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Vyskupo Lino Vodopjanovo OFM žodis

MARIJA – 
DIEVO LAIŠKAS

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS
Švč. Mergelės Marijos
GYVASIS ROŽINIS

Sveikiname  Kardinolą Sigitą Tamkevičių

Veiksminga malda yra meilė, o veiks-
minga meilė – tarnystė.

Šv. Motina Teresė

Jūsų Eminencija, 

džiaugiamės, kad popiežius Pran-
ciškus, suteikdamas Jums kardinolo 
titulą, įvertino Jūsų pasiaukojimą, 
kančias, didžiulį triūsą, kai padedant 
Aukščiausiajam kovojote už Bažny-
čios laisvę ir mūsų tėvynės Lietuvos 



Netruko praeiti šiltasis metų lai-
kotarpis su gražiais įvykiais, gausiais 
Dievo malonių ir dovanų. Pirmiausia 
iš visos širdies sveikinu visus Pane-
vėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio 
narius, esamus ir buvusius dvasios 
vadovus, organizatorius ir pagalbi-
ninkus bei neužmiršdamas ir į amži-
nybę iškeliavusiųjų, kuriems veikiant 
jie prieš keturiasdešimt metų susibūrė 
į maldų Dievo Motinai rožinio pynę. 
Ypatingo dėmesio užsitarnauja viso 
Gyvojo Rožinio siela – ponia Nijolė 
Gylienė, labai labai jai Ačiū ir prisi-
minkime ją savo maldose. Linkiu ir 
toliau visiems maldininkams „kilti ir 
kelti“, kaip byloja šios draugijos cre-
do. Šį gražų jubiliejų minėjome Ra-
mygaloje liepos pabaigoje XV-ojo 

kongreso metu. Maldose prisi-
minkime šios šventės rėmėjus 
ir organizatorius.

Į Krekenavos didžiuosius 
atlaidus mus sukvietė Dievo 
Motina, kuri gina ir saugo nuo 
visokių pavojų, savo galingu už-
tarimu globoja kiekvieną remon-
tuojamos ir besidailinančios, o 
dabar jau ir besipuikuojančios 
nauju variniu stogu bazilikos 
piligrimą. Atlaidų organizato-
rių komandos dėka viskas vyko 
sklandžiai ir ramiai – tariame 

jiems Ačiū, o gerasis Dievas jiems vi-
siems teatlygina. 

Visas rugpjūčio mėnuo buvo skirtas 
minėjimams ir renginiams švenčiant 
Baltijos kelio 30-metį. Čia svarbu ne-
pamiršti ne tik didvyrių, nepagailė-
jusių savo kraujo ir aukos dėl  mūsų 
valstybės Nepriklausomybės, bet ir 
kiekvieno mažutėlio, kuris varstė ro-
žinį ir kalbėjo maldas už Lietuvą.

Labai simboliškai tas trijų dešimt-
mečių laikas sutampa ir su mūsų vys-
kupijos Dievo tarno kunigo kankinio 
Alfonso Lipniūno palaikų perlaidoji-
mu. Melskimės už beatifikacijos eigą
ir atsakinguosius, kad šio kunigo 
darbai, atsidavimas, pasiaukojimas 
ir meilė žmogui Dievo ir Bažnyčios 

akyse išsilietų palaiminimu ir šven-
tumu kiekvienam iš mūsų.

Nuoširdžią padėką skiriu ir kiek-
vienam prisidėjusiam prie Panevėžio 
Kristaus Karaliaus katedros remonto 
darbų. Jūsų aukų dėka dalis katedros 
tapo atnaujinta ir nors dar laukia dide-
li iššūkiai, bet gera pradžia padaryta. 

Miela prisiminti ir spalio 1 d. 
vykusį susitikimą Kaišiadorių ka-
tedroje, į kurią mus subūrė didysis 
misionierius palaimintasis Teofilius
Matulionis. Jūsų rožinio malda už 
kiekvieną, reikalingą atsivertimo, nė 
kiek nėra menkesnė už aktyvią mi-
sionierių veiklą misijų kraštuose.

Svarbi žinia nuskambėjo iš mūsų 
Šventojo Tėvo lūpų, kai jis rugsėjo 
30 d. paskelbė dokumentą, įvedantį 
naują – Dievo Žodžio šventę, kurią 
švęsime kiekvienų liturginių metų 3-
iąjį eilinio laiko sekmadienį (pirmas 
minėjimas 2020 m. sausio 26 d.). 
Popiežius Pranciškus nori atkreipti 
mūsų dėmesį į Šventąjį Raštą – gy-
vojo Dievo Žodį, kad jis būtų labiau 
apmąstomas, iškilmingiau skelbia-
mas ir vaisingiau išgyvenamas. 

Visiems maldininkams ir besidar-
buojantiems dėl artimo meilės nuo-
širdžiai dėkoju, meldžiu sveikatos ir 
palaimos.

Jūsų vyskupas
Linas Vodopjanovas OFM

nepriklausomybę. 
Dėkojame, kad ir mums, beprade-

dančiai savo veiklą Gyvojo Rožinio 
bendruomenei, patarėte, padėjote, 
kai to reikėjo.

Nuoširdžiausiai sveikindami lin-
kime, kad Švč. Mergelei Marijai, 
Apaštalų Karalienei ir Bažnyčios 
Motinai, užtariant Gerasis Dievas 
Jus laimintų ir globotų, duotų svei-
katos, stiprybės ilgus metus neš-
ti mums Gerąją Naujieną ir šviesti 
savo pavyzdžiu.
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Dėkojame 

Mielieji,
sveikindami Jus su artėjančiomis šv. Kalėdomis ir Naujaisiais metais 

dėkojame, kad nešykštėdami savo brangaus laiko bendravote su mumis, 
padėjote mums gilinti tikėjimą, vedėte katechezes, aukojote šv. Mišias 
melsdami Dievą mums malonių.

Meldžiame Aukščiausiąjį atlyginti gausiomis malonėmis kardinolui Si-
gitui Tamkevičiui SJ, Panevėžio vyskupijos vyskupui Linui Vodopjanovui 
OFM, vyskupui emeritui Jonui Kauneckui, Vilniaus vyskupui Dariui Trijo-
niui, Šiaulių vyskupijos vyskupui Eugenijui Bartuliui, Panevėžio vyskupo 
generalvikarui Eugenijui Styrai, kancleriui Sauliui Černiauskui, Panevėžio 
– Krekenavos dekanato dekanui Pavel Andžejevski, Rokiškio dekanato de-
kanui Eimantui Novikui ir vyskupijos dekanams, Panevėžio Kristaus Ka-
raliaus katedros administratoriui Eugenijui Troickiui, kunigams Rimantui 
Kauniečiui, Juozui Kuodžiui, Tomui Paliukėnui, Panevėžio Šv. apaštalų 
Petro ir Povilo parapijos klebonui Romualdui Zdaniui ir parapijų klebo-
nams, Panevėžio Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios vikarui Žilvinui 
Treiniui ir parapijų vikarams, Panevėžio Švč. Mergelės Marijos Nekalto 
Prasidėjimo bažnyčios rektoriui Sigitui Sudentui ir kunigams bei diako-
nams, prisidėjusiems vystant Gyvojo Rožinio draugijos veiklą parapijose.

 Kaišiadorių Kristaus Atsimainymo katedros klebonui monsinjorui 
Rimvydui Jurkevičiui, Kauno Kristaus Prisikėlimo parapijos klebonui 
monsinjorui Vytautui Grigaravičiui, Telšių vyskupijos Akmenės parapijos 
klebonui kanauninkui dr. Algiui Genučiui, Telšių vyskupijos Telšių Vin-
cento Borisevičiaus kunigų seminarijos prefektui kanauninkui Andriejui 
Sabaliauskui, Vilianų (Latvija) bažnyčios klebonui kun. Rinalds Stanke-
vičs MIC, Kauno arkivyskupijos Šėtos Švč. Trejybės parapijos klebonui 
kun. Robertui-Gedvydui Skrinskui, Šiaulių vyskupijos Tytuvėnų Švč. 
Mergelės Marijos Angelų Karalienės parapijos klebonui kun. Rimantui 
Žaromskiui. Seserims vienuolėms: Monikai CSC, Kazimierai DP, Euge-
nijai DP, Jūratei DP, Darutei PAMI bei Šv. Jono apaštalinių seserų kongre-
gacijos seserims. 

Panevėžio palaikomojo gydymo ir slaugos ligoninės direktorei p. 
Violetai Grigienei ir ligoninės personalui.

Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio 
draugijos dvasinis vadovas kun. Alfredas Puško, 

vadovė Nijolė Gylienė ir komiteto nariai 

Šiaulių vyskupą Eugenijų Bartulį
Meilės darbai visuomet priartina mus prie Dievo.

Šv. Motina Teresė

Jūsų Ekscelencija,
Sveikindami Jus 70-ojo Gimtadienio proga, 

džiaugiamės mielomis bendravimo su Jumis aki-
mirkomis. Dėkojame Jums už tėvišką, ganytojiš-
ką meilę, rūpestį, kad palaikote mus, po šalį pa-
sklidusius Gyvojo Rožinio maldininkus.

Nuoširdžiausiai linkime: Dievo Apvaizdai ir 
Švč. Mergelei Marijai globojant, būkite sveikas 
ir stiprus toliau  darbuodamasis Kristaus vynuo-
gyne! Veskite mus Viešpaties keliu.

Su malda
Pagarbiai 

Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio 
draugijos maldininkai
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Paminėjome Panevėžio miesto 
Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos atkūrimo 40-metį

Elena Strumskienė,
Panevėžio miesto Gyvojo Rožinio draugijos narė 
nuo 1979 metų, pirmo būrelio vadovė 

Nukelta į 4 psl.

narių apskaita. Džiugu, kad vyskupijos Gyvojo Rožinio 
bendruomenė esame lyg viena šeima, sugebanti susitelk-
ti, kai to reikia. Esame aukomis prisidėję Kaišiadorių 
vyskupijoje, Guronyse, kuriant Rožinio slėpinių parką, 
tvarkant Šiluvos bazilikos teritoriją. 

Artėja Panevėžio Kristaus Karaliaus katedros šim-
tosios metinės, katedros fasadui būtinas didelis remon-
tas. Tam reikalinga didelė pinigų suma. Todėl vyskupijos 
Gyvojo Rožinio komiteto nariai pasitarę nusprendėme 
paskelbti akciją ir pakviesti Gyvojo Rožinio narius nors 
vienu euru prisidėti prie šios problemos sprendimo. Bū-
relių vadovai dekanatuose solidariai ėmėsi darbo. Lankė 
rožinio narius, rinko aukas. Akcija vyko nuo liepos 1 d. 
iki spalio 1 d. Iš viso buvo surinkta 12.070 Eur. Tai žen-
kli suma, kuria mes, vyskupijos Gyvojo Rožinio nariai, 
prisidėjome, kad mūsų katedra pagražėtų. Anykščių de-
kanate surinkta 606 Eur, Pasvalio – 400 Eur, Rokiškio 
– 700 Eur, Utenos – 2.220 Eur, Zarasų – 550 Eur, Pa-
nevėžio mieste – 7.104 Eur, Panevėžio-Krekenavos de-
kanate – 340 Eur, Panevėžio  dekanate – 150 Eur. Biržų 
ir Kupiškio dekanatai bei Miežiškių ir Smilgių parapijos 
akcijoje nedalyvavo. Už aukas mums yra didžiai dėkin-
gas Kristaus Karaliaus katedros administratorius kun. 
Eugenijus Troickis.

Brangieji, baigėsi Misijų mėnuo, tačiau mes nepa-
mirškime, kad esame misionieriai, įsipareigoję savo pa-
vyzdžiu nešti Gerąją Naujieną, rožinio malda prisidėti 
prie pasaulio ir Bažnyčios problemų sprendimo. Ir toliau 
Šventosios Dvasios vedami, Dievo Motinos Marijos glo-
bojami kiek galėdami darykime gerus darbus, saugokime 
ir puoselėkime savo šaknis, senas lietuviškas tradicijas. 
To labai linkiu sau ir mums visiems. 

Su nuoširdžiausiais linkėjimais džiaugsmingų šv. Ka-
lėdų ir palaimintų Naujųjų metų, Mielieji.      

                                                   Nijolė Gylienė

Gerai prisimenu 1979 metus. Buvome dar jauni, en-
ergingi įvairių profesijų žmonės, kuriems labai norėjosi 
ko nors tyro ir tikro. Todėl sekmadienių popietėmis mes, 
bendraminčiai, pradėjome rinktis pas Nemuno gatvėje 
gyvenusią a. a. Aneliūtę. Aneliūtė – buvusi tremtinė. 
Tai buvo žmogus, raginęs mus melstis, ypač rožinį. 

Siaurame rate žinojome, kad į Miežiškius atvyksta 
kun. J. Zdebskis, kad tuometinis Miežiškių parapijos 
klebonas a. a. kun. Kostas Balsys pradėjo atkurti tarpu-
kario Lietuvoje buvusią labai populiarią Gyvojo Rožinio 
draugiją. Prie miežiškiečių prisijungėme ir mes, grupelė 

panevėžiečių. Išaugus maldininkų iš Panevėžio skaičiui, 
atsiskyrėme nuo miežiškiečių. Taip gimė Panevėžio mies-
to Gyvojo Rožinio draugija. Kartą per metus gruodžio 8 
d. vakare paslapčia rinkdavomės į Šv. apaštalų Petro ir 
Povilo bažnyčią į šv. Mišias, kurias rizikuodamas auko-
davo a. a. tuometis klebonas kun. J. Juodelis.

Atkūrus Lietuvoje nepriklausomybę mūsų veik-
la tapo vieša. Rinkome aukas ir užprašydavome šv. 
Mišias už tėvynę Lietuvą įvairiose šalies bažnyčiose, 
atstatėme, kaip padėkos Dievui ženklą, tarpukario Lietu-
voje Klaipėdos gatvėje stovėjusį pavasarininkų draugi-
jos kryžių, rinkome aukas blokados fondui. Draugijos 
veiklos 25-mečiui atminti Kryžių kalne pastatėme 

Redakcijos skiltis 

Į praeitį skuba dar vieni metai. Mums, Panevėžio vys-
kupijos Gyvojo Rožinio draugijos nariams, jie neeiliniai. 
Susirinkę Ramygalos Šv. Jono Krykštojo parapijoje į XV-
ąjį Gyvojo Rožinio draugijos kongresą, šventėme Pane-
vėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos įkūrimo 15-
tąsias metines. Tai - ir daug, ir mažai. Penkiolika metų su 
rožinio malda,  Švč. Mergelei Marijai globojant,  supras-
dami, kad čia, žemėje, esame tik piligrimai, visi drauge 
sutardami ėjome ir einame viena kryptimi – Amžinybės 
link. Mūsų Panevėžio vyskupijoje šiuo metu yra 6425.

Nepasakyčiau, kad kelias buvo labai paprastas ir 
lengvas. Juolab, kad analogiškos Gyvojo Rožinio drau-
gijos Lietuvoje nebuvo. Buvo tik svajonės ir miražas. Ta-
čiau Dievo Apvaizdai ir Švč. Mergelei Marijai globojant 
sėkmingai vieningi ėjome ir toliau einame pasirinktu 
keliu. Džiugu, kad  dabar jau esame sutvirtėjusi, turinti 
aiškią kryptį bendruomenė ir į mus žvalgosi vis daugiau 
rožinio maldos mylėtojų iš kitų vyskupijų. Smagu, kad į 
kongresą Ramygaloje sulaukėme svečių, bendraminčių, 
atvykusių iš Telšių vyskupijos Klaipėdos miesto Šilalės 
parapijos, Vilniaus arkivyskupijos Vilniaus miesto bei 
Lentvario parapijų, Kauno arkivyskupijos Jonavos deka-
nato, Kauno m. Kristaus Prisikėlimo parapijos, Šiaulių 
vyskupijos Tytuvėnų parapijos. 

Džiaugiamės vėl susitikę su senais pažįstamais - roži-
nio maldininkais, spalio mėnesio 1 d. atvykusiais  į Kai-
šiadorių katedrą, į Misijų mėnesio atidarymo šventę. Tai 
100 rožinio maldos mylėtojų iš Panevėžio vyskupijos ir dar 
100 iš Vilniaus, Kauno, Jonavos bei Tytuvėnų parapijų. 

Šiais metais pradėjome vadovautis naujais draugijos 
įstatais, reglamentuojančiais mūsų tikslus, uždavinius ir 
veiklos kryptis. Smagu, kad Rokiškio, Panevėžio-Kreke-
navos, Zarasų dekanatuose kompiuterizuota draugijos 
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Ką bežinotume apie laiką, jis vis tiek lieka nesuvaldo-
mas, mįslingas, nepermaldaujamas... Jis skuba, jo lieka 
vis mažiau, bet būtent jo dėka nuolat vyksta mūsų tikra-
sis augimas, vis gaunam naujas galimybes geriau suprasti 
patį gyvenimą... Tai, kas svarbiausia, lieka, tikrieji vaisiai 
bręsta ilgai. Metų įvykiai, įvairūs renginiai nepraeina vel-
tui. Išliekantys rezultatai mažiau matomi, bet jie daug tik-
resni už visas emocijas, entuziazmą, su kuriais laukiam, 
darbuojamės, išgyvenam visas laiko dovanas...

Praeinantys 2019-ieji vėl buvo dosnūs, pilni išskirtinių 
įvykių ir švenčių. Jais ypač išsiskyrė ruduo. Kaip gamto-
je šis metų laikas pasižymi gausa visokių gėrybių, kurias 
užaugina žemė, taip ir bažnytiniame gyvenime jis buvo 
tikrai derlingas. 

Baigiantis liepai penkioliktas draugijos kongresas su-
kvietė visus į Ramygalą. Šventei buvo ilgai ir kruopščiai 
ruoštasi, bet ji greitai pralėkė ir ištirpo... Krekenavos, Šilu-
vos atlaidai taip pat panašiai praėjo, bet daug kas ir liko!..

Paminėjome popiežiaus vizito metines. Dar kartą dė-
kojome Dievui už parodytą mums dėmesį ir ypatingą pa-
drąsinimą, prisiminėme Petro įpėdinio mums skirtas kal-
bas. Kad ir kaip bebrangintume popiežiaus žodžius, jei 
jų nepritaikysime kasdienybėje, jie nepasieks savo tikslo. 
Pontifikas juk kalbėjo apie tai, kas pralenkia laiką, apie
tai, kuo žmogus iš tiesų yra turtingas. Gerai žinome apaš-
talo Pauliaus 1 Laiško korintiečiams 13 skyrių. Jei nėra 
meilės, viskas yra tuščia. Net ir dideli darbai! Popiežius 
Pranciškus, lankydamasis Vilniaus Gailestingumo Moti-
nos šventovėje, kalbėjo: „Ir nuo tos akimirkos, kai Jėzaus 
atvaizdas buvo įspaustas kaip anspaudas kiekvieno žmo-
gaus širdyje, kiekvienas vyras ir kiekviena moteris mums 

Metų akcentai 

kryžių, kuris tapo populiarus tarp ten besilankančių. 
Apie tai liudija gausybė ant jo pakabintų rožinių. Ne 
kartą esame jį matę ir televizoriaus ekrane.

Tačiau neapsieita ir be nemalonių dalykų, be galimo 
draugijos skilimo. Mieste susikūrė klaidatikių sekta, kuri 
taip pat pretendavo vadintis Gyvojo Rožinio draugija. 
Dalis mūsų draugijos maldininkų susigundę gražiais 
pažadais ir prisijungė prie sektantų. Liko ištikimiausi, 
kurie meldė Dievo Motiną pagalbos. Maldos buvo 
išklausytos. Neilgai trukus dauguma išėjusiųjų grįžo 
atgal. Draugija toliau tik augo ir stiprėjo.

Šiemet liepos 19 – 21 dienomis šventėme Panevėžio 
miesto Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos 
atkūrimo 40- tąsias metines. Liepos 19 diena, penktadie-
nis, buvo skirta maldai už mirusius ir sergančius Gyvojo 
Rožinio draugijos narius. Susirinkę į Kristaus Karaliaus 
katedrą giedojome Švč. Jėzaus Vardo rožinį. Meldėme 
Dievo Gailestingumo rožinio nariams, per keturis 

Nukelta į 5 psl.

suteikia galimybę susitikti Dievą. Kai mes užsidarome 
savyje iš baimės, kai statome sienas ir užtvaras, galiausiai 
užkertame kelią Jėzaus Gerajai Naujienai, kuri istoriją ir 
gyvenimą veda pirmyn.“Anot popiežiaus, tik atsiverdami 
kitiems esame tikri Jėzaus mokiniai, Jo sekėjai.

Kaip neprisiminti dar vieno Pranciškaus akivaizdaus 
paraginimo: „Esame krikščionys ir norime siekti šventu-
mo. Siekite šventumo pradėdami nuo susitikimo ir ben-
drystės su kitais žmonėmis, būkite dėmesingi jų vargams. 
Mūsų tikroji tapatybė yra susijusi su priklausymu tautai. 
Nėra nei „laboratorinės“, nei „destiliuotos“, nei „grynak-
raujės“ tapatybės – tokios tapatybės neegzistuoja. Yra ke-
liavimo kartu, kovojimo kartu, mylėjimo kartu tapatybė.“ 
(kalba Jaunimui Vilniaus arkikatedros aikštėje)

Šios dvi ištraukos tegul nuolat pasveria ir patikrina 
mūsų intencijas, pastangas, kasdienybės darbus, kad vis-
kas tarnautų mūsų autentiškos krikščioniškos tapatybės 
stiprinimui, tikėjimo augimui bei puoselėjimui nuošir-
džios bendrystės, kuri yra viso bažnytinio gyvenimo pa-
matas. Popiežiaus žodžiai taikliai nusako, kas yra tas tik-
rasis mūsų turtas, lobis, kurio nesunaikina laikas, vaisiai, 
kurie lieka, nors viskas skuba ir greit praeina... Tai mūsų 
tarpusavio meilė, kuri yra tikroji mūsų tapatybės žymė.

Šių metų spalis atvėrė mums galimybę prisiminti, kad 
misijos yra kiekvieno krikščionio uždavinys ir pareiga.

Ypatingojo Misijų mėnesio pradžios iškilmė spalio 1-ąją 
dieną kaip ir dera vyko prie didžio misionieriaus pal. Teo-
filiaus Matulionio relikvijų. Iškilmingas šv. Mišias Kaišia-
dorių katedroje aukojo Lietuvos vyskupai ir daug kunigų. 
Koncelebracijai vadovavo Lietuvos Vyskupų Konferencijos 
pirmininkas arkivyskupas Gintaras Grušas. „Drauge su po-
piežiumi Pranciškumi, vyskupais, kunigais, pašvęstaisiais ir 

Atkelta iš 3 psl. dešimtmečius iškeliavusiems į Amžinojo Tėvo namus. 
Taip pat meldėme sveikatos ir stiprybės ligoniams ir juos 
globojantiems. Buvo teikiamas Ligonių sakramentas. 
Sekančią dieną vykome į Miežiškius. Ten Švč. Mergelės 
Marijos bažnyčioje šv. Mišias aukojo Panevėžio Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėjimo rektorato rekto-
rius kun. Sigitas Sudentas. Drauge su Miežiškių parapi-
jos Gyvojo Rožinio nariais dėkojome Aukščiausiajam už 
per keturis dešimtmečius mums suteiktas malones. Po to, 
aplankę šventoriuje palaidoto Gyvojo Rožinio draugiją 
atkūrusio kun. Kosto Balsio kapą, drauge su Miežiškių 
parapijos Gyvojo Rožinio nariais rinkomės agapei į 
Angelų slėnį. Ten visi drauge vaišinomės, bendravome, 
linksminomės. Sekmadienį, t. y. liepos 20 d., gausiai 
rinkomės į Kristaus Karaliaus katedrą švęsti Eucharisti-
jos. Sumos šv. Mišias už mus aukojo Panevėžio vysku-
pas Linas Vodopjanovas OFM. Vyskupas linkėjo, kad ir 
toliau mūsų bendruomenė augtų, klestėtų, kad į mūsų 
gretas įsijungtų kuo daugiau jaunesnio amžiaus žmonių.
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broliais bei seserimis visame pasaulyje šiandien čia, Lietu-
voje, Kaišiadorių katedroje, prie pal. Teofiliaus Matulionio
– didžio misionieriaus, ištikimo ganytojo, Dievo žmogaus 
– pradedame misijoms skirtą mėnesį“, – šiais žodžiais į su-
sirinkusiuosius kreipėsi Kaišiadorių vyskupas Jonas Iva-
nauskas.

Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius 
vyskupas A. Jurevičius homilijoje kalbėjo apie Bažny-
čios mokytoją ir misijų globėją, visiems gerai pažįstamą 
ir mylimą šventąją Teresėlę. Jis sakė: „Mąstydama apie 
Bažnyčią, kaip Kristaus Kūną, Kūdikėlio Jėzaus Teresė 
ieškojo vietos, kurioje geriausiai realizuotų savo misiją. Ir 
ją surado! Dienoraštyje ji taip užrašė: „Supratau, kad, jei 
Bažnyčia yra kūnas, sudarytas iš skirtingų narių, tai negali 
trūkti paties reikalingiausio, paties kilniausio iš visų. Su-
pratau, kad Bažnyčia turi širdį ir kad ta širdis dega meile. 
Supratau, kad tik meilė skatina veikti Bažnyčios narius, ir 
jei meilė užges, tai apaštalai jau nebeskelbs Evangelijos ir 
kankiniai atsisakys lieti savo kraują… Supratau, kad mei-
lėje slypi visi pašaukimai, kad meilė yra viskas. ... Taip 
aš radau savo vietą Bažnyčioje, ir šią vietą man davei Tu, 
mano Dieve… Bažnyčios, mano Motinos, širdyje aš būsiu 
Meilė… Taip bus įgyvendinta mano svajonė!!!“

Ganytojas tęsė: „Nors šv. Teresėlė ir nebuvo išvykusi 
į misijas, tačiau maldos pagalba ji visa savo širdimi buvo 
misijose. Apie tai ji rašo: „Karmelyje išnyksta sienos, jos 
neriboja. Tapdama karmelite, tapau kine, inde, japone, 
esu iš visur, iš viso pasaulio. Mano širdis laisva, gali eiti 
bet kur. Meilė leidžia apkeliauti pasaulį. Visa, kas vyksta 
pasaulyje, vyksta mylinčiojo širdyje. ... Tik Meilė nutie-
sia kelią iki pat pasaulio pakraščių.“

Vysk. A. Jurevičius pastebėjo: „Vienas iš dvasinių šv. 
Teresėlės sūnų yra ir palaimintasis Teofilius Matulionis.
Po išlaisvinimo iš lagerio 1934 metais pal. Teofilius po-
piežiaus kvietimu viešėjo Romoje. Palaimintojo dėmesį 
patraukė įdomūs sutapimai: jie abu yra gimę tais pačiais 
1873 metais; abu jie tais pačiais metais, būdami tik trejų, 
tapo našlaičiais mirus motinai. Palaimintasis Teofilius šį
sutapimą priėmė kaip Dievo ženklą ir visuomet turėjo su 
savimi šv. Teresėlės paveikslėlį, kuris jį lydėjo lageriuose 
iki žemiško gyvenimo pabaigos.

Palaimintasis Teofilius buvo paskirtas vyskupu Rusi-
jos katalikams, todėl labai išgyveno tuomet, kai negalėjo 
pasiekti savo ganomųjų. Būdamas Lietuvoje, jis domėjo-
si Rusijos katalikų gyvenimu, o Kauno kunigų seminari-
joje vedė misijų būrelį seminaristams ir ragino ne tik apie 
save ir savo kraštą galvoti, bet turėti ir platesnį žvilgsnį. 
Taip dar tuomet atsirado Misijoms remti draugija, kurios 
narys buvo ir palaimintasis Teofilius.“

„Brangieji, tikriausiai negalvojame apie tai, kad turėtu-
me tapti misionieriais kokiuose nors tolimuose kraštuose, 
kur Kristus dar nėra pažįstamas. Tačiau ar mūsų kraštas, 
ar mūsų aplinka nėra tapusi misijų kraštu? Juk ta malonė 

ir garbė būti Kristaus misionieriumi mums suteikiama per 
Krikštą“, – priminė ganytojas.

Kauno arkivyskupija parengė pasiūlymus visų metų 
sielovadinei veiklai, kad kasdien, jausdami bendrystę su 
popiežiumi, įsijungtume į Bažnyčios misiją. Kaip žinia, ne 
tik Pranciškus, bet ir jo pirmtakai visada pabrėžė Švč. Mer-
gelės Marijos vaidmenį, Jos užtarimo ir pavyzdžio svarbą. 
Rugsėjo mėnesiui parengtoje medžiagoje vienas iš tekstų 
buvo popiežiaus Pranciškaus 2013 m. gegužės 31 d. Švč. 
Mergelės Marijos Apsilankymo šventėje sakytos homilijos 
ištrauka: „Neįmanoma skelbti Jėzaus su laidotuvių liūdesiu 
veiduose“. Tos dienos skaitiniai primena tikrąją krikščio-
nišką laikyseną ir kviečia būti vilties žmonėmis: „Krykš-
tauk iš džiaugsmo, Siono dukra! <...> Visa širdimi džiau-
kis ir džiūgauk, dukra Jeruzale!“ (Sof 3, 14). Evangelistas 
Lukas pasakoja, kaip Marija nuskuba aplankyti giminaitės 
Elzbietos ir šios kūdikis šokteli įsčiose iš džiaugsmo. Šioje 
Evangelijoje randame ir pačią gražiausią šlovinimo gies-

mę, kuria Marija atsiliepė į Elzbietos pasveikinimą: „Mano 
siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu, savo 
Gelbėtoju“. (Lk 1, 46) Marijos pavyzdys mus kviečia ap-
mąstyti, kuo džiaugiasi mūsų sielos ir kokių didžių dalykų 
mums yra padaręs Visagalis. Ar mūsų širdys džiūgauja ir 
šlovina Jį tik tada, kai viskas sekasi, kai gyvenimas einasi 
pagal mūsų planą? Ar jos pasiruošusios šlovinti Viešpatį net 
ir tada, kai būna sunku? Dažnas mūsų atskubame pas Dievą 
ištikus bėdai, bet ar tada Jį šloviname? Ar ištikti sunkumų 
šloviname Dievą, ar tik išdėstome Jam savo problemas ir 
sunkumus? Jei tikime, kad viskas yra iš Dievo malonės, tai 
kodėl ne visada norisi Jam dėkoti ir Jį šlovinti?“

Spalio 5 d. Panevėžio bendruomenių rūmuose vyko 
Panevėžio vyskupijos Atsinaujinimo diena „Pakrikštyti ir 
siunčiami“. 

Mūsų garbingojo ganytojo Panevėžio vyskupo Lino 
Vodopjanovo OFM, kunigų svečių Allessandro Barelli, 
Rastislav Dluhy, Peter Hertel, kitų dalyvių drąsinami ir 

Dvasinio Atsinaujinimo diena Panevėžyje. 
Švenčiama Eucharistija

Nuotr. V. Bakučio
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Panevėžio Kristaus Karaliaus katedra
1926 m. balandžio 4 d. popiežius 

Pijus XI įsteigė Panevėžio vyskupiją 
ir paskyrė vyskupijos katedra pradėtą 
statyti kankinio vyskupo šv. Stanislo-
vo bažnyčią, duodamas jai Karaliaus 
Kristaus vardą. 

1926 m. birželio 16 d. naujai 
įsteigta Panevėžio Dekanų Konferen-
cija nutarė įvesti mokesčius katedros 
statybai. Tais pačiais metais rugsėjo 
14 d. vyskupas Kazimieras Paltaro-
kas, pats paaukojęs 1000 litų, gany-
tojo laišku kreipėsi į visus Panevėžio 
vyskupijos tikinčiuosius, prašydamas 
kiekvieną prisidėti paaukojant bent 
po litą, kad vyskupijoje „neliktų žmo-
gaus, kurs būtų neprisidėjęs prie visų 
parapijų bažnyčios statymo“. 1928 
m. statybos komiteto pirmininku iš-
rinkus prel. P. Strakšą, statyba pa-
spartėjo. Statybos reikalais rūpinosi 
ir kun. Jonas Maciejauskas.

Architektui R. Steikūnui ir inžinie-
riui Gordevičiui kiek galima pakeitus 
1908 m. pradėtos bažnyčios planą, 
sutvirtinus pamatus, paaukštinus sie-
nas, pridėjus priestatus su kolonomis, 
įtaisius požemius, pamūryta, iš išorės 

ir vidaus nutinkuota, cementiniais ir 
gipsiniais ornamentais papuošta ir 
įrengta pamaldoms laikyti katedra.

Katedra pastatyta neobaroko sti-
liumi. Pamatai iš akmens; sienos 
degtų plytų, aukščiau išorėje – ap-
mūrytos cementinėmis plytomis. Ka-
tedros ilgis siekia 55 m, plotis – 27 

m, aukštis – 16 m. Lubos iš gelžbeto-
nio, stogas dengtas cinkuota skarda. 
Gelžbetoninis bokštas siekia 55 met-
rus aukščio. Mažesnis gelžbetoninis 
bokštelis įsitaisęs virš presbiterijos.

Daili baliustrada sumaniai dengia 
stogo galą, kurio pakylose įsitaisiu-
sios 3 metrus aukščio siekiančios 
cementinės Bažnyčios ganytojų po-
piežiaus Pijaus XI ir pal. Jurgio Ma-
tulaičio – Panevėžio vyskupijos stei-
gėjų – statulos.

Varpinė įrengta bokšte, kurį statė 
inžinierius Pranas Morkūnas. 1931 
m. pašventinti keturi varpai, lieti 
Vokietijoje, Apoldos mieste, brolių 
Shilling‘ų liejykloje. Vienas varpas, 
sveriantis 1628 kg, skirtas Kristui Ka-
raliui su užrašu: „Prabilk tautų protui, 
pajudink jų valią, neleisk jiems daryti 
žalingų klaidų... O Viešpatie Jėzau, 
Karalių Karaliau, naikink ir šaltinį 
žmonijos ydų“. Šalia teksto išlie-
dintas Kristaus Karaliaus atvaizdas. 
Antras varpas, skirtas Švč. Mergelei 
Marijai, sveriąs 771 kg, su Marijos 
paveikslu ir žodžiais:  „Mes trokštam 
Dievo kareivijoj, įstatymuos, teisme, 
rašte, mokyklose, viešoj draugijoj, 

mokomi visą dieną klausėmės, svarstėme, dalinomės, dar 
labiau gilinomės į visų mūsų svarbiausią pašaukimą – my-
lėti bei dalintis meile su visais, šlovinome Viešpatį. Visą 
dieną apvainikavo Šv. Eucharistija.

Kun. Rastislav Dluhy pradėdamas savo katechezę pri-
minė Šv. Jono Pauliaus II mintį: „Jei būsime paklusnūs Šv. 
Dvasiai, daug žmonių susidurs su Dievo malone, atsivers, 
pasipils misijų gausa“. Ir dabar, kaip pabrėžė kunigas sve-
čias, šis laikas, šis misijų mėnuo yra ypatingas malonės 
metas, kurio metu įvyks kažkas nepaprasta. Tai fantastiška 
galimybė susitikti su Viešpačiu. Tad esame popiežiaus Pran-
ciškaus kviečiami leistis į nuostabų nuotykį ir tęsti prasidė-
jusį Bažnyčios atbudimą. Kun. Rastislav kvietė, kad susitik-
tume su Jėzumi patys ir padėtume su Juo susitikti kitiems. 
Taip pat svarbu suprasti, kad Jėzus mūsų laukia kiekvieno 
asmeniškai ir kartu visų savo bendruomenėje. Pirmiausia 
kiekvienas esame kviečiamas atnaujinti savo meilę Jam ir 
paklausti savęs, ką galiu padaryti, kad kiti per mane susi-
tiktų Dievo Sūnų? Labai svarbus yra kiekvieno asmeninis 
liudijimas. Būti langu, per kurį Jėzus žvelgia į kitą“. 

Misionierystė – tai gyvenimas Dievo meile. Ir jei tikrai 

ją esu patyręs, ja gyvenu, jos jau negaliu savyje sulaikyti 
– aš trokštu ja dalytis ir noriu, kad ir kiti ja gyventų.

Vyskupas homilijoje ragino atsiliepti į Dievo siunti-
mą: „Per krikštą gavome malonę ir pareigą, tad turime 
eiti. Turime veikti. Nesitikėti vien gauti. Bet tam, kad bū-
tume misionieriai, nereiškia, kad turime keliauti į kitus 
žemynus ar daryti didingus darbus. Savo kasdienėje ap-
linkoje, savo šeimoje mes jau galime ir turime būti misio-
nieriai, savo pavyzdžiu ir vertybėmis liudydami Kristų, 
gyvendami mūsų tikėjimu.“ Ganytojas priminė, kad ne 
vien žodžiais, bet darbais, o kartais ir savo tyliu buvimu 
šalia kito galime parodyti Jėzaus meilę kitam.

Taigi metai eina į pabaigą. Apžvelgiam juos, grįžtam 
prie įvykių, vertinam. Svarbiausia – turime aiškią kryp-
tį. Pats Viešpats mus siunčia ir palaiko. Jo artumas, Švč. 
Mergelės Marijos pavyzdys ir užtarimas įkvepia ir drą-
sina. Misija išlieka. Kol turime laiko, kol jis mums yra 
dovana, neskaičiuokim to, ką tenka atiduoti, paaukoti iš 
meilės ir dėl meilės. Nėra svarbesnio uždavinio. Ir rezul-
tatai, tokio pasirinkimo vaisiai neišnyksta. Jais džiaugsi-
mės ir čia, žemėje, ir per amžius – Dangaus tėvynėje.

Parengė R. K. pagal įvairių katalikiškų 
interneto svetainių pateiktą medžiagą
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visame Lietuvos krašte. Priglausk, 
Šventa Panele“. Trečiasis varpas yra 
skirtas šv. Kazimierui (434 kg), kurio 
įrėžtas bareljefinis atvaizdas su gies-
mės žodžiais: „Siela gryniausia, šir-
die skaisčiausia, mūsų Tėvynės Žiede 
rinktinis. Melsk Visagalį, gelbėk mūs 
šalį, Šventas Kazimierai“. Ketvirtuoju 
varpu yra pagerbiamas šv. Stanislovas 
kankinys: „Sancte Stanislae, ora pro 
nobis“. Šis varpas sveria 301 kg.

1930 m., Vytauto Didžiojo, metais, 
kovo 4-ąją, šv. Kazimiero (vyskupi-
jos ir jaunimo globėjo) dieną, prelatas 
Jonas Mačiulis-Maironis pašventino 
katedrą. Vyskupo Kazimiero prašo-
mas, poetas Maironis specialiai ka-
tedrai parašė himną Kristui Karaliui, 
kurį pirmą kartą sugiedojo iškilmin-
gai įnešant Švč. Sakramentą. Muziką 
himnui sukūrė kompozitorius prel. T. 
Brazys, kuris taip pat dalyvavo baž-
nyčios pašventinimo iškilmėse. 

Katedra padalinta į tris navas su 
koplyčia Švč. Sakramentui laikyti. 
Tam reikalui popiežius Pijus XI pado-
vanojo monstranciją. Virš zakristijos 
įrengti du aukštai. Laiptai ir perden-
gimai betoniniai. Durys ąžuolinės, 
meniškai raižytos. Langai dvigubi. 
Grindys išklotos cementinėmis spal-
votomis plytelėmis, bet po remonto 
uždengtos parketu, kuris ir šiandien 
tarnauja. Po grindimis išvesti kanalai 
katedros šildymui. 1930 m. po Švč. 
Sakramento koplyčia įrengtas rūsys 
centriniam šildymui.

Didysis altorius – tai vyskupo Ka-
zimiero Paltaroko dovana katedrai. 
Altoriaus mensa mūrinė iš akmens ir 
plytų, pridengta balto marmuro lenta 
iš viršaus, iš šonų apdėta raižytomis 
ąžuolinėmis lentomis; ją supa trys 
mediniai laiptai, iš visų keturių pusių 
prieinami. Tabernakulis pagamintas 
iš ąžuolo, gausiai paauksuotas, su 
greta klūpančiais dviem angelais. 
Tai J. Rifesserio darbas. Toliau virš 
tabernakulio stovi pirmojo profesio-
nalaus Lietuvos skulptoriaus Juozo 
Zikaro (1881-1944) darbas – Kris-
taus Karaliaus statula. Altorių gaubia 

gelžbetoninis baldakimas, paremtas 
keturiomis kolonomis, apstatytomis 
angelais. Baldakimo viršų užbaigia 
karūna su kryžiumi. Už altoriaus ap-
sidės lubose – freska (sauso glaisto 
technika, kurios dažų jungiamajai 
medžiagai buvo naudojami kiauši-
niai), vaizduojanti „Stebuklą ties Po-
locku“, vaizduojanti šv. Kazimiero 
pasirodymą Lietuvos kariuomenei, 
kovojusiai su gausesne rusų armija, 
ir nulėmusį lietuvių pergalę. Tai JE 
vyskupo Kazimiero Paltaroko kom-
pozicija, sumaniai realizuota tarpu-
kario dailininko Jono Mackevičiaus 
(1872-1954), jos dydis 22x14 m. 
2004 m. ilgamečio katedros klebono 
mons. Juozapo Antanavičiaus rūpes-
čiu freska buvo restauruota.

Siena už altoriaus išpiešta Panevė-
žio vyskupijos tuometinių dešimties 
dekanatų bažnyčiomis. Taip buvo no-
rima simbolizuoti katedrą, kaip visų 
vyskupijos bažnyčių motiną. 

Presbiterijos kairėje pusėje iš 
ąžuolo raižytas, meniškai išdrožtas ir 
brangia medžiaga išmuštas bei po iš-
kilmingu baldakimu įtaisytas Vysku-
po sostas. Tai kanauninkų kapitulos 
auka katedrai. Katedra mena tris vys-
kupų konsekracijas: 1953/54 m. Pet-
ras Maželis ir Juozapas Skvireckas, o 
2013 m. rugpjūčio 10 d. konsekruotas 
ir į ordinaro pareigas paskirtas vysku-
pas Lionginas Virbalas. Po vysk. K. 
Paltaroko šioje katedroje vyskupavo 
Juozapas Steponavičius, Romualdas 
Krikščiūnas, Juozapas Preikšas, Jo-
nas Kauneckas. Buvo ir valdytojas 
kan. Šidlauskas (Sovietų valdžia jam 
neleido valdyti), Bakšys, Dulksnys.

Švč. Sakramento koplyčioje (kai-
rėje navoje) ąžuolinis Švč. M. Ma-
rijos altorius, 1931 m. dirbdintas J. 
Rifesserio firmoje. Altoriuje didysis
paveikslas - italų dailininko Rafae-
lio Siksto Madonos paveikslo kopija 
(nutapyta dail. Jono Mackevičiaus); 
viršuje mažesnis - šv. Kazimiero. Šo-
nuose arkiv. šv. Alberto ir šv. Moni-
kos statulos. 

Tarp pagrindinio ir Švč. M. Mari-
jos altorių - medinė XVII a. pradžios 
šv. Kazimiero skulptūra, perkelta 

iš kriptos. Reikia paminėti, kad šv. 
Kazimieras, kaip Panevėžio vysku-
pijos ir jaunimo globėjas, Panevėžio 
katedroje pagerbiamas dar ne vienu 
vertingu meno kūriniu. 

Šv. Pranciškaus Asyžiečio altorius 
(dešinėje navoje) su jo paties, sto-
vinčio prie Nukryžiuotojo Kristaus 
paveikslo, skulptūra padarytas pa-
gal B. E. Murillo paveikslą: Kristus 
nuo kryžiaus apkabina šv. Pranciškų. 
Viršuje - vyskupo šv. Stanislovo pa-
veikslas (autor. St. Romeris). Visas 
altorius ąžuolinis, gamintas Italijoje 
Rifesserio dirbtuvėje. Tarp pagrindi-
nio ir šv. Pranciškaus Asyžiečio alto-
rių – tikinčiųjų labai mėgstama Švč. 
Mergelės Marijos Nekalto Prasidėji-
mo statula.

Kryžiaus kelio stotys raižytos me-
dyje, ąžuoliniais rėmais – tai taip pat 
Rifesserio firmos darbas. Sakykla be-
toninė su gipsiniais ir auksu puoštais 
ornamentais. Šešios klausyklos bei 
suolai padirbti iš ąžuolo baroko stiliu-
mi. Įėjus į katedrą iš abiejų pusių mal-
dininkus pasitikdavo dvi betoninės 
vazos švęstam vandeniui (šiuo metu 
jos perkeltos į kriptą).

Vargonai Bruno Goebel‘io firmos,
pastatyti Karaliaučiuje 1931 m. Cho-
rui įrengtas balkonas, kurio šonuose 
– du baltai nudažyti ir paauksuoti 
meniški angelai iš medžio. Išeinan-
tys iš katedros ir pakėlę akis tikintieji 
dviejose sienose įmūrytose marmuri-
nėse plokštėse gali perskaityti sura-
šytus bažnyčios geradarių (statytojų 
ir aukotojų) vardus.

Turbūt ne visi pastebi, kad centri-
nėje erdvėje, vedančioje į didįjį alto-
rių, nėra šviestuvų. Jie sukabinti šo-
nuose. K. Paltaroko mintis ir noras, 
kad įėjusiojo žvilgsnis, visa jo esatis 
turi regėti atvirą didžiojo altoriaus 
šviesą ir joje didingai iškylančią 
Kristaus Karaliaus skulptūrą.

Visa bažnyčia apstatyta liekno-
mis korintinio stiliaus kolonomis ir 
piliastrais. Portalai papuošti gražiais 
stiuko ornamentais. 1935 m. kated-
ros šventorius apjuostas mūro ir me-
talo tvora.
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Tikėjimo link 

„Kai tave aplankys nelaimė, ap-
sidairyk aplinkui ir nusiramink: yra 
žmonių, kurių dalia daug sunkesnė 
negu tavo.“

Ezopas

Mieli rožinio maldos 
mylėtojai,

 prieš keletą metų Vokietijoje buvo 
atliktas sociologinis tyrimas. Tyri-
mo objektas – motyvai, skatinantys 
žmogų jaustis laimingą. Atsakymai 
nenustebino. Keturi dalykai, kuriuos 
dažniausiai minėdavo žmonės, atneša 
laimę: gera sveikata, darni bendrystė, 
pinigai ir pasitikėjimas savimi. Jeigu 
tokia apklausa vyktų Lietuvoje, ne-
manau, kad dauguma žmonių atsakytų 
kitaip, ypač jaunimas. O kaip mąs-
tote jūs? Paklauskime savęs – ar esu 
laimingas? Ieškodami atsakymo į šį 
nelengvą klausimą, prisiminkime kai 
kurių šventųjų mums mažiau žinomus 
gyvenimo momentus. Tarp šių stiprios 
sielos žmonių buvo labai gležnos svei-
katos asmenų. Tarp jų – Kūdikėlio Jė-
zaus Teresė (1873–1897), ji vaikystėje 
sunkiai sirgo, per stebuklą išgyveno. 
Vėliau vienuolyne ji susirgo džiova. 
Mirdama ji šnabždėjo: „Negaliu kvė-
puoti; negaliu mirti. Noriu dar kentė-
ti.“ Ji mirė sulaukusi vos 24-erių. 

Būta šventųjų, kurie šalinosi ben-
druomenių, rinkosi atsiskyrėlišką gy-
venimą. Vienas pirmųjų – Antanas 

Abatas (250-356). Antanas pasirinko 
dykumos tylą, visus savo daiktus pa-
dovanojęs vargšams išėjo į Egipto 
dykumą. Ten kovodamas su velnio 
pagundomis, atsiskyrėlišką gyvenimą 
vertino labiau negu bendruomeninį. 

Rastume daug tokių, kurie bodė-
josi turtu, o neturtą priimdavo kaip 
didžiausią idealą. Prisiminkime Pran-
ciškų Asyžietį (1182-1226) – turtingo 
pirklio sūnų, savo atsivertimo dieną 
turguje nusimetusį puošnų rūbą, ap-
sivilkusį maišu ir tapusį elgeta.

Ne visi šventieji buvo linksmi ir 
pasitikėjo savimi, kaip dažnai galime 
įsivaizduoti. Įvairūs išbandymai daž-
nai sukeldavo depresiją. Tokia buvo 
Teresė Avilietė (1515-1582), didžioji 
karmelitų ordino reformatorė ir mis-
tikė. 

Tie keturi dalykai, kurie daro žmo-
nes laimingus, nerūpėjo ir pačiam Jė-
zui. Mūsų Viešpats labiau vertino ir 
užjautė tuos žmones, kuriuose domi-
nuodavo tokios savybės kaip netur-
tas, liūdesys, gailestingumas, meilė ir 
taika. Jėzus iškėlė tikslą, pranokstan-
tį laikinąją laimę. Filosofai šį tikslą 
vadina aukščiausiu gėriu. Jis nusako-
mas vienu žodžiu – PRASMĖ.

Neturtas nepadarė Pranciškaus 
laimingo, bet nepritekliuje jis matė 
didesnę prasmę negu turte. Neturtas 
neužgožia kito žmogaus, neleidžia 
puikuotis prieš kitą, su kitu konku-
ruoti. Neturtas išlaisvina. Ramybė ir 
laisvė tampa aukščiausiu gėriu. Kū-
dikėlio Jėzaus Teresės liga neprisidė-
jo prie jos laimės, bet negalia paska-
tino labiau pasitikėti Dievu. Kančia 
įkvėpė ją parašyti knygą, kuri iki šiol 
padeda kenčiantiems atrasti didelę 

paguodą. Antanas Abatas nebuvo lai-
mingas dėl to, kad gyveno vienatvėje. 
Bet atskirtis nuo visuomenės padova-
nojo jam ypatingą Dievo artumą, ku-
ris tapo jo atsiskyrėliško gyvenimo 
prasme. Jo kelio pasirinkimas paska-
tino kitus ieškoti Antano patarimų, 
pasidalinimų dieviškąja išmintimi. 
Antano atsiskyrėliškas pasirinkimas 
padėjo krikščioniškosios vienuolijos 
pamatus. Teresės Avilietės liūdesys 
nepadidino jos laimės, bet depresijos 
laikotarpiai buvo jai pačiai labai nau-
dingi. Savo bejėgiškume ji labiausiai 
priartėjo prie viską dovanojančio ir 
kančioje apsireiškiančio Dievo. 

Šie šventieji galbūt nebuvo lai-
mingi pagal šiandieninius laimės 
kriterijus. Jų gyvenimas buvo pri-
pildytas gilios prasmės, nes „rūpin-
damiesi kitų laime, mes randame 
savąją“ (Platonas), jie gali tapti pa-
galbininkais ir tvirta dvasine paspir-
timi tiems, kurie neturi šių keturių 
laimės šaltinių, – sveikatos, draugų, 

Kun. Alfredas Puško, 
Panevėžio vyskupijos Gyvojo 
Rožinio draugijos dvasinis vadovas

Atkelta iš 7 psl.

Nukelta į 9 psl.

Katedros rūsyje įrengta erdvi 
kripta, kurioje 1958 m. atgulė pir-
mojo Panevėžio vyskupo Kazimiero 
Paltaroko palaikai.

1938-1939 m. dailininkas Povilas 
Puzinas, padedant Čižauskams (tėvas 
ir sūnus), dekoravo katedros vidų. 
Simbolinėmis dekoracijomis daili-
ninkas išreiškė žmogaus veržimąsi 

aukštyn: sienų apačia tapyta tamses-
nėmis spalvomis, kylant į viršų spal-
vos šviesėja, o lubos – jau dangaus 
spalvos. Menininkas nupiešė 8 Šv. 
Rašto tematika freskas ant drobės: 
kairėje 4 „Sibilės“, dešinėje – 4 „Pra-
našai“. Šios freskos yra vertingos ko-
pijos Mikelandželo kūrinių, esančių 
Vatikano rūmų Siksto koplyčioje.

Katedroje yra pirmojo Panevė-
žio vyskupo Kazimiero Paltaroko 

biustas (lauke virš kriptos įėjimo) ir 
bronzinis bareljefas kairėje presbite-
rijos pusėje. 

Kapitalinis vidaus remontas buvo 
atliktas 1975-1978 m., vadovaujant 
inžinieriui Povilui Andrijauskui. Ka-
tedros išorė paskutinį sykį buvo išda-
žyta 1988 m.

Panevėžio Kristaus Karaliaus 
katedros administratorius 
kun. Eugenijus Troickis

Šv. Pranciškus
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turto ir pasitikėjimo savimi.  
Laimės tema – ir paprasta, ir sudė-

tinga, ir visaapimanti. Jei mes kažkam 
norime palinkėti gero, tai visuomet 
palinkim laimės. To nuoširdžiai linkiu 
jums, mieli rožinio maldos mylėtojai. 
Bet puikiai žinau, kad nemaža tarp 
jūsų sergančių, vienišų, vargingai gy-
venančių, nepasitikinčių savimi. Gal 
šie sunkumai ir skatina jus kiekvieną 
dieną imti į rankas rožinį? Jei norime 
melstis ir savo kančioje liekame ištiki-
mi Kristui, siekiame aukščiausio tik-
slo ir svarbiausios gyvenimo prasmės 

– būti su Juo ir priimti Jo išgelbėjimą. 
Iš visos širdies linkiu nepaliauti eiti 
pirmyn, nepaisant visų sunkumų. Jūsų 
misija - melstis už pasaulį, kad žmo-
nės pamatytų, atpažintų ir susivoktų. 

Mėgstu istoriją apie Rainerį Mari-
ją Rilkę. Trumpai priminsiu. Dažnai 
garsiam poetui tekdavo vaikščioti po 
Paryžių vienos draugės kompanijo-
je. Pakeliui jie vis sutikdavo išmal-
dos prašančią senutę, kuri abejingai 
žiūrėdavo į praeivius. Kartą Rilkė 
pasirodė su rože rankoje. Jo draugė 
pagalvojo, kad gėlė skirta jai. Bet 
apsiriko – poetas, praeidamas pro 
šalį, gėlę įteikė išmaldos prašančiai 

senutei. Ši sutrikusi apsiašarojo, pa-
bučiavo poetui ranką ir pasišalino. 
Visą savaitę jos nebuvo matyti. Kai 
vėl pamatė sėdinčią įprastoje vietoje, 
Rilkės draugė paklausė: „Iš ko ji visą 
savaitę gyveno?“ Poetas atsakė: „Ji 
gyveno iš rožės“.

Kiekvieną kartą, kai meldžiatės 
rožinio malda, Jūs padedate rožę prie 
Švenčiausios Mergelės Marijos kojų, 
kad žmonės neužmirštų, kieno dėka 
gyvena žemėje. Šios rožės tepadeda 
tikėti, kad būsime kartu su Viešpačiu 
Jėzumi amžinybėje. Gyvenimo pras-
mė atsiranda ten, kur yra tikėjimas. 
Tai ir yra didžiausia laimė!

Atkelta iš 8 psl.

XV–ąjį Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės 
Marijos Gyvojo Rožinio draugijos kongresą 

„Marija – vilties Mokytoja“ prisimenant

Kongresas 

Nukelta į 10 psl.

Kaip kasmet kiekvieną paskutinį liepos mėnesio šeš-
tadienį, taip ir šiais metais šiek tiek apniukusį, maloniai 
vėsų liepos 27 dienos rytą į Panevėžio-Krekenavos de-
kanato Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčią į XV 
Gyvojo Rožinio draugijos kongresą „Marija – vilties 
Mokytoja“ rinkosi rožinio maldos mylėtojai ne tik iš Pa-
nevėžio vyskupijos, bet ir iš kitų Lietuvos vyskupijų.

Iš Panevėžio vyskupijos dekanatų atvyko: Anykščių  
- 20, Biržų - 55, Pasvalio – 50, Kupiškio – 59, Rokiškio 
– 65, Utenos – 108, Zarasų – 77, Panevėžio – Krekena-
vos – 212, Panevėžio miesto – 149, Panevėžio dekana-
to - 30 Gyvojo Rožinio draugijos narių.

Malonu, kad į šventę atkeliavo svečių ir iš kitų Lie-
tuvos vyskupijų, kaip antai iš Vilniaus arkivyskupijos 
Vilniaus miesto – 68, iš Kauno arkivyskupijos Kauno 
Kristaus Prisikėlimo parapijos – 33, Jonavos parapijos 
– 65, Šiaulių vyskupijos Tytuvėnų parapijos – 20, Tel-
šių vyskupijos Klaipėdos miesto – 20, Telšių miesto – 
3, Šilalės parapijos – 19. Džiugu, kad iš viso kongrese 
dalyvavo 1053 rožinio maldininkai: 825 iš Panevėžio 
vyskupijos ir 228 iš kitų Lietuvos vyskupijų.

Visiems renginio dalyviams buvo įteikti mūsų vys-
kupo JE Lino Vodopjanovo Gyvojo Rožinio draugijos 
penkiolikos metų sukakties proga padovanoti maldy-
nėliai „Rožinio malda su popiežiumi Pranciškumi“ ir 
išdalinti lankstinukai bei pasiūlyta geriamo vandens. 

Renginys kaip ir kasmet prasidėjo Švč. Sakramento 
adoracija. Po to klausėmės kunigo svečio iš Telšių vys-
kupijos kan. Andriejaus Sabaliausko katechezės tema 
„Marija - vilties Mokytoja“. Visiems kartu sugiedojus 

giesmę „Sveika, Marija, Motina Dievo“ jis kvietė mus 
sekti Švč. Mergelės Marijos pavyzdžiu: nuolat pasitikė-
ti Dievo veikimu net ir esant beviltiškai situacijai, būti 
nuolankiais, mylėti kitus labiau nei save, džiaugtis kitų 
gėriu ir nešti džiaugsmą kitiems. Jis sakė, kad mums 
reikia melstis, nes kiekviena malda, kai meldžiamės šir-
dimi, neša pasauliui gėrį, o rožinio malda atakuodami 
Dangų mes visi drauge jungiamės į kovą už gėrį.  

Išklausę katechezę, sugiedoję Panevėžio vyskupijos 
Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugijos him-
ną - giesmę su „Su galinga Rožinio malda“, nešdami 
dekanatų bei parapijų Gyvojo Rožinio draugijos vėlia-
vas bažnyčios šventoriuje pradėjome rožinio maldos 

Švenčiama Eucharistija
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Atkelta iš 9 psl.

Nukelta į 11 psl.

procesiją. Vedami kun. kan. Andriejaus Sabaliausko, 
giedodami giesmes Dievo Motinos garbei ėjome su-
stodami prie gražiai įrengtų rožinio slėpinių stotelių. 
Apmąstėme Šviesos slėpinius. Meldėmės rožinio mal-
dą bei gilinomės į prasmingus kun. kan. Andriejaus 
mąstymus: kaip mūsų kasdienybėje ir gyvenime bū-
tinas Šventosios Dvasios krikštas, kaip mūsų pastan-
gos ir darbai Švč. Mergelės Marijos užtarimu gali tapti 
prasmingi, kaip nuolatinio atsivertimo keliu žengdami 
galime būti Dievo vaikais ir taip gyvendami pagal Jo 
valią galime būti laimingi žemėje ir tos laimės nusipel-
nyti dangaus karalystėje, kaip nepaliauti ieškoti Dievo 
artumo ir įsisąmoninti, kad Jis visada yra su mumis, 
kokios neapsakomai brangios Dievo dovanos yra kuni-
gystė ir Eucharistija, kurios yra mūsų jėgos šaltinis. Juk 
atleidimas ir Viešpaties priėmimas, anot kunigo kan. A. 
Sabaliausko, yra kelias, vedantis į amžinąją laimę. 

Pasibaigus procesijai, sugrįžę į bažnyčią drauge 
su kun. kan. Andriejumi Sabaliausku giedojome Švč. 
Mergelės Marijos litaniją bei kalbėjome pasiaukojimo 
Dievo Motinai aktą.

Renginio kulminacija – Eucharistijos šventimas. Jai 
vadovavo JE Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas 
OFM. Šv. Mišias koncelebravo Panevėžio Kristaus Ka-
raliaus katedros administratorius kun. Eugenijus Troic-
kis ir kun. Rimantas Kaunietis, Kauno arkivyskupijos 
Šėtos parapijos klebonas Gedvydas-Robertas Skrinskas, 
Telšių vyskupijos kun. kan. Andriejus Sabaliauskas, 
Utenos dekanato dekanas kun. Remigijus Kavaliauskas, 
Naujamiesčio parapijos klebonas kun. Raimundas Kaz-
lauskas, Panevėžio Nekalto Prasidėjimo koplyčios rekto-
rius kun. Sigitas Sudentas, Vadoklių parapijos klebonas 
kun. Ričardas Banys ir neopresbiteris kun. Raimundas 
Zimka, Evangeliją skaitė ir šv. Mišioms patarnavo dia-
konas Dainius Kaunietis. Į šventę atvykę vyskupo gene-
ralvikaras kun. Eugenijus Styra, Krekenavos parapijos 
klebonas kun. dr. Gediminas Jankūnas, Panevėžio Švč. 
Trejybės bažnyčios vikaras kun. Vitalijus Kodis ir Za-
rasų Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų parapijos 
vikaras kun. Vladas Jackūnas patarnavo klausykloje.  

JE Linas Vodopjanovas OFM homilijoje ragino ne-
turėti kitų dievų, tik vienintelį Viešpatį Jėzų Kristų, Juo 
pasitikėti ir visais gyvenimo atvejais kreiptis tik į Jį ir 
į Šventąją Dvasią – mokytis iš Švč. Mergelės Marijos 
nuolankumo, tarnavimo ir šlovinimo bei melsti jos pa-
galbos ir užtarimo. 

Po šv. Mišių Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio 
draugijos vadovė Nijolė Gylienė dėkojo ir džiaugėsi, 
kad šis kongresas išskirtinis, nes švenčiamos Panevė-
žio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio 
draugijos įkūrimo penkioliktosios metinės. Jei penkio-

lika metų draugija gyvuoja, vadinasi, yra reikalinga. Be 
to, ir kongresas ne eilinis, o penkioliktasis. Tai reiškia, 
kad jau penkiolika metų kasmet liepos mėnesio paskuti-
nį šeštadienį į Panevėžio vyskupijos parapijose organi-
zuojamus Gyvojo Rožinio draugijos kongresus renkasi 
rožinio maldininkai ne tik iš Panevėžio vyskupijos, bet 
ir kitų vyskupijų. Dalyvių skaičius nuolat auga. Džiugu, 
kad ir kitose vyskupijose galbūt mūsų pavyzdžio įkvėp-
tos kuriasi šios maldos bendruomenės. Tegu Viešpats ir 
toliau globoja ir padeda daryti artimo meilės darbus.  

Ramygalos Jono Krikštytojo parapijos klebonas 
Gyvojo Rožinio draugijos dvasinis vadovas kun. Al-
fredas Puško padėkojo JE Linui Vodopjanovui OFM 
bei atvykusiam į šventę gausiam kunigų būriui už da-
lyvavimą šventėje. Taip pat dėkojo renginio rėmėjams: 
UAB „Aquavita“, prekybos centrams „IKI“ ir „Aibė“, 
Ramygalos gimnazijos, kultūros centro kolektyvams, 
savanoriams, vargonininkei Ritai Bernotaitei už gražiai 
ir įdomiai sukurtas rožinio maldos stoteles bei įspūdin-
gai papuoštą Dievo Motinos altorių ir bažnyčią, taip 
pat visiems Ramygalos bei Vadoklių parapijų parapi-
jiečiams, prisidėjusiems organizuojant šį renginį, Ra-

Rožinio maldos procesiją pradedant

Rožinio maldos procesija bažnyčios šventoriuje
Nuotr. V. Bakučio
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KUNIGO KANAUNINKO ANDRIEJAUS SABALIAUSKO KATECHEZĖ, 
sakyta XV Gyvojo Rožinio draugijos kongrese „Marija – vilties Mokytoja“, 

vykusiame 2019-07-27 Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo parapijoje

Giesmė „Sveika, Marija, Motina Dievo“.
Ačiū Gyvojo Rožinio bendruomenės vadovei, taip pat 

parapijos klebonui dėkoju už pakvietimą, už suteiktą ga-
limybę susitikti su jumis. Taigi kad Dievo malonė mus 
lydėtų. Mes šiandien esame pakviesti būti Gyvojo Roži-
nio bendruomenės susirinkime, tos bendruomenės ypa-
tingame šiame pasaulyje bendrystės džiaugsme truputėlį 
apmąstyti tai, kas yra Marija. Aš tikiu, kad jau penkioliktą 
kartą jūs susirinkę esate girdėję pačių įvairiausių lektorių, 
pačių įspūdingiausių kunigų ir kalbėtojų ir jūs tikrai turi-
te daugybės žinių bagažą sukaupę, bet vis dėlto sakoma: 

„Repetitio est mater studiorum “. (Kartojimas yra žino-
jimo motina). Na, o pradžioje irgi labai svarbu atminti, 
ko mes esame susirinkę ir kodėl Marija yra tokia svarbi 
mūsų išganymo istorijoje. Ir štai dabar kalbama apie tai, 
kad visi mes būsime pakviesti, kad iškeliausime į amži-
nybę. O ortodoksų teologija ką sako: žmogaus pagrin-
dinis ir svarbiausias uždavinys - rūpintis savo grįžimu į 
amžinybę. Visas gyvenimas turi būti nukreiptas į tai, kaip 
aš išeisiu į amžinąjį gyvenimą: su kokiu turtu, su kokiu 
kraičiu, su kokiu gyvenimo patyrimu grįšiu į amžinybę. 
Todėl labai svarbu, kad mes kaip tą giesmę, kuria pradė-
jome, atpažintume marijinę viltį.

26 „Šeštame mėnesyje angelas Gabrielius buvo Die-
vo pasiųstas į Galilėjos miestą, kuris vadinasi Nazare-
tas, 27 pas mergelę, sužadėtą su vyru, vardu Juozapas, iš 
Dovydo namų; o mergelės vardas buvo Marija. 28 Atėjęs 
pas ją, angelas tarė: „Sveika, malonėmis apdovanotoji! 
Viešpats su tavimi!“ (Lk 1,26-28)

Tai dvi eilutės iš Luko Evangelijos pirmojo skyriaus 
nuo 26 iki 28 eilutės imtinai. Kodėl mums Marija – vilties 
Mokytoja? „Viešpats su tavimi“. Taigi pirmasis, brangieji, 
dalykas, kad Marija šiandien gali būti mums kaip vilties 
Mokytoja, pirmasis dalykas, kuris iš tikrųjų labai stipriai 
užgarantuoja mums viltį ir gyvenimą, tai yra Viešpaties 
buvimas su mumis. Ką reiškia būti su Dievu? Ir ką reiš-
kia, kai Dievas yra su mumis?

Nukelta į 12 psl.

mygalos kultūros centro kolektyvo „Ramgala“ vadovui 
Virginijui Kazlauskui ir muzikantams. 

Po to  Panevėžio - Krekenavos dekanato Gyvojo 
Rožinio draugijos vadovė Zofija Valickienė ir Ramy-
galos parapijos Gyvojo Rožinio būrelių vadovė Elena 
Augulienė perdavė pereinamąjį rožinį Rokiškio deka-
nato Panemunėlio Šv. Juozapo Globos parapijos Gyvo-
jo Rožinio draugijos vadovei Virginijai Mikalauskienei 
ir būrelio narei Zitai Lasinskienei su nuoširdžiausiais 
linkėjimais kitąmet jų parapijoje liepos paskutinį šešta-
dienį surengti prasmingą, gražų renginį – XVI Gyvojo 
Rožinio draugijos kongresą. 

Šią dieną, švenčiant XV Gyvojo Rožinio draugijos 
kongresą ir minint Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio 
draugijos įkūrimo penkioliktąsias metines, JE vyskupas 
Linas Vodopjanovas OFM įteikė Panevėžio vyskupijos 
Gyvojo Rožinio draugijos įkūrėjai ir vadovei Nijolei Gy-
lienei popiežiaus Pranciškaus atvykimo į Lietuvą, Latvi-
ją, Estiją proga sukurtą atminimo  medalį už aktyvią sie-

lovadinę veiklą buriant Gyvojo Rožinio bendruomenę.
Netrukus šventės dalyviai rinkosi bažnyčios šven-

toriuje, kur pagal nusistovėjusią tradiciją JE vyskupas 
Linas Vodopjanovas OFM ir kunigai pasodino rengi-
niui atminti medį – liepaitę.

Tada greta bažnyčios esančiame parke vyko agapė, 
kurios metu buvo vaišinamasi pačių atsivežtomis vai-
šėmis, bendraujama, o susirinkusius linksmino kapela 
„Ramgala“.

Kongreso dalyviai esame didžiai dėkingi JE Pane-
vėžio vyskupui Linui Vodopjanovui OFM, kun. kan. 
Andriejui Sabaliauskui, Gyvojo Rožinio dvasiniam 
vadovui Ramygalos parapijos klebonui kun. Alfredui 
Puško, kunigams ir diakonui už Dievo Žodį ir maldas, 
Ritai Bernotaitei – už sukurtą grožį, kolektyvo „Ram-
gala“ muzikantams už gražią muziką ir puikią nuotai-
ką, visai parapijos bendruomenei už šiltą ir svetingą 
priėmimą.

Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos 
Gyvojo Rožinio draugijos komitetas 

Kun. kan. Andriejus Sabaliauskas
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Bažnyčios tėvai, žiūrėdami į Dievo Motiną, pastebėjo: 
ji visada atpažįsta Dievo veikimą. Visada atpažįsta Dievo 
veikimą. Ir turime išgirsti tą žodį „visada“. Tai pamąsty-
kime Marijos gyvenimo peripetijas. Marija yra neturinti 
vilties žmogiškąja prasme. Ji neturi kur netgi galvos pri-
glausti. Ji keliauja (atsiminkime Kalėdų istoriją), ji ke-
liauja asiliuku. Laukdama Kūdikėlio Jėzaus ant asiliuko į 
niekur. Jie traukia abu į Betliejų, kuris yra Juozapo gim-
tasis miestas, bet kas iš to? Jie neturi kur prisiglausti. Tai 
yra pirmas ženklas. Ji patiria didį išbandymą. 

Dabar, brangieji, kodėl Marija yra vilties Mokytoja? 
Ši situacija štai ką sako: mes žiūrime į Dievo Motiną Ma-
riją, keliaujančią ant asiliuko su Kūdikiu ir Juozapu bevil-
tiškoje situacijoje, iš tikrųjų be jokios vilties, be jokios at-
eities, be jokio gyvenimo, beviltiškai. Marija stebina – ji 
garantuotai įžiūri Dievo veikimo planą. Ji atsimena iš jos 
lūpų išsakytą Dievui „taip“ mūsų nuostabai. Marija yra 
mylinti, kantri ir tokiu būdu parodo, kokia viltimi ji gyve-
na. Tai va, brangieji, galim atsakyti. Mūsų kelionė labai 
dažnai panaši yra į Marijos. Juk mes labai dažnai esame 
netikrume, abejonėse. O labai dažnai vaizduojame, kad 
užtikrinti... Kas gali būti garantuotas dėl savo ateities? 
Nė vienas. Nes Jėzus Kristus perspėjo: neapsirikite, sako 
Jis, štai turtuolis, kuris tiek daug visko turėjo, nusprendė, 
kad jo turtai, kuriuos jis sukaupė per gyvenimą, jau ne-
betelpa klėtyse ar jaujose, jis nusprendė jas nugriauti ir 
statyti naujas. Kvaily, – sako Jėzus, – dar šiandien bus 
pareikalauta tavo gyvybės. Taigi niekas nėra apdraustas 
saugumu.

Marija yra Motina. Viešpaties Motina. Ir tai yra, bran-
gieji, mūsų iš tikrųjų viltis ir gyvenimo Mokytoja. Jeigu 
mes žiūrėtume į kasdienybę savo akim, pamatytume, kiek 
kartų Jis su mumis ar mes su Juo? Juk labai dažnai mes 
galime melstis su daugybe dalykų: su televizoriumi, su 
radiju, su internetu esame labai dažnai, su kitais žmonė-
mis, su pasaulio politikais, jų rūpesčiais gyvename, labai 
dažnai apie įvairius dalykus galvojame, bet labai svarbu 
vienas dalykas - taigi Jis yra virš visko, visame kame ir su 
Juo esame laimingi. Kodėl laimingi? Todėl, kad Jam rūpi-
me. Jeigu apibendrintume Marijos gyvenimą, pamatytume 
jos gyvenimo įvairius niuansus ir tuos visus dalykus, ku-
riuos ji patyrė, pamatytume Dievo rūpestį. Juk ji yra Dievo 
Motina – negalėjo jai nerūpėti. Bet, brangieji, o kas mes? 
Mes esame visi teoforai. Anot vieno Bažnyčios mokytojo, 
kiekvienas žmogus yra teoforas. Ką tai reiškia? Mes ne-
šame Dievą. Argi jūs nenešate Dievo į savo aplinką? Argi 
jūsų, rožinio maldininkų, lūpose nėra maldos teksto? Argi 
mes negalvojame apie tai, kas bus su Dievo įvaizdžiu ir 
gyvenimo tikrove? Esate teoforai, esate nešantys Jį, esate 
skelbiantys Jį. Ir štai mes turime nuostabų momentą. Atpa-
žįstame viltį Marijoje, kaip ji žino, kad Jis yra su ja ir ji yra 
su Dievu. Tai pirmasis momentas. 

Toliau girdime angelo pristatymą: „Sveika, malonė-

mis apdovanotoji“. Kas yra malonė? Malonė, teikiama iš 
Bažnyčios lobyno, yra duotybė to, kas tau nepriklauso, 
ko tu neužsitarnavai ir neužsidirbai, ką tu gauni iš kito 
gerumo. Malonė šiuo atveju yra Dievo duotybė mums. 
Mes negalime nei išreikalauti, nei kaip nors užsidirbti, 
nei kaip nors būti jos verti. Ne aš, o Dievas duoda. Kodėl 
duoda tą malonę? Kodėl suteikia mūsų gyvenime dalykų 
ir apdovanoja mus savo artumu? Todėl, kad mus myli. 
Taip Marijoje yra apreikšta Dievo meilė. Kokia ta Die-
vo meilė? Kaip ji pasireiškia Marijos gyvenime? Ji, vėl-
gi sako Bažnyčios tėvai, atpažįsta Dievo meilę ir neturi 
pavydo kitiems. Va, brangieji, Dievo meilės apreiškimas 
– neturi pavydo kitiems. Marija neturi savyje to pavydo, 
kuris sukelia liūdesį dėl kito gerovės, kuris liudija, kad 
mums kitų laimė nerūpi. Ji nepasiduoda šitai pagundai. Ji 
išeina iš savęs ir leidžia ta meile dalintis su kitais. 

Atsiminkime, kaip Marija viską matė: ji viską svarstė 
savo širdyje. Atsiminkime istoriją, kaip angelams paskel-
bus žinią ir giedant iš dangaus „Garbė Dievui aukštybė-
se!“, išgirsta Marija tokį tekstą: „Garbė Dievui aukštybė-
se, o žemėje ramybė geros valios žmonėms“.  Marija yra 
geros valios žmogus. Ir jinai turi ramybę, ji viską svarsto 
savo širdyje. Tai reiškia – ne teoriškai, bet savo širdyje. Ji 
atpažįsta, kad tai yra ypatingas Dievo veikimas.

Du dalykai, brangieji, yra pavojingi: galvoti, kad vis-
ką supranti arba kad tai galima permanyti. Ne, brangieji, 
reikia atpažinti, kad tai yra Dievo veikimas gyvenime. 
Štai kodėl gyvojo rožinio maldos žmonės yra pakviesti 
atpažinti, kad tai yra Dievo veikimas jų gyvenime ir kad 
jie keičia pasaulį. Nes kiekviena malda, kuri yra pasa-
koma iš širdies, maldingai ir nuoširdžiai, keičia pasaulį, 
kitaip sakant, keičia pasaulio trajektoriją: nuo blogio pa-
deda pasauliui vėl atsigręžti į gėrį, nuo sielos nutolimo 
padeda pasauliui atsigręžti į Dievo artumą. Tokia yra tik-
rovė, brangieji mano. Ir va čia turėtumėm sakyti: „Svei-
ka, malonėmis apdovanotoji!“ Kiekvienas turim atsakyti: 
taip, aš malonėmis apdovanotoji, žmogau. Nes tavo mal-
da, tavo darbai, tavo tikėjimas yra jėga, keičianti pasau-
lį, neleidžianti pasauliui sužlugti blogio imperijose. Tai 
va, brangieji, Marija yra vilties Mokytoja ir atvira savo 
Mokytojui, kadangi ji malonėmis apdovanotoji. Ir mes 
esame jos vaikai, jos mokiniai, jos sekėjai, apdovanoti 
malonėmis.

Toliau skaitome Evangelijoje pagal Luką: 29 „Išgirdu-
si šiuos žodžius, ji sumišo ir galvojo sau, ką reiškia toks 
sveikinimas.“ Sumišimas. Kas tai per mūsų patirtis? Ti-
kinčio žmogaus gyvenime labai daug sumaišties. Daug 
sumaišties: va, meldžiuosi, bet Dievas tarytum negirdi; 
va, prašau, bet neduoda; va, tikiu, išpažįstu, bet nepatiriu 
Dievo meilės?.. Kaip reikėtų gydytis iš sumišimo? Čia 
reikėtų prisiminti Evangelijos pasakojimą apie tai, kaip 
aklasis Bartimiejus sėdėjo pakelėje. Sumišęs jis nežino-
jo, kas vyksta, kai išgirdo kalbas ir triukšmą, kuris sklido 
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nuo Jėzaus sekėjų. Ir ką jis daro tame sumišime? Sumišęs 
šaukia: „Jėzau, Dovydo Sūnau, pasigailėk manęs nusi-
dėjėlio!“ Štai, brangieji, pripažinimas, kad esu nusidėjęs. 
Ir kreipinys į Dievą prašant, kad Jis pasigailėtų manęs. 
Štai šitokio sumišimo kiekvieną dieną mums reikia. Su-
mišimo, kad esame sumišę: Viešpatie, aš esu nusidėjėlis, 
va, matai, taip norėjau, kad būčiau geresnis, taip norėjau, 
kad kitiems būtų geriau, bet man neišėjo. Ir mano žodis 
neteisingas, ir mano mintys nešvarios, ir mano darbai ne 
visada pilni meilės, ir mano tikėjimas ne visada tvirtas, 
o tik pilnas abejonių ar kokių nors prietarų ir pagundų. 
Taip, esu nusidėjėlis... Sumišimas, brangieji, yra pripa-
žinimas, kad aš nieko pats negaliu. Čia yra esmė. Marija 
sumišo, kai jai pasakė, kad tu esi malonėmis apdovano-
toji ir Viešpats su tavimi. O ji, ko gero, galvoja: kaip tai 
gali būti, ne mano jėgoms tokie dalykai. Taip, brangieji 
mano, kai jums sako: „va, gyvojo rožinio kalbėtojai, jie 
vykdo misiją, jie atlieka svarbų darbą Bažnyčioje“... Kaip 
tai gali būti? Aš esu tiktai „Sveika, Marija“ kalbėtojas. 
Kartais tyliai, kartais garsiai, kartais rimčiau, kartais pa-
skubomis... Ar ne? Kartais susikaupęs, kartais išsiblaškęs. 
Bet vis dėlto aš esu tas nusidėjėlis, kurio nori pasigailėti 
Dievo Sūnus, kuris iš tikrųjų perkeičia mano vidinį pa-
saulį. Štai mano kelias, brangieji, yra, įtikėjimo kelionė, 
štai mano tikrovė, kurioje aš gyvenu ir kuri perkeista yra 
mano maldos patirties. Taip.

Ir antras dalykas. Ji sumišusi galvojo sau, ką reiškia 
toks sveikinimas. Galvoti sau. Tai vėlgi Marija moko vil-
ties: galvoti savo vidumi, savo širdimi, savo jausmais, 
savo patirtimi. Galvoti, kaipgi tas Dievas veikia. 

Ir vėl Bartimiejų prisiminkim. Kristus sako: „Ko nori, 
kad tau padaryčiau?“ O jisai ką atsako? „Rabuni, kad pra-
regėčiau!“ – šaukia. Ką tai reiškia praregėti? Čia ne tik 
aklumas, kuris vargina mus dėl silpstančių akių ir mums 
reikia akinių – skaitymui ar į tolį. Ne, ne tas aklumas vargi-
na žmones. Neregėjimas aplinkos jautriai. Jautri širdis yra 
reginti širdis. Ir va čia Marija yra vilties Mokytoja. Ta vil-
timi aš regiu aplinką, regiu pasaulį, regiu Dievo veikimą, 
regiu Bažnyčios ateitį, regiu savo vaikų ateitį, regiu viltin-
gai. Neprarasdamas vidinės jėgos gyvenimui. Ir vėlgi ką 
sako Bažnyčios tėvai? Jeigu žmogus yra viltingos širdies, 
kaip Marija, jis visada sutelkia dėmesį į kitą, pastebi, kad 
kitam žmogui yra daugybė dalykų duota, skirtingų dovanų 
jis yra gavęs. Kitas žmogus žengia visai kitu keliu negu 
aš, jis turi kitokią patirtį, jis turi kitokias aplinkybes. Ir vis 
dėlto mylinčios širdies žmogus niekada nepraranda vilties. 
Jis į kitą žmogų žiūri Dievo žvilgsniu ir pripažįsta jo lai-
mę kaip dovaną, kurią duoda Dievas. Vieni turi per daug, 
kiti nieko, tačiau tai nereiškia, kad Dievas yra nuo jų nusi-
gręžęs. Kiekvienam duota sava gyvenimo trajektorija. My-
linčios širdies žmogus visada regi kitame žmoguje Dievo 
veikimo planą. Va, gyvojo rožinio kalbėtojai, matote – jūs 
visada regite Dievo veikimo planą! Taigi nekalbate kiek-

vieną dieną maldų tiktai už savo vaikus, už savo anūkus, 
už savo parapiją, bet jūs kalbate įvairiomis intencijomis: 
ir už Bažnyčią, ir už taiką pasaulyje, ir už badaujančius, ir 
už visokias negandas patiriančius... Įsivaizduokite - mes 
gi labai skirtingi. Jau nekalbant apie tai, kad pasaulis yra 
labai margas ir skirtingas. Ir mes vieni tarp kitų būdami 
jaučiame skirtingumą. Ir štai, brangieji, patiriame vidinės 
jėgos kovą. Kovą. 

Marija yra kovotoja. Ir dabar žiūrėkit toliau, kas atsi-
tinka. 

„Nebijok, Marija, tu radai malonę pas Dievą!
31 Štai tu pradėsi įsčiose ir pagimdysi sūnų,
kurį pavadinsi Jėzumi.
32 Jisai bus didis ir vadinsis Aukščiausiojo Sūnus.
Viešpats Dievas duos jam jo tėvo Dovydo sostą;
33 jis karaliaus Jokūbo namuose per amžius,
ir jo karaliavimui nebus galo.“ (Lk 1, 30–33)
Marija išgirsta, kokia viltimi ji apdovanota. Ji apdova-

nota viltimi, kad Viešpaties karaliavimui nebus galo. Štai 
dar viena jos mokykla – žinoti, kad Dievas yra tas, kurio 
karaliavimui nebus galo. Tai ko mes nusigąstame? Taigi 
išgirstame tada kaip ir Marija, ji mokėjo gal ir mintinai 
arba girdėdavo šventykloje skaitant tekstą: „Nebijok, ma-
žutėli Jokūbai, nenusigąsk, kirminėli, - aš su tavimi!“ Va, 
kur yra mūsų jėga! Jis karaliauja per amžius ir Jo vieš-
patavimui nebus galo! Aš su tavimi. Ko tu čia baidaisi? 
Ko tu čia gąsdiniesi? Ko tu nerimsti dabar? Aš su tavimi. 
Dievo pažadai niekada yra neatšaukiami. Jo viešpatavi-
mui nebus galo. Šitą turėkim minty. Marija yra šitos vil-
ties Mokytoja.

Tikintis žmogus sako: „Dievas mūsų prieglauda ir 
stiprybė, jis ištikimiausia mums varguose pagalba, todėl 
nebijome, nors ir žemė drebėtų ar grimztų kalnai į jūrų gi-
lybes“. Tokia yra tikėjimo tiesa. Tokia yra gyvojo rožinio 
maldininkų viltis, kuria ir jūs esate mokomi. Ir jūsų mal-
dos ne šiaip sau yra paviršinis kreipinys į Mariją ir Dievą, 
tai yra bombardavimas dangaus nenustojant vilties, kad 
Jo viešpatavimui nebus galo. Ir nesvarbu, kad kartais mes 
atrodome maži, negirdimi ir, atrodo, nereikalingi šitame 
subjurusiame pasaulyje. Drąsos mums ir toliau ta viltimi 
gyventi.

Marija yra šitame kontekste ir dar vieno Mokytoja. 
Ji viltingai atpažįsta savo trapumą bei savo laikinumą ir 
nesididžiuoja bei niešpuiksta. Nes mes girdime Marijos 
giesmėje: „Mano siela šlovina Viešpatį..., nes jis pažvel-
gė į savo nuolankią tarnaitę“. Taigi, brangieji, nuolanku-
mo viltis yra tas mokymasis, kaip gi turėtume kasdien at-
pažinti, kokia viltimi esame apdovanoti. Mes kiekvieną 
dieną matome, kad, anot popiežiaus Pranciškaus, esame 
mokomi būti nuolankūs Dievo akivaizdoje ir savo arti-
mųjų tarpe. Tai nereiškia, kad esame pakviesti sumenkin-
ti save ir neturėti orumo arba neturėti teisingo supratimo, 
arba nekovoti už tiesą. Ne. Nuolankus žmogus visada 
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atpažįsta, kad jis yra visada tas, kuris meilės pagrindu 
– nuoširdžiai – kitus supranta, pajėgia kitiems atleisti ir 
jiems tarnauti, gyja iš puikybės ir puoselėja nuolankią 
širdį. Sugeba arba atpažįsta, kaip minėjau, ir sumišimą 
perkeičia į atpažinimą. Atpažįstu, kad esu mokomas tei-
singai. Teisingai mylėti, teisingai suprasti, teisingai gy-
venti. Tokios drąsos ir tokio tvirtumo mokytojas galėtų 
būti kunigas Juozas Zdebskis. Kaip žinia, jis šiandien jau 
yra amžinybėje. Didis kovotojas už Bažnyčios gyvenimą 
ir ypatingas Marijos mylėtojas.

Šiandien reikėtų papildyti mūsų konferencijos žinias iš 
knygos, kurią labai puikiai parengė garsioji mūsų mylima 
seselė vienuolė gydytoja Birutė Žemaitytė. Kunigas Juozas 
Zdebskis gyveno tarp mūsų. Mačiau sesutę vienuolę esant 
ten, toje palapinėje, kur registratūra, ji turi tų knygų. Nuo-
stabus vadovėlis. Tikėjimo ir meilės mokykla. Visi turime 
išmokti tarnavimo dvasios. Ir Juozas Zdebskis – ypatingas 
kovotojas už gyvenimą su Viešpačiu ir ypatingas Marijos 
mylėtojas. Ir aš iš tos knygos apmąstymų pasitelkiau šian-
dien kalbėdamas su jumis.

„Marija yra nuolankumo ir meilės Mokytoja“, – sako 
jis. Ir daugiau galėsite paskaityti įsigiję knygą pas seselę 
Birutę Žemaitytę, kurią sveikinu atvykus į mūsų tarpą.

Taigi grįžtam toliau prie temos, kad Marija nesidi-
džiuoja. Ji viską apmąsto širdyje ir atpažįsta Dieve ypa-
tingą būdą gyventi malonėje. Ir štai ką sako vienas iš teo-
logų - garsusis Tomas Akvinietis: „Marija yra meilumo 
vilties Mokytoja“. Meilumo vilties Mokytoja! Įsivaiz-
duokite, kaip tai pasireiškia, ką sako teologija? Kiekvie-
nas žmogus, būdamas meilumo vilties žmogumi, geba 
būti malonus šalia esantiems. Tai yra taktiškumas, nuo-
širdumas, nepuolimas įsiveržimo pagrindu aiškinti ki-
tiems apie gyvenimą ir tiesą, jis visada pasižymi atidumu 
ir gebėjimu palaukti, kol kitas atidarys duris į savo širdį. 
Gebėjimu palaukti, kol kitas atidarys duris į savo širdį! 
Meilumo žmogus palaukia. Pabelsti ir palaukti. Štai čia 
yra tas kelias. Marija yra iš tikrųjų, brangieji, štai tokia 
Mokytoja.

Jeigu žiūrėtume jos gyvenimą, Evangelijos ištraukas 
prisiminkime. Ji kartu su apaštalais ko laukė? Šventosios 
Dvasios atsiuntimo. Ji nepuola aiškinti, nepuola kalbė-
ti: „Žiūrėkit, ką mano Sūnus padarė, žiūrėkit, kaip mano 
Sūnų nukankino, kaip su mano Sūnumi pasielgė! Žiūrėkit, 
kokia baisi tvarka! Kokie baisūs žmonės!“ Ne. Marija lau-
kė Šventosios Dvasios atsiuntimo. Su kokiais apaštalais? 
Bailiais, išsigandusiais, susigūžusiais, užsirakinusiais du-
ris dėl žydų baimės. Laukė. Va, matot, kokia viltis Mari-
joje yra. Mokykla mums visiems: pabelsti ir palaukti. Ir 
visada turėti kantrybės su kitu žmogumi.

Taigi anot garsaus teologo mūsų popiežiaus emerito 
Benedikto XVI, Marija moko vilties meilumu išgyven-
dama Šventosios Dvasios veikimo vaisius. O kaip tai at-

rodo? Nesielgia nemandagiai, niekada nepaduoda piktu-
mui savo švelnumo, niekada nėra šiurkšti, visada jautri ir 
įsiklausanti. Atsiminkite, kaip ji kalbėjo su Jėzumi, kai 
dvylikametis pasiliko šventykloje. „Ak, tu šioks toks! Tu 
įsivaizduoji, ką tu mums padarei?!“ Normaliai tėvai būtų 
prabilę tikrai tokia kalba. Kad ir patys geriausi tėvai. O 
ką Marija sako? „Vaikeli, kam mums taip padarei?“ Mei-
lumo trūksta mums visiems. Mes mėgstame pabarti vieni 
kitus ir parodyti galią. O Marija? Nusiplukusi, nusilpusi, 
karštyje apie 40 laipsnių, nudulkėjusi, alkana, pervargusi, 
be miego, tris paras ėjusi, nutrintomis kojomis, pūslėto-
mis, ateina ir sako: „Vaikeli, kam mums taip padarei?“ 
Įsivaizduojate, kokia viltis meilume? Va, kur yra mūsų 
tikėjimo jėga, va, kur mūsų bendruomenių tikrumas yra.

Jis buvo jiems klusnus. Kodėl buvo klusnus? Viltis. 
Žiūrėti į tą Vaikelį su viltingumu. Jinai žiūri į Jį su viltimi, 
į dvylikametį tą. O Jis turėjo toks išsišokėlis atrodyti raš-
to aiškintojams ir profesoriams. Žiūrėkim, dabar nueitų 
į universitetą dvylikametis ir pradėtų aiškinti gyvenimo 
tiesas. Būtų panašu kaip to meto mokytojai. Čia yra mo-
kykla. Šito mokomės visi iki „grabo lentos“. Ir niekada 
nebus pabaigos. Nes šitos vilties atradimas, savęs viltingo 
atradimas tikėjimo kelionėje ir meilume yra mūsų didžio-
ji mokykla.

Toliau turime dar vieną Marijos vilties mokymą. Ma-
rija. Ką ji daro? Ji išgirsta žinią ir sako: „Štai aš Viešpa-
ties tarnaitė. Tebūna man, kaip tu pasakei.“ Tebūna man, 
kaip tu pasakei. Viešpatie Dieve, kaip sunku priimti šitą 
žinią. Ir viltingai patikėti – kaip Tu pasakei. Taip, kaip aš 
noriu, taip, kaip suprantu, taip, kaip man atrodo geriau-
sia. Čia nuolatinis mano kovos būdas. Ar ne? Ir staiga 
iškyla toks momentas: Marija yra mokanti vilties nešališ-
kume. Ji nešališka. Ji čia yra didžiausia mūsų Mokytoja. 
Ji sako: turėk viltį nešališkai. Ką tai reiškia? Nežiūrėk į 
kitą. Vajei?.. O ten, va ten, kažkur.... Ne. „Tebūna man, 
kaip tu pasakei.“ Vėlgi Bažnyčios tėvai, tas pats Tomas 
Akvinietis, garsus teologas, sako: „Marija - nešališkumo 
Mokytoja. Meilei verčiau trokšti mylėti nei trokšti būti 
mylimai. Ir kad motinos, kurių meilė stipriausia, siekia 
labiau mylėti, negu būti mylimos. Tokia Marijos uždavi-
nio jėga. Ji taip moko mus. Meilė pranoksta teisingumą ir 
niekada nepalieka galimybės nevilčiai. Ji visada sugeba 
pamatyti vilties prošvaistę.“ Visada. „Tebūna man, kaip 
tu pasakei.“ Jeigu, Viešpatie, jau tokia Tavo valia mano 
gyvenime, tai Tu žinai, ką darai. Nes žmonės nežino, 
ką daro. Žiūrėkite, kaip Šventajame Rašte yra pasaky-
ta: „Atleisk, Viešpatie, jiems, nes jie nežino, ką daro.“ O 
Dievas, brangieji, žino, ką daro. Jis visada žino, ką daro. 
Ar su mumis, ar Bažnyčios gyvenime, ar mūsų šeimo-
se, ar mūsų ribotume, nuodėmingume... Dievas žino, ką 
daro. Jam nereikia paaiškinti, kaip Jis turi daryti. Maldos 
mums reikia ne tam, kad paaiškintumėm Dievui, ką Jis 
turi daryti. Maldos mums reikia, kad mes suprastumėm, 
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ką mes turime daryti Dievo artumoje. Štai kodėl reikia 
maldos. Štai kodėl reikia Gyvojo Rožinio, štai kodėl rei-
kia šitos armijos, nenustojančios bombarduoti dangų. Ne 
kad Dievui paaiškintumėm, ką Jis turi daryti, bet, kad 
mes suprastumėm, ką mes turime veikti šitame gyveni-
me ir ką mes turime atpažinti Dievo artumoje. Ir kaip 
mes turime kasdien, nusiplukę nuo gyvenimo kelionės, 
nudulkėję nuo gyvenimo rūpesčių, prakaituoti nuo kas-
dienybės iššūkių, sudaužyti pagundų bei kitų aistrų, vis 
dėlto turim atminti: aš esu Tavo tarnaitė, Tavo tarnas, 
Viešpatie, ir tebūna man, kaip Tu pasakei. O ką dabar 
Dievas man sako? „Valgysi prakaite duoną“. Atsiminki-
me, nuo ko pradeda Dievas su žmogumi kalbėti. Taip, 
pirmiausia tai ruošia maistą. Mes neklausome, mes da-
rome, kaip mums patinka. „Valgysi prakaite duoną, gim-
dysi skausmuose vaikus“. Taip. Dievas tai yra pasakęs, o 
vis dėlto ne pražūčiai, o vis dėlto ne kažkokiam dideliam 
skausmui ar gyvenimo kataklizmams. Jis tik mums sako: 
„Žygyje gers iš upelio Dievas, narsiai žengs galvą iškėlęs 
kartu su žmogumi“. Štai koks yra Dievas. Mes tik iš-
girskime ir prisiminkime tą Jo kalbą, kad galėtumėm iš 
tikrųjų gyventi Jo malonėje.

Toliau dar apie Mariją – vilties Mokytoją. Marija yra 
keliaujanti pas Elzbietą. Tas keliavimas pas Elzbietą vėl-
gi yra mūsų jautrumo ir regėjimo lauko praplėtimas, kad 
matytumėm kitą, kad galvotumėm apie kitą, kad skubė-
tumėm galbūt sužinoti žinias, kurias pateikė angelas apie 
Elzbietą, kaip girdėjome apreiškime, o galbūt suvokdami, 
kad tai yra senyvo amžiaus moteris, kuriai reikia pagalbos 
iššūkyje laukiantis Jono Krikštytojo – pirmojo Evangeli-
jos skelbėjo prieš Jėzaus veiklą.

Ir vis dėlto Marija yra nebijanti sunkumų. Tai dar vie-
na, brangieji, jos mokykla viltyje. Ji visada neišsigąsta 
sunkumų ir tokiu būdu, nebijodama sunkumų, ji geba 
džiaugtis drauge su kitais. Taigi ji džiaugiasi: „Mano 
siela šlovina Viešpatį, mano dvasia džiaugiasi Dievu.., 
nes jis pažvelgė į savo nuolankią tarnaitę“... Kalbame 
apie šitą himną. Taigi džiaugsmo nešėja. Džiaugtis su ki-
tais Marija moko mus atpažindama, kad viltis yra Dieve. 
Tai reiškia džiaugtis kito gėriu (atsiminkime, kad Marija 
džiaugėsi Elzbietos nėštumu), džiaugtis, kad pripažįsta-
mas kilnumas, branginamas sugebėjimas ir geri darbai. 
„Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties Motina pas 
mane ateina, aplanko mane?“ Iš kur ta garbė? Pripažini-
mas? Elzbieta pripažįsta. Štai, brangieji, garbė. Iš kur ta 
garbė, kad štai Gyvojo Rožinio žmonės šiandien klauso 
manęs? Iš kur man ta garbė, kad šitie maldos žmonės 
susirinko? Iš kur ta garbė? Čia yra svarbu. Tarp mūsų, 
tikinčių žmonių, ryšys, nešantis pagarbą, didžiulį pasi-
gėrėjimą, nes ir Dievas gėrisi: Jis matė, kad viskas, ką 
sukūrė, yra gera. Taip pat ir žmogus. Tai štai turime nuo-
lat ieškoti vilties kartu su Marija ir džiaugtis kartu su 

kitais tikėjimo dovana, maldos patirtimi, gyvenimu ir 
tokiu būdu išreikšti tą begalinį džiaugsmą ir dėkingumą 
Dievui, kuris padeda mums iš tikrųjų gyventi tikėjimu 
ir viltimi.

Marija, būdama vilties Mokytoja, parodo, kad jos gy-
venimas yra persunktas gebėjimo visada būti savo vieto-
je, kitaip sakant, būti ten, kur tavęs reikia. Štai viltis. At-
likti patarnavimus tiems, kuriems yra reikalinga. Visada 
yra pilna noro gyventi su kitais, nes Marija yra gyvenanti 
su kitais. Ji nėra gyvenanti sau arba viena pati. Ji gyvena 
su kitais. Ir šiandien Marija gyvena su mumis. Ji rūpinasi 
mumis kiekvienu. Ir malda visada yra su kitais. Nesvarbu, 
kad gyvasis rožinis, atrodytų, yra kaip 20 paslaptėlių per 
dieną, bet įsivaizduokite, kokia armija. Aš įsijungiu į ar-
miją galingos maldos ne tik Panevėžio vyskupijoje, ne tik 
Lietuvoje, bet ir visame pasaulyje. Ir mano šitas 10 „Svei-
ka, Marija“, 1 „Tėve mūsų“ ir „Garbė Dievui Tėvui“ tam-
pa pasaulio varikliu. Milijonai žmonių meldžiasi kasdien 
ir aš esu tas milijoninis žmogus, pats svarbiausias, kuris 
esu savo vietoje, atlieku savo misiją, atlieku savo darbą ir 
gyvenu viltingai džiaugdamasis su kitais savo gebėjimu 
ir tikėjimu gyventi viltingą gyvenimą, kasdienybės gy-
venimą. Niekas nesakė, kad bus lengva. Marijai nebuvo 
nieko lengvo šiame pasaulyje. Viskas buvo labai sudė-
tinga žiūrint žmogiškąja prasme į Marijos gyvenimą. Bet 
jos nenustojimas vilties, jos nuolatinis giedojimas Dievui 
garbės himno ir šlovinimo džiaugsmas iš tikrųjų yra be 
galo svarbus mums.

Na, ir visai pabaigai. Iš tikro šiandien, brangieji, susi-
rinkę į šitą XV-ąjį Panevėžio vyskupijos gyvojo rožinio 
kalbėtojų kongresą turėtumėm sau kiekvienas išsikelti 
uždavinį: kaip man, kaip ir Marijai – viltingai, drąsiai ti-
kėjimo kelionėje gyvenančiam, Dievo artumu besistipri-
nančiam – ir kaip kunigui Juozui Zdebskiui – Dievo artu-
mu nebijančiam kovoti gerą kovą ir atiduoti save iki galo 
prarandant savo gyvybę – iš tikrųjų viską pakelti. Marija 
yra visa pakelianti, nes ji viską svarsto savo širdyje, ji 
dėkoja Dievui, yra geros valios ir mokosi iš Dievo artumo 
tapdama mums visiems Mokytoja. Taigi žemišką ir ribo-
tą gyvenimą gyvendami, sako popiežius Pranciškus, vis 
dėlto turime neužmiršti: meilė gyvuoja greta su netobulu-
mu, visa pakėlimu ir moka patylėti apie mylimo asmens 
ribotumus. Ji yra ribota, žemiška, bet be galo gyva. No-
rint, kad šita meilė taptų mūsų gyvenimo „obalsiu“, reikia 
mokytis iš Marijos. Ji visa pakelia, visa ištveria būdama 
Dievo artumoje, visada atpažindama Dievo veikimą ir 
niekada nenustodama vilties Jame.

Ačiū, brangieji, už dėmesį, mano laikas išseko, nes 
tuoj pat bus organizuojama procesija, kur apmąstysime 
rožinį, ir linkiu, kad mūsų maldos, mūsų giesmės ir paky-
lėtos širdys į Dievą iš tikrųjų būtų skrodžiančios dangų, 
keičiančios mūsų širdis ir stiprinančios mūsų gyvenimus. 
Marija tebūna mūsų vilties Motina. Amen.

Katechezės tekstas iš garso įrašo
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Mes – piligrimai 

Gegužės 11 d. lydimi Rokiškio 
dekano kun. Eimanto Noviko, sesers 
Monikos CSC ir Panevėžio vyskupi-
jos Gyvojo Rožinio draugijos vadovės 
Nijolės Gylienės, kartu su Panevėžio 
gyvojo rožinio maldininkais kelia-
vome į kaimyninės Latvijos miestelį 
- Vilianus (latg. Viļāni). 

Piligriminė kelionė – mažosios re-
kolekcijos, į kurias kiekvienas veža-
mės savo ir savo artimųjų intencijas, 
trokšdami Švč. Mergelės Marijos už-
tarimo ir Viešpaties pagalbos. Mūsų 
kelionei vadovaujantis kunigas Ei-
mantas Novikas priminė paprastus ir 
gal kiek užmirštus būdus, kaip labiau 
gyventi su Dievu: pravažiuojant ar 
einant pro kiekvieną kryžių trumpa 
maldele „Garbiname Tave, Viešpatie 
Jėzau Kristau, ir šloviname Tave, kad 
šventuoju kryžiumi atpirkai pasaulį“ 
su dėkingumu prisiminti Viešpatį, 
pravažiuojant ar einant pro bažnyčią, 
mintimis aplankyti Viešpatį Jėzų, 
esantį Švenčiausiajame Sakramente, 
maldele „Garbinkime Švenčiausiąjį 
Sakramentą“ - tai nuolat praktikuo-
jant po truputį mintys ir širdis prisi-
pildo Dievo, jo artumo. Kunigas E. 
Novikas trumpais B. Ferrero pasako-
jimais kvietė atpažinti Dievo veikimo 
ženklus mūsų gyvenime, juokauda-
mas jis pranašingai įvardijo: „kirsime 
sieną“. Ši pasakyta mintis kaip siūlas 

suvėrė visas tos dienos patirtis.
Kirtome sieną

Taigi atvykome į vieną iš Latvi-
jos katalikybės centrų - Vilianų Šv. 
Arkangelo Mykolo bažnyčią ir prie 
jos esantį Šv. Alberto Didžiojo mari-
jonų vienuolyną. Kiekvieno mėnesio 
11 dieną Vilianų bažnyčioje vyksta 
vidinio išgydymo pamaldos už ligo-
nius prašant jiems fizinės ir dvasinės
sveikatos. Ta intencija aukojamos 
šv. Mišios, jų pabaigoje visi norintys 
gauna ypatingą vienuolių ir kunigų 
palaiminimą su rankų uždėjimu. Po 
šv. Mišių einama ir rožinio maldos 
procesija rožinio slėpinių sode arba 
bažnyčioje. Šios pamaldos Vilianuo-
se vyksta todėl, kad tai vienintelė 
Latvijoje bažnyčia, kurios centrinia-
me altoriuje yra Lurdo Švč. Mergelės 
Marijos skulptūra. Šių pamaldų pra-
džioje altoriaus skulptūra skambant 
giesmei iškilmingai atidengiama, o 
pabaigoje vėl uždengiama Švč. Mer-
gelės Marijos paveikslu. Nekaltai 
Pradėtoji Mergelė Marija – Lurdo 
Dievo Motina – pasaulyje gerbiama 
kaip Ligonių Sveikata. Dievo Motina 
Marija, tobulai vykdanti Dievo valią, 
esanti visiškoje vienybėje su Dievu, 
užtaria ir veda mus prie gydančios ir 
gaivinančios Dievo meilės Nukry-
žiuotojo Jėzaus Širdyje. 

Prieš šv. Mišias pasivaikščiojome 
po vienuolių ir parapijiečių išpuo-
selėtą prie bažnyčios ir vienuolyno 
esantį rožinio ir kryžiaus kelio sodą 
(latviai jį vadina sakraliąja aikšte), 
apžiūrėjome bažnyčią, pasimeldėme 
prie Stebuklingojo kryžiaus ir susėdo-

me į suolus laukdami šv. 
Mišių. Nedrąsiai užtrau-
kėme giesmę „Viešpats 
pakrantėj stovėjo“, po 
mūsų latviai užgiedojo ją 
latviškai, taip pakaitomis 
visa bažnyčia giedojo 
posmą lietuviškai ir po-
smą latviškai. Šv. Mišias 
aukojo latvių kunigai 
ir mus lydintis kunigas 
E. Novikas, Evangelija 

buvo skaitoma ir lietuvių kalba. Po 
šv. Mišių rožinio slėpinių sode rožinio 
maldą taip pat meldėmės po paslap-
tį pakaitomis lietuviškai ir latviškai. 
Vienybės ir brolystės džiaugsmas.

Marijonai
Po pietų ekskursiją po bažnyčią ir 

vienuolyną vedė Šv. Alberto Didžio-
jo marijonų vienuolyno vyresnysis, 
Vilianų bažnyčios klebonas, tėvas 
Rinalds Stankevičs MIC. 

Bažnyčia ir vienuolynas pastatyti 
XVIII a. antroje pusėje, iš pradžių čia 
gyveno vienuoliai bernardinai. Pir-
mieji marijonai (beje, iš Marijampo-
lės, iš palaimintojo Jurgio Matulaičio 
atkurtos kongregacijos!) į Vilianus 

Audronė Bakutienė,
Panevėžio vyskupijos Gyvojo 
Rožinio draugijos sekretorė,
Zarasų dekanato Gyvojo Rožinio 
draugijos narė

Piligriminė kelionė į Vilianus
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atsikėlė 1924 m. - taip buvo įkurtas 
pirmasis marijonų vienuolynas Lat-
vijoje. Iki Antrojo pasaulinio karo 
vienuolynas aktyviai veikė, jame 
gyveno daugiau nei 40 tėvų marijo-
nų. Vokiečiai besitraukdami didelę 
dalį vienuolyno sugriovė, o sovietų 
valdžia 1959 m. marijonų veiklą už-
draudė ir vienuolyną atidavė mokyk-
lai. Tik 1987 m. marijonai sugrįžo į 
Vilianus. Šiuo metu čia gyvena ir 
darbuojasi keturi tėvai marijonai. Vi-
lianuose yra piligrimų namai,  orga-
nizuojamos rekolekcijos. 

Marijonų misija – kiekvieną dieną 
melstis už mirusius (tą pamaldumą 
ypač skatino marijonų kongregacijos 
įkūrėjas šv. Stanislovas Papčinskis), 
skelbti Nekaltai Pradėtosios Merge-
lės Marijos kultą ir Dievo Gailestin-
gumo žinią, rūpintis sielovada. 

Sakraliojoje aikštėje yra koplyts-
tulpiai, skirti šv. Stanislovui Papčins-
kiui, 1670 m. įkūrusiam marijonų 
kongregaciją, ir mūsų pal. Jurgiui 
Matulaičiui – šios kongregacijos at-
kūrėjui XX a. pradžioje. Ir vienuo-
lyno koplyčioje kabo jų paveikslai. 
Šventumas neturi sienų.

Stebuklingasis kryžius
Vilianų bažnyčios šoniniame al-

toriuje yra Stebuklingas kryžius su 
relikvijoriuje esančia šventojo kry-
žiaus, kurį Viešpats Jėzus Kristus 
nešė į Golgotos kalną, relikvija. Pir-
maisiais mėnesių penktadieniais prie 
šio altoriaus aukojamos šv. Mišios. 
Po to einamas Kryžiaus kelias sode 
ar bažnyčioje.

Tėvas Rinalds MIC papasakojo, 
kad 1922 m. bažnyčioje kilus gais-
rui sudegė visas šio altoriaus dekoras 
–  raudonas audeklas. Visi votai, buvę 
aplink kryžių, arba sudegė, arba nuo 
aukštos temperatūros išsilydė. Išliko 
vienintelis votas – prie Jėzaus Kris-
taus širdies didelė sidabrinė širdis. Jis 
nukrito, todėl išliko. Viskas sudegė, o 
169 metų senumo paprastas medinis 
su krucifiksu kryžius (tuomet jokio-
mis medžiagomis neimpregnuotas) 
išliko. Nuo tada jis imtas vadinti Ste-

buklinguoju kryžiumi.
Rodydamas į dau-

gybę votų aplink jį, tė-
vas Rinalds MIC sakė: 
„Katalikų bažnyčioje 
yra taip: atvažiavai, pa-
simeldei, kažko papra-
šei – gavai, grįžai atgal 
ir padėkojai. Štai todėl 
šie votai čia yra. Dievas 
pakeitė mano gyvenimą, 
aš grįžtu dėkingas ir pa-
sakau „ačiū“, nes matau, 
kad tai Tavo, Viešpatie, 
darbas. Tu pakeitei mano 
gyvenimą. Žmonės sako, 
jeigu trokšti gauti kokią malonę, at-
važiuok į Vilianus prie Stebuklingo-
jo kryžiaus. Beje, sidabrinė Kristaus 
karūna su auksiniais spinduliais taip 
pat yra votas, kurį padovanojo žmo-
nės iš gretimos Varaklani parapijos. 
Kai Didįjį penktadienį einamas Kry-
žiaus kelias, kryžius nešamas be šios 
karūnos. Ši karūna būna tik tada, kai 
kryžius yra šiame altoriuje.“

Visi gavome dovanų po paveik-
slėlį su Stebuklinguoju kryžiumi. 
Jo kitoje pusėje latviškai užrašyta ši 
malda:
Malda į Nukryžiuotąjį Gelbėtoją

Pažvelk, gerasis ir švelnusis Jėzau,
prieš Tave aš puolu ant kelių ir iš vi-
sos širdies meldžiu:
įliek į mano širdį gyvą tikėjimą,
vilties ir meilės jausmus,
su didžia atgaila ir vis labiau noriu 
daryti gera;
su didele meile ir gailesčiu savo šir-
dyje aš žvelgiu 
į penkias Tavo žaizdas ir trokštu pro-
tu suvokti, 
ką apie Tave, mielasis Jėzau, yra pa-
sakęs pranašas Dovydas:
„Jie pervėrė mano rankas ir kojas;
galiu suskaičiuoti visus savo kaulus“ 
(Ps 22). Amen. 

Aprodydamas bažnyčią tėvas Ri-
nalds MIC pabrėžė, kad pagrindinis 
akcentas Vilianuose yra Marijos ir 
Jėzaus „Taip“, pavaizduotas ant gali-
nės bažnyčios sienos freskoje, esan-
čioje tiesiai priešais Stebuklingojo 
kryžiaus altorių. 

Vienuolyno širdis
Visa bažnyčios ir sakraliojo sodo 

teritorija atvira piligrimams, visur 
galima apsilankyti, išskyrus vienuo-
lyną. Atvedęs mus į vienuolyną, tė-
vas Rinalds MIC sakė: „Dažnai, kai 
žmonės atvažiuoja, klausia, ar čia 
vyrų, ar moterų vienuolynas? Vyrų. 
O ar galima pamatyti gyvą vienuolį? 
Štai (rodo į save). Vienintelė vienuo-
lyno vieta, kurią gali pamatyti pa-
sauliečiai, yra koplyčia. Kas ten yra? 
Jėzus.“

Koplyčios altorius yra išlikęs po 
gaisro iš tų laikų, kai bažnyčia buvo 
pastatyta, lubos restauruotos po mili-
metrą atkuriant tai, kas buvo tiesiog 
baltai uždažyta. Ši koplyčia būna at-
vira žmonėms vieną kartą per metus 
– sekmadienį po Velykų. Dievo Gai-
lestingumo sekmadienį. Tėvas Ri-
nalds MIC sakė: „Taigi mes čia mel-
džiamės. Malda yra pirmoje vietoje. 
Mes meldžiamės iki dvylikos kartų 
per dieną. Todėl tai yra vienuolyno 
širdis. Jei nebūtų koplyčios, vienuo-
lynas neegzistuotų. Kaip žmogus 
gali gyventi be širdies? Niekaip. Tai 
pati svarbiausia vieta.“

Koplyčioje pasimeldėme Dievo 
Gailestingumo vainikėlį – maldą, 
Dievo meile apkabinančią  pasaulį. 

Dievo Gailestingumo dovanos
Prie bažnyčios esančioje Dievo 

Gailestingumo žvakių koplyčioje 
vyksta devyndienių pamaldos, kai 
kiekvieno mėnesio nuo pirmos die-

Atkelta iš 16 psl.
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Tėvas Rinalds MIC pasakoja vienuolyno ir 
bažnyčios istoriją
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nos devynias dienas meldžiamasi už 
vaikus, kūdikius, artimuosius, šei-
mas. Nuo mėnesio dešimtos dienos 
– už ligonius ir kenčiančius nuo pri-
klausomybių. Nuo dvidešimtos die-
nos – už mirusius artimuosius, drau-
gus, geradarius.

Ir mes turėjome galimybę užpil-
dyti korteles, įrašyti ten savo inten-
cijas ir įsigiję už auką žvakę uždegti 
ją Dievo Gailestingumo žvakių šven-
tovėje, o svarbiausia, kad šia mūsų 
intencija visus metus kiekvieno mė-
nesio vienuoliktą dieną švenčiamos 
dvidešimt dvejos šv. Mišios Vilianų 

bažnyčioje ir vienos šv. Mišios Ag-
luonos bazilikoje. Net dvidešimt tre-
jos šv. Mišios mūsų intencija! Neap-
sakoma, beribė Dievo gailestingumo 
malonė ir dovana.

Dabar, kai praėjo daugiau nei pusė 
metų nuo mūsų apsilankymo Vilia-
nuose, pabandykim patyrinėti savo 
ar savo artimųjų, kuriems sveikatos 
ar kitų malonių prašydami vykome į 
šią piligriminę kelionę, gyvenimus. 
Manau, tikrai su didžiausiu dėkingu-
mu nustebsime: Dievo meilė gydo, 
atnaujina, keičia, gaivina. Ji nežino 
sienų ir ribų.

Vilianuose išgyvenome tikrą bro-

lystę su savo kaimynais latviais, dva-
sinę giminystę, patyrėme svetingumą: 
buvome pavaišinti karštais pietumis 
(penkiasdešimt žmonių!), apdovanoti 
paveikslėliais ir parapijos kalendo-
riais, buvome be galo šiltai sutikti. 
Manau, ne vienas, dalyvavęs šioje 
piligriminėje kelionėje, maldoje vis 
prisimena kun. tėvą Rinalds MIC ir 
jo vadovaujamą marijonų vienuolyną 
bei parapiją. Tikrai norisi bent min-
timis ten sugrįžti ir dėkoti Dievui už 
patiriamas malones, už tuos žmones, 
kurie organizavo šią kelionę, už tuos, 
kuriuos sutikome, už tą parapiją ir už 
draugystės palaimą. 

Gražų rugpjūčio 24 d. rytą mes, 
50 gyvojo rožinio maldininkų iš 
Panevėžio vyskupijos Panevėžio 
miesto ir Panevėžio – Krekenavos 
dekanato Vadoklių parapijos, iš-
vykome į piligriminę kelionę į Ak-
menės Šv. Onos parapiją. Kelionės 
tikslas – gilinti tikėjimą išklausant 
klebono kan. dr. Algio Genučio ka-
techezę, susitaikyti su Dievu, su-
sipažinti su šios parapijos Gyvojo 
Rožinio, Marijos Legiono maldi-
ninkais, drauge švęsti Eucharistiją 
bei pabendrauti agapėje.

Kad kelionė neprailgtų, važiuo-
dami meldėme, kad Dievas laimintų 
mūsų kelionę bei tuos žmones, kurie 
mūsų laukia Akmenėje. Taip pat gie-
dojome giesmes Švč. Mergelei Ma-
rijai. Viena mūsų labiausiai pamėgtų 
giesmių yra 50 posmelių Lurdo gies-
mė, kurią dar 1940 metais iš Lurdo 
priedo „Prieš Tavo altorių“ parengė 
Lietuvos tėvai kapucinai (Impri-
matur M. Reinys). Be šios giesmės 
beveik neapsieinama nė vienoje pi-
ligriminėje kelionėje. Taip pat gie-
dojome ir dar daugiau giesmių savo 
Dangiškajai Motinai. Šv. Augustinas 
sakė: „Kas gieda, tas dvigubai mel-
džiasi“. Su giesmėmis ir maldomis 
kelias į Akmenę neprailgo ir 12.00 

val. jau buvome 
prie Akmenės Šv. 
Onos bažnyčios 
vartų, kur buvome 
labai šiltai parapi-
jiečių sutikti ir pa-
kviesti į bažnyčią. 
Norinčių susitai-
kyti su Dievu klau-
sykloje jau laukė 
kun. svečias iš Ak-
menės dekanato 
Papilės parapijos.

Renginį pradė-
jo klebonas kan. dr. Algis Genutis. 
Jis visus pasveikino ir pasidžiaugė 
gausiu būriu susirinkusių. Po to su-
sikaupę ir susidomėję gilinome ti-
kėjimą klausydamiesi klebono kan. 
dr. Algio Genučio katechezės apie 
Švč. Mergelę Mariją – mūsų maldų 
užtarėją, apie rožinio maldos jėgą 
bei Gyvąjį Rožinį. „Katechezė – tai 
visą krikščionio gyvenimą trunkan-
tis sąmoningo tikėjimo ugdymas. 
Rožinis padeda prisiminti Kristų 
kartu su Marija. Tai ir liturgijos 
esmė. Per Mariją mokomės Kris-
taus, su ja panašėjame į Kristų, su 
ja maldaujame Kristaus, skelbiame 
Kristų. Kaip Marija, apmąstydami 
slėpinius, atrandame Slėpinį - Kris-
tų, kuris atskleidžia ir Dievo slėpinį, 

ir žmogaus slėpinį. Rožinis yra šio 
slėpinio įsisavinimo kelias. Rožinis 
– tai Evangelijos santrauka. Roži-
nio malda – galingas ginklas prieš 
blogį, ji prilygsta Dovydo kovai su 
Galijotu,“ – sakė klebonas kan. dr. 
Algis Genutis.

Po katechezės drauge su Akme-
nės parapijos maldininkėmis pa-
sikeisdamos meldėmės po vieną 
rožinio maldos slėpinį. Garbės slė-
pinius mums padėjo apmąstyti kle-
bonas kan. dr. Algis Genutis.

Po to Panevėžio vyskupijos 
Gyvojo Rožinio draugijos vadovė 
Nijolė Gylienė papasakojo susirin-
kusiems apie Panevėžio vyskupijos 
Gyvojo Rožinio draugijos organi-

Piligrimystė į Akmenės Šv. Onos parapijąZofija Valickienė,
Panevėžio – Krekenavos dekanato 
Gyvojo Rožinio draugijos vadovė 

Nukelta į 19 psl.

Maldininkų grupė prie Akmenės Šv. Onos bažnyčios
Nuotr. I. Braiko
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zacinę struktūrą bei veiklą.
Šv. Mišiose klebonas kan. dr. Al-

gis Genutis meldė Dievo malonių 
gyviesiems Panevėžio vyskupijos ir 
Akmenės Šv. Onos parapijos Gyvo-
jo Rožinio nariams bei Marijos Le-
giono maldininkams, o mirusiems 
- Dangaus karalystės.

Po šv. Mišių bažnyčios fone at-
minimui padarę bendrą nuotrauką, 
visi drauge autobusais išvykome 
į Ramybės slėnį - sakralią vietovę 
Padvarėlių kaime, Akmenės seniū-
nijoje. Ten giliame ir vaizdingame 
slėnyje kadaise buvęs malūno tven-
kinys. Tvenkinio vietoje gyventojai 
išvalė slėnį, įrengė Kryžiaus kelio 
stotis, Dievo Motinos altorėlį, pasta-
tė pavėsinę.

Klebono kan. dr. Algio Genučio 
vedami ūksmingame didelių me-
džių pavėsyje visi drauge ėjome 
Jėzaus Kryžiaus kelią apmąstyda-
mi svarbiausius Viešpaties kančios 
momentus. 

Po Kryžiaus kelio pamaldų buvo-
me jau praalkę, tad dėjome ant ak-
meniškių baltai padengto stalo kas 
ką turėjome. Vaišės buvo turtingos 
ir gražios. Klebonas palaimino sta-
lą. Jaukiai vaišindamiesi Ramybės 
slėnyje agapėje susipažinome, susi-
draugavome, maloniai bendravome. 

Skambėjo dainos, sma-
giai šokome ratelius, 
džiaugėmės vieni kitais, 
gražiu oru, dalinomės 
šventės įspūdžiais.

Susiruošę namo susi-
rinkome prie Švč. Mer-
gelės Marijos altorėlio. 
Dėkojome Dievui už 
malones, Švč. Merge-
lei Marijai už globą, o 
šventę rengusiems mel-
dėme Dievo palaimos ir 
gausių  malonių.

Mes, panevėžiečiai, 
už šią įspūdingą šven-
tę dėkojame Dievui. 
Taip pat esame didžiai 
dėkingi ir meldžiame 
Dievo palaimos ir Dan-
giškosios Motinos glo-
bos parapijos klebonui 
kan. dr. Algiui Genu-
čiui už giliai prasmingą 
katechezę, padėjusią 
pagilinti tikėjimo žinias, maldas su 
mumis ir už mus, malonų bendra-
vimą, gražius žodžius, asmeninį ti-
kėjimo pavyzdį, už pastangas, kad 
mes dar daugiau atsiskleistume 
gyvajam tikėjimui, kad bendrys-
tės šiluma teiktų viltį ir paguodą. 
Taip pat dėkojame Akmenės Šv. 
Onos parapijos Gyvojo Rožinio 
ir Marijos Legiono vadovėms Ire-

nai ir Gražinai, visiems parapijos 
Gyvojo Rožinio, Marijos Legiono 
maldininkams ir parapijiečiams už 
bendrą maldą, bendrystę, užsimez-
gusią draugystę, už buvimą kartu, 
puikiai organizