškai vystytis, ir nė viena šalis negali paneigti šios
pagrindinės teisės. Šią teisę turi kiekvienas, net jei jis
nėra produktyvus, net jei gimė ar užaugo su tam tikrais
apribojimais, nes tai nesumenkina didžiulio jo, kaip
žmogaus, orumo, kuris priklauso ne nuo aplinkybių,
o nuo jo būties vertės. (FT 107)

Spalio 10 d.
[...] Kiekviena visuomenė turi užtikrinti vertybių perda
vimą, nes priešingu atveju perduodamas savanaudiškumas, smurtas, įvairių formų korupcija, abejingumas
ir galiausiai gyvenimas, uždaras bet kokiai transcendencijai ir grįstas vien asmeniniais interesais. (FT 113)

Spalio 11 d.
[...] Tarnavimas visada žvelgia į brolio veidą, liečia
jo kūną, jaučia jo artumą, o kai kuriais atvejais jį
„pakenčia“ ir siekia brolį ugdyti. Todėl tarnavimas
niekada nėra ideologinis, nes tarnaujama ne idėjoms,
o žmonėms. (FT 115)
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Spalio 12 d.
[...] Jei pripažįstame didįjį principą – teises, kylančias iš paties fakto, kad turime neatimamą žmogiškąjį orumą, – galime priimti iššūkį svajoti ir galvoti
apie kitokią žmoniją. Yra įmanoma norėti planetos,
kurioje visi turėtų žemės, būstą ir darbą. Tai tikrasis
kelias į taiką, o ne paika ir trumparegiška strategija
sėti baimę ir nepasitikėjimą išorinių grėsmių akivaizdoje. (FT 127)

Spalio 13 d.
Visi įsipareigojimai, kylantys iš Bažnyčios socialinio
mokymo, yra skatinami „meilės, kuri, Jėzaus žodžiais
tariant, yra viso Įstatymo santrauka (plg. Mt 22, 36–
40)“. (FT 181)

Spalio 14 d.
[...] Mylėti artimą reiškia būti arti kenčiančio žmogaus, lygiai taip pat, kaip ir daryti viską, kas įmanoma,
net ir neturint tiesioginio kontakto su tuo žmogumi,
kad būtų pakeistos jo kančią sukeliančios socialinės
sąlygos. (FT 186)

Spalio 15 d.
Priartėti vienam prie kito, išsakyti savo nuomonę,
išklausyti vienam kitą, pažvelgti vienas į kitą, pažinti vienam kitą, bandyti suprasti vienam kitą, ieškoti
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sąlyčio taškų – visa tai telpa žodyje „dialogas“. Kad
galėtume susitikti ir padėti vieni kitiems, turime užmegzti dialogą. (FT 198)

Spalio 16 d.
Kitų žmonių orumas turi būti gerbiamas kiekvienoje
situacijoje ne todėl, kad mes tokį orumą sugalvojame
ar suponuojame, bet todėl, kad žmonės iš tiesų turi
vertę, aukštesnę už materialius dalykus ir aplinkybes,
ir ji reikalauja, kad su jais būtų elgiamasi kitaip. Tai,
kad kiekvienas žmogus turi neatimamą orumą, yra
tiesa, atitinkanti žmogaus prigimtį ir nepavaldi jokiems kultūriniams pokyčiams. (FT 213)

Spalio 17 d.
Kai dalis visuomenės teigia, kad gali mėgautis viskuo,
ką pasaulis gali pasiūlyti, tarsi vargšai neegzistuotų,
tam tikru momentu susilaukiama pasekmių. Kitų
žmonių egzistavimo ir teisių ignoravimas anksčiau ar
vėliau sukelia tam tikrą smurto formą, dažnai netikėtą.
Svajonės apie laisvę, lygybę ir brolybę gali likti grynai
formalios, nes jos iš tikrųjų skirtos ne visiems. (FT 219)

Spalio 18 d.
Geranoriškumas – tai išsilaisvinimas nuo žiaurumo,
kuris kartais persmelkia žmonių santykius, iš nerimo,
neleidžiančio galvoti apie kitus, nuo išsiblaškiusios
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skubos, nepaisančios to, kad kiti taip pat turi teisę būti
laimingi. Šiandien retai kada randame laiko ir jėgų
sustoti ir būti geranoriški kitiems, pasakyti „prašau“,
„atsiprašau“, „ačiū“. Ir vis dėlto retkarčiais nutinka stebuklas – pasitaiko malonus žmogus, kuris atideda į šalį
savo rūpesčius bei skubą, kad atkreiptų dėmesį į kitą,
nusišypsotų, pasakytų padrąsinantį žodį [...]. (FT 224)

Spalio 19 d.
[...] Tikrovė rodo, kad „taikos procesas yra tęstinis
įsipareigojimas. Tai kantrus darbas siekiant tiesos ir
teisingumo, pagerbiant aukų atminimą ir žingsnis
po žingsnio atveriant kelią į bendrą viltį, kuri yra
stipresnė už keršto troškimą.“ (FT 226)

Spalio 20 d.
Išties, „tiesa yra neatskiriama teisingumo ir gailestingumo palydovė. Visi trys dalykai kartu yra būtini taikai kurti, o kita vertus, kiekvienas iš jų apsaugo likusius du nuo iškraipymų. [...] Smurtas gimdo smurtą,
neapykanta – naują neapykantą, o mirtis – dar vieną
mirtį. Turime nutraukti šią iš pažiūros neišvengiamą
grandinę, kuri atrodo neišvengiama.“ (FT 227)

Spalio 21 d.
Sunki užduotis įveikti tai, kas mus skiria, neprarandant
kiekvieno iš mūsų tapatybės, reikalauja, kad visuose
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išliktų gyvas esminis priklausymo jausmas. Iš tiesų,
„mūsų visuomenė laimi, kai kiekvienas žmogus, kiekviena socialinė grupė tikrai jaučiasi kaip namie. Šeimoje tėvai, seneliai, vaikai yra namiškiai; niekas nėra
atskiriamas. (FT 230)

Spalio 22 d.
[...] Taika „yra ne vien karo nebuvimas, bet ir nuolatinis įsipareigojimas – ypač tų, kurie užima atsakingesnes pareigas, – pripažinti, garantuoti ir konkrečiai
atkurti mūsų brolių orumą, dažnai pamirštamą ar ig
noruojamą, kad jie galėtų jaustis savo tautos likimo
veikėjais“. (FT 233)

Spalio 23 d.
Jėzus Kristus niekada neragino kurstyti smurto ar netolerancijos. Jis pats atvirai pasmerkė jėgos naudojimą
siekiant primesti save kitiems: „Jūs žinote, kad tautų
valdovai engia tautas ir didžiūnai rodo joms savo galią.
Tarp jūsų to nebus“ (Mt 20, 25–26). Evangelija taip
pat prašo atleisti „septyniasdešimt septynis kartus“
(Mt 18, 22). (FT 238)

Spalio 24 d.
Kalbame ne apie tai, kaip pasiūlyti atleidimą atsisakant
savo teisių susidūrus su korumpuotu galią turinčiu asmeniu, nusikaltėliu ar tuo, kuris žemina mūsų orumą.
Esame pašaukti mylėti visus be išimties, tačiau mylėti
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engėją nereiškia leisti jam ir toliau būti engėju; taip pat
tai nereiškia leisti jam manyti, kad tai, ką jis daro, yra
priimtina. (FT 241)

Spalio 25 d.
[...] Neteisingumą patiriantys žmonės turi ryžtingai
ginti savo ir savo šeimų teises būtent todėl, kad jie turi
branginti jiems suteiktą orumą, tą orumą, kurį myli
Dievas. Jei nusikaltėlis pakenkė man ar mano artimiesiems, niekas man netrukdo reikalauti teisingumo ir
stengtis užtikrinti, kad tas asmuo – ar bet kuris kitas –
daugiau nepakenktų man ir kitiems. Aš privalau to reikalauti, o atleidimas ne tik nepaneigia šios būtinybės,
bet jos netgi reikalauja. (FT 241)

Spalio 26 d.
Net ir patirtų skriaudų akivaizdoje gerumas yra ne
silpnumas, o tikra stiprybė, gebanti atsisakyti keršto.“
Būtina savo gyvenime pripažinti, kad „tas griežtas brolio ar sesers smerkimas, kurį nešiojuosi širdyje, ta neužgydyta žaizda, neatleistas blogis, tas apmaudas, kuris
man tik kenkia, yra fragmentas karo, kurį nešiojuosi
savyje, tai mano širdyje rusenanti ugnis, kurią reikia
užgesinti, kad neįsipliekstų gaisras“. (FT 243)

Spalio 27 d.
Negalima reikalauti savotiško „socialinio atleidimo“
iš tų, kurie daug neteisingai ir nepaprastai smarkiai

23

kentėjo. Susitaikymas yra asmeninis reikalas, ir niekas negali jo primesti visai visuomenei, net jei jam
tenka užduotis jį skatinti. [...] Tačiau neįmanoma
paskelbti „visuotinio susitaikymo“ ir tikėtis dekretu
užglaistyti žaizdas ar užmaršties skraiste pridengti
neteisybę. (FT 246)

Spalio 28 d.
Tie, kurie iš tiesų atleidžia, ne pamiršta, o atsisako būti
valdomi tos pačios destruktyvios jėgos, kuri padarė
jiems bloga. Jie nutraukia ydingą ratą, užkerta kelią
naikinimo jėgoms. Jie nusprendžia nebešvirkšti į visuomenės kūną keršto energijos, kuri anksčiau ar vėliau vėl išsilieja ant jų pačių. Iš tikrųjų kerštas niekada
nenumalšina aukų nepasitenkinimo. (FT 251)

Spalio 29 d.
Prašau Dievą parengti mūsų širdis susitikimui su
broliais ir seserimis peržengiant idėjų, kalbų, kultūrų,
religijų skirtumus; patepti visą mūsų esybę savo gailestingumo aliejumi, gydančiu klaidų, nesusipratimų,
ginčų žaizdas; prašau malonės siųsti mus, nuolankius
ir klusnius, sudėtingais, bet vaisingais taikos ieškojimo
keliais. (FT 254)

Spalio 30 d.
[...] Todėl nebegalime galvoti apie karą kaip apie išeitį,
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nes rizika tikriausiai visada bus didesnė už hipotetinę jam priskiriamą naudą. Susidūrus su šia tikrove,
šiandien labai sunku išlaikyti racionalius kriterijus,
sukurtus kitais amžiais, kad būtų galima kalbėti apie
galimą „teisingą karą“. Daugiau jokio karo! (FT 258)

Spalio 31 d.
Kiekvienas karas palieka pasaulį blogesnį, nei jį rado.
Karas yra politikos ir žmogiškumo nesėkmė, gėdingas
pasidavimas, pralaimėjimas prieš blogio jėgas. Nesustokime ties teorinėmis diskusijomis, prisilieskime
prie žaizdų, palieskime nukentėjusiųjų kūnus. Pažvelkime į daugybę nužudytų civilių, tapusių atsitiktinėmis aukomis. Paklauskime aukų. Atkreipkime dėmesį
į pabėgėlius [...]. (FT 261)
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Švč. Mergelės Marijos
rožinis
Švenčiant 2022 m. spalį – Misijų
mėnesį
„Kaip „nė vienas negali ištarti: „Jėzus yra Viešpats“,
jei Šventoji Dvasia nepaskatina“ (1 Kor 12, 3), taip
nė vienas krikščionis be Dvasios įkvėpimo ir pagalbos negali pateikti išsamaus ir tikro liudijimo apie
Viešpatį Kristų. Todėl kiekvienas Kristaus mokinys
misionierius yra pašauktas pripažinti esminę Dvasios
veikimo svarbą, gyventi su Ja kasdienybėje ir nuolat
iš Jos semtis jėgų bei įkvėpimo. Kai jaučiamės pavargę, be motyvacijos, sutrikę, nepamirškime kreiptis į
Šventąją Dvasią maldoje – noriu dar kartą pabrėžti
esminį maldos vaidmenį misionieriškame gyvenime, – kad leistumės gaivinami ir stiprinami Dvasios,
nepaliaujamai trykštančios dieviška nauja energija ir
džiaugsmu dalytis Kristaus gyvenimu su kitais.“ (iš popiežiaus Pranciškaus žinios 2022 m. Pasaulinės misijų
dienos proga)
„Bažnyčia, pašaukta įsikūnyti kiekvienoje situacijoje
ir per ištisus šimtmečius esanti kiekvienoje žemės
vietoje, – tai ir reiškia „katalikiška“, – remdamasi
savo malonės ir nuodėmės patirtimi, gali suprasti
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kvietimo į visuotinę meilę grožį. Iš tikrųjų „viskas,
kas žmogiška, mums rūpi. [...] Visur, kur susirenka
tautų forumai, siekdami įtvirtinti žmogaus teises ir
pareigas, mums garbė, kad jie leidžia susėsti kartu
su jais.“ Daugeliui krikščionių šis brolybės kelias
turi ir Motiną, vardu Marija. Po Kryžiumi ji gavo šią
visuotinę motinystę (plg. Jn 19, 26) ir jos dėmesys
nukreiptas ne tik į Jėzų, bet ir į „kitus jos palikuonis“ (Apr 12, 17). Prisikėlusio Viešpaties galia ji nori
pagimdyti naują pasaulį, kuriame visi būtume broliai
ir seserys, kuriame atsirastų vietos visiems visuomenės atstumtiesiems, kuriame spindėtų teisingumas ir
taika.“ (FT 278)
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
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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 Jėzus.
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.
Misijų mėnesį kiekvieną dieną siūloma citata iš popiežiaus
enciklikos FRATELLI TUTTI apie brolybę ir socialinę draugystę.
(žr. 15 p.)
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...“, malda prašant Mergelės
Marijos užtarimo:
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Marija, be gimtosios nuodėmės pradėtoji. Melski už mus, kurie šaukiamės tavo pagalbos.
Ir malda:

O mano Jėzau, atleisk mums mūsų kaltes, apsaugok mus nuo pragaro ugnies, nuvesk į dangų
visas sielas, o ypač tas, kurioms labiausiai reikalingas Tavo gailestingumas.
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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 Aukščiausiojo Sūnus <...> Tada Marija atsakė: ,,Štai aš Viešpaties 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 įsčiose 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 pagimdė 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 nežinojote, 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: „Darykite, 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 kalną 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 apaštalams, 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 šaukti: „Šalin, šalin! Ant kryžiaus jį!“ Tuomet Pilotas atidavė 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 dvasią“. 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 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, palaimino juos. Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo 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
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jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę. Štai nuo dabar
palaiminta mane vadins visos kartos, nes didžių dalykų 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 Sutvėrėją; 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 pragarus; 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, mūsų

gyvybe, paguoda ir viltie, sveika! Tavęs šaukiamės ištremtieji Ievos vaikai, Tavęs ilgimės, verkdami ir vaitodami 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 mieliausioji 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 visokių 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!
Malda šv. Juozapo užtarimui
Į tave, palaimintasis Juozapai, kreipiamės vargų spaudžiami. Melsdami tavo Švenčiausiąją Sužadėtinę pagalbos, su pasitikėjimu prašome, kad ir tu mus globotum.
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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 išvengti 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 šventąją 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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2022 m. spalio 23 d.

Popiežiaus Pranciškaus
žinia Pasaulinės misijų
dienos proga (2022 m.)
„Tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8)

Brangūs broliai ir seserys,
Šie žodžiai priklauso Apaštalų darbuose aprašytam paskutiniam Prisikėlusio Jėzaus pokalbiui su mokiniais
prieš jam įžengiant į dangų: „Kai ant jūsų nužengs
Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano
liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje,
ir lig pat žemės pakraščių“ (1, 8). Tai yra ir 2022 m.
Pasaulinės misijų dienos tema, kuri kaip visada padeda
mums įsisąmoninti, kad Bažnyčia savo esme yra misionieriška. Šiemet ji suteikia mums progą paminėti
keletą svarbių Bažnyčios gyvenimo ir misijos sukakčių:
prieš 400 metų įkurta Tikėjimo skleidimo kongregacija (Congregazione de Propaganda Fide) – šiandienė
Tautų evangelizavimo kongregacija; prieš 200 metų
įkurta Tikėjimo skleidimo draugija; pastarajai, drauge
su Šventosios vaikystės draugija ir Šventojo apaštalo
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Petro draugija, prieš 100 metų buvo pripažintas popiežiškosios draugijos statusas.
Apmąstykime šias tris reikšmines ištaras, kuriomis
apibendrinami mokinių gyvenimo ir misijos pagrindai: „tapsite mano liudytojais“, „lig pat žemės pakraščių“ ir „ jūs gausite jos [Šventosios Dvasios] galybės“.
1. „Tapsite mano liudytojais“– visiems
krikščionims skirtas kvietimas
liudyti Kristų
Tai pagrindinis dalykas, Jėzaus mokymo esmė žvelgiant į mokinių misiją pasaulyje. Visi mokiniai bus Jėzaus liudytojai dėl Šventosios Dvasios, kurią jie priims:
jie taps liudytojais iš malonės. Kad ir kur eitų, kad ir
kur būtų. Kaip Kristus yra pirmasis Tėvo pasiuntinys,
t. y. misionierius (plg. Jn 20, 21) ir, kaip toks, yra „ištikimasis liudytojas“ (plg. Apr 1, 5), taip ir kiekvienas
krikščionis pašauktas būti Kristaus misionieriumi bei
liudytoju. O Bažnyčia, Kristaus mokinių bendruomenė, neturi kitos misijos, kaip tik evangelizuoti pasaulį ir
liudyti Kristų. Bažnyčios tapatybė yra evangelizuoti.
Dar kartą nuodugniau perskaičius visą tekstą paaiškėja
kai kurie aspektai, kurie yra visada svarbūs Kristaus
mokiniams patikėtai misijai: „Tapsite mano liudytojais.“ Daugiskaitos forma pabrėžia bendruomeninį ir
bažnytinį mokinių misionieriškojo pašaukimo pobūdį. Kiekvienas pakrikštytasis yra pašauktas į misiją
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Bažnyčioje ir pagal Bažnyčios įgaliojimą: todėl misija
vykdoma bendrai, o ne individualiai, bendrystėje su
bažnytine bendruomene, o ne savo iniciatyva. Net
jei kas nors tam tikroje ypatingoje situacijoje evangelizacinę misiją atlieka vienas, jis ją vykdo ir visada
turi vykdyti bendrystėje su jį siuntusia Bažnyčia. Kaip
kad man labai brangiame dokumente, apaštališkajame
paraginime Evangelii nuntiandi mokė šv. Paulius VI:
„Evangelizacija niekada nėra atskiro asmens individua
li ir izoliuota veikla; tai iš pagrindų bažnytinė veikla.
Kai mažiausiai žinomas pamokslininkas, katechetas
ar ganytojas tolimiausiame žemės kampelyje skelbia
Evangeliją, buria nedidelę savo bendruomenę arba
teikia sakramentą, jis atlieka, net jei yra visiškai vienas,
Bažnyčios veiksmą, o jo veikla tikrai susijusi su visa
Bažnyčia instituciniais ryšiais, tačiau taip pat malonės tvarkos neregimais saitais bei šaknimis“ (EN, 60).
Iš tiesų neatsitiktinai Viešpats Jėzus siuntė savo mokinius į misiją po du; krikščionių liudijimas apie Kristų
pirmiausia yra bendruomeninio pobūdžio. Todėl labai
svarbu, kad vykdant misiją dalyvautų bendruomenė,
net ir nedidelė.
Antra, mokiniai raginami gyventi savo asmeninį gyvenimą misijos perspektyva: jie yra Jėzaus siunčiami į
pasaulį ne tik vykdyti misiją, bet pirmiausia išgyventi
jiems patikėtą misiją; ne tik liudyti, bet pirmiausia būti
Kristaus liudytojais. Apaštalas Paulius tai nusako tikrai
jaudinančiais žodžiais: „Mes visuomet nešiojame savo
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kūne Jėzaus merdėjimą, kad ir Jėzaus gyvybė apsireikštų mūsų kūne“ (2 Kor 4, 10). Misijos esmė – liudyti
Kristų, jo gyvenimą, kančią, mirtį ir prisikėlimą iš
meilės Tėvui ir žmonijai. Apaštalai neatsitiktinai ieškojo, kuo pakeisti Judą, tarp tų, kurie, kaip ir jie, buvo
Jėzaus prisikėlimo liudytojai (plg. Apd 1, 22). Būtent
Kristų, prisikėlusį Kristų, turime liudyti ir dalytis jo
gyvenimu. Kristaus misionieriai siunčiami ne tam, kad
skelbtų save pačius, rodytų savo privalumus, gebėjimus
įtikinti ar vadybinius įgūdžius. Jiems tenka didžiausia
garbė žodžiais ir darbais dovanoti Kristų, džiaugsmingai ir atvirai visiems skelbti Gerąją Naujieną apie jo
išgelbėjimą, kaip kad darė pirmieji apaštalai.
Todėl galiausiai tikrasis liudytojas yra „kankinys“, tas,
kuris atiduoda savo gyvybę už Kristų, taip atsiliepdamas į Jo pačiu savimi mums dovanotą dovaną. „Pirmutinis motyvas evangelizuoti yra mūsų gautoji Jėzaus
meilė; patyrimas, kad esame jo išgelbėti, skatina mus jį
vis labiau mylėti“ (Evangelii gaudium, 264).
Kalbant apie krikščioniškąjį liudijimą tebėra aktuali
šv. Pauliaus VI pastaba: „Šiandienis žmogus mieliau
klauso liudytojų, ne mokytojų, o jei klauso mokytojų,
tai dėl to, kad jie yra liudytojai“ (Evangelii nuntiandi,
41). Todėl krikščionių evangelinio gyvenimo liudijimas yra esmingai svarbus tikėjimo perdavimui. Kita
vertus, tokia pat reikalinga išlieka užduotis skelbti
Kristaus asmenį ir jo žinią. Paulius VI tęsia: „Skel-
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bimas žodžiu iš tiesų yra visada būtinas. [...] Žodis
visada lieka aktualus, ypač tada, kai jame glūdi Dievo
galybė. Todėl ir mūsų dienomis tebegalioja šv. Pauliaus
aksioma: „Tikėjimas iš klausymo“. Taigi būtent išgirstas žodis veda į tikėjimą“ (ten pat, 42).
Vadinasi, evangelizacijoje krikščioniško gyvenimo pavyzdys ir Kristaus skelbimas eina kartu. Viena tarnauja
kitam. Tai du plaučiai, kuriais kiekviena bendruomenė
turi kvėpuoti, kad būtų misionieriška. Šis visapusiškas,
nuoseklus ir džiaugsmingas Kristaus liudijimas neabejotinai bus traukos jėga, skatinanti Bažnyčios augimą ir trečiajame tūkstantmetyje. Todėl raginu visus
susigrąžinti pirmųjų krikščionių drąsą, atvirumą, tą
pirmiesiems krikščionims būdingą parrhesia, ir liudyti
Kristų žodžiais bei darbais visose gyvenimo srityse.
2. „Lig pat žemės pakraščių“ –
nuolatinis visuotinės evangelizacijos
misijos aktualumas
Prisikėlęs Viešpats ragina mokinius būti jo liudytojais
ir praneša, kur jie siunčiami liudyti: „Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje, ir lig pat žemės pakraščių“
(Apd 1, 8). Čia aiškiai išryškėja visuotinis mokinių
misijos pobūdis. Jame pabrėžiamas „išcentrinis“ geo
grafinis judėjimas beveik koncentriniais ratais – iš
Jeruzalės, žydų tradicijoje laikomos pasaulio centru,
į Judėją ir Samariją, lig pat „žemės pakraščių“. Jie siun-
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čiami ne prozelitų ieškoti, o skelbti; krikščionys neužsiima prozelitizmu. Apaštalų darbuose pasakojama
apie šį misionierišką judėjimą: čia gražiai vaizduojama
Bažnyčia, „išeinanti“ vykdyti savo pašaukimo – liudyti
Viešpatį Kristų, vadovaujama dieviškosios Apvaizdos
konkrečiomis gyvenimo aplinkybėmis. Pirmieji krikščionys iš tiesų buvo persekiojami Jeruzalėje, todėl išsisklaidė po Judėją ir Samariją ir visur liudijo Kristų
(plg. Apd 8, 1.4).
Kažkas panašaus vyksta ir mūsų laikais. Dėl religinio
persekiojimo, karo ir smurto daug krikščionių priversti bėgti iš savo kraštų į kitas šalis. Esame dėkingi
šiems broliams ir seserims, kurie neužsisklendžia savo
kančioje, o liudija Kristų ir Dievo meilę juos priimančiose šalyse. Paulius VI ragino juos tai daryti atsižvelgdamas į „atsakomybę, tenkančią imigrantams juos
priėmusioje šalyje“ (Evangelii nuntiandi, 21). Iš tiesų
vis dažniau patiriame, kaip įvairių tautybių tikinčiųjų
buvimas praturtina parapijų veidą ir daro jas labiau
visuotines, katalikiškesnes. Todėl migrantų sielovada yra misionieriška veikla, kurios nevalia apleisti ir
kuri gali padėti vietiniams tikintiesiems iš naujo atrasti
krikščioniškojo tikėjimo džiaugsmą.
Nurodymas „lig pat žemės pakraščių“ turėtų būti suvokiamas kaip visų laikų Jėzaus mokiniams skirtas
kreipimasis, raginantis juos išeiti anapus įprastų vietų
ir liudyti apie Jėzų. Nepaisant visų šiuolaikinės pa-

44

žangos teikiamų priemonių, vis dar yra geografinių
vietovių, kurių dar nepasiekė misionieriai Kristaus
liudytojai su Gerąja Naujiena apie jo meilę. Kita vertus, jokia žmogiškoji tikrovė neturi būti svetima Kristaus mokiniams, vykdantiems savo misiją. Kristaus
Bažnyčia buvo, yra ir visada bus „išeinanti“ į naujus
geografinius, socialinius ir egzistencinius horizontus,
į „paribio“ vietas ir žmogiškąsias situacijas, kad liudytų Kristų ir jo meilę visų tautų, kultūrų ir bet kokios
socialinės padėties vyrams bei moterims. Šia prasme,
kaip mokė Vatikano II Susirinkimas, misija visada bus
missio ad gentes, nes Bažnyčia visada turės išeiti už
savo ribų, kad liudytų Kristaus meilę visiems. Todėl
norėčiau prisiminti daugelį misionierių ir padėkoti jiems už tai, kad savo gyvenimą praleido „eidami
anapus“, įkūnydami Kristaus meilę daugeliui sutiktų
brolių ir seserų.
3. „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia,
jūs gausite jos galybės“ – visada leiskitės
stiprinami ir vedami Dvasios
Prisikėlęs Kristus, skelbdamas mokiniams jų misiją
būti jo liudytojais, pažadėjo ir malonę, reikalingą tokiai didelei atsakomybei: „Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8). Pagal Apaštalų darbų pasakojimą,
būtent po Šventosios Dvasios nužengimo ant Jėzaus
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mokinių pirmą kartą paliudijamas miręs ir prisikėlęs
Kristus – tai įvyko per kerigminį skelbimą, vadinamąją
misionierišką šv. Petro kalbą Jeruzalės gyventojams.
Taip Jėzaus mokiniai, iš pradžių buvę silpni, baikštūs
ir užsidarę, pradėjo pasaulio evangelizavimo erą. Šventoji Dvasia juos sustiprino, suteikė drąsos ir išminties
liudyti Kristų visų žmonių akivaizdoje.
Kaip „nė vienas negali ištarti: „Jėzus yra Viešpats“, jei
Šventoji Dvasia nepaskatina“ (1 Kor 12, 3), taip nė
vienas krikščionis be Dvasios įkvėpimo ir pagalbos
negali pateikti išsamaus ir tikro liudijimo apie Viešpatį
Kristų. Todėl kiekvienas Kristaus mokinys misionierius yra pašauktas pripažinti esminę Dvasios veikimo
svarbą, gyventi su ja kasdienybėje ir nuolat semtis iš
jos jėgų bei įkvėpimo. Kai jaučiamės pavargę, be motyvacijos, sutrikę, nepamirškime kreiptis į Šventąją Dvasią maldoje – noriu dar kartą pabrėžti esminį maldos
vaidmenį misionieriškame gyvenime, – kad leistumės
gaivinami ir stiprinami Dvasios, nepaliaujamai trykštančios nauja dieviška energija ir džiaugsmu dalytis
Kristaus gyvenimu su kitais. „Gauti Dvasios džiaugsmo yra malonė. Ir tai yra vienintelė galia, kurią galime turėti skelbdami Evangeliją, išpažindami tikėjimą
Viešpačiu“ (Žinia popiežiškosioms misijų draugijoms,
2020 m. gegužės 21 d.). Taigi Dvasia yra tikroji misijos
veikėja: būtent ji tinkamu laiku ir tinkamu būdu duoda
tinkamą žodį.
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Būtent Šventosios Dvasios veikimo šviesoje norime
apmąstyti ir misionieriškas 2022 m. sukaktis. Šventosios tikėjimo skleidimo (de propaganda fide) kongregacijos įsteigimą 1622 m. paskatino noras plėtoti
misionierišką užmojį naujose teritorijose. Apvaizdos
įkvėpta intuicija! Kongregacija esmingai nulėmė tai,
kad Bažnyčios evangelizacinė misija tapo iš tiesų tokia, t. y. nepriklausoma nuo pasaulinių jėgų kišimosi,
kad būtų įsteigtos tos vietinės bažnyčios, kurios šiandien yra tokios gyvybingos. Tikimės, kad kaip ir per
pastaruosius keturis šimtmečius, ši kongregacija su
Dvasios šviesa bei jėga tęs ir stiprins savo darbą koordinuodama, organizuodama ir skatindama Bažnyčios
misijų veiklą.
Ta pati Dvasia, kuri vadovauja visuotinei Bažnyčiai,
įkvepia paprastus vyrus ir moteris nepaprastoms
misijoms. Štai lygiai prieš 200 metų jauna prancūzė
Pauline’a Jaricot įkūrė Tikėjimo skleidimo draugiją; šiais jubiliejiniais metais švęsta jos beatifikacija.
Nepaisydama sunkių sąlygų, moteris priėmė Dievo
įkvėpimą kurti maldos už misionierius ir misijoms
skirtų rinkliavų tinklą, kad tikintieji galėtų aktyviai
dalyvauti misijoje „lig pat žemės pakraščių“. Ši geniali
idėja davė pradžią Pasaulinei misijų dienai, kurią švenčiame kasmet ir kurios rinkliavos visose parapijose
pervedamos į Pasaulinį fondą – iš jo popiežius remia
misijų veiklą.
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Šiame kontekste taip pat prisimenu prancūzų vyskupą Charles’ą de Forbin-Jansoną, inicijavusį Šventosios
vaikystės draugiją, skirtą puoselėti misijas tarp vaikų
vadovaujantis šiuo šūkiu: „Vaikai evangelizuoja vaikus,
vaikai meldžiasi už vaikus, vaikai padeda vaikams visame pasaulyje“. Taip pat Jeanne’ą Bigard, subūrusią
Šv. apaštalo Petro draugiją seminaristams ir kunigams
misijų kraštuose remti. Šioms trims misijų draugijoms lygiai prieš šimtą metų pripažintas popiežiškųjų
draugijų statusas. Prieš 150 metų gimęs palaimintasis
Paulius Manna, taip pat Šventosios Dvasios įkvėptas ir
vedamas, įkūrė dabartinę Popiežiškąją misijų sąjungą,
ugdančią ir skatinančią misionierišką sąmoningumą
tarp kunigų, vyrų ir moterų vienuolių bei visos Dievo
tautos. Pats Paulius VI, patvirtinęs popiežiškąjį šios
sąjungos statusą, buvo jos narys. Šias keturias popiežiškąsias misijų draugijas miniu dėl didelių istorinių
jų nuopelnų, taip pat norėdamas pakviesti jus šiais
išskirtiniais metais kartu su jomis pasidžiaugti jų veikla, kuria jos remia evangelizavimo misiją visuotinėje
Bažnyčioje ir vietinėse Bažnyčiose. Tikiuosi, kad vietinės Bažnyčios šiose draugijose ras patikimą priemonę
misionieriškai Dievo tautos dvasiai puoselėti.
Brangūs broliai ir seserys, toliau svajoju apie visiškai
misionierišką Bažnyčią ir naują krikščionių bendruomenių misionieriškos veiklos laikotarpį. Ir aš kartoju
Mozės palinkėjimą Dievo tautai kelyje: „Tebūna visi
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Viešpaties žmonės pranašai!“ (Sk 11, 29). Tebūna taip,
kad visi Bažnyčioje būtume tuo, kas jau esame dėl
krikšto: Viešpaties pranašai, liudytojai, misionieriai!
Šventosios Dvasios galia ir lig pat žemės pakraščių.
Marija, Misijų Karaliene, melski už mus!

Pranciškus

49

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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2022 m. spalio mėnesio misionieriška tema yra „Tapsite mano
liudytojais“ (Apd 1, 8). Tai kvietimas pažvelgti į kiekvieno pa
krikštytojo misiją Kristaus liudijimo šviesoje. Esame misionieriai
ne tada, kai skelbiame patys save, bet kai nešame gailestingąją
Jėzaus meilę pasauliui.
Jau anksčiau svarstėme, kad kiekvienas pakrikštytasis yra misio
nierius savo gyvenamoje aplinkoje, nepamirštant ir tų, kurie gy
vena toli nuo mūsų ir yra reikalingi materialios pagalbos.
Karo, smurto, naikinimo kontekste mes nešame Kristaus Gerąją
Naujieną per savo liudijimą, maldą, gerus darbus ir dėmesį socia
liniam teisingumui. Štai kodėl spalio mėnesio Rožinio maldoje
mus lydės popiežiaus Pranciškaus enciklika Fratelli tutti. Daugiau
nebėra „artimų“ ir „tolimų“, yra tiktai mūsų laukiantys broliai ir
seserys.
Būkime paliesti spalio, misijų mėnesio, dvasios. Tebus tai pro
ga praplėsti savo krikščioniško gyvenimo horizontus. Jėzus mus
kviečia būti JO LIUDYTOJAIS. Padėdami Bažnyčios misijai kartu
auginsime ir savąjį tikėjimą.

Knygutė platinama nemokamai
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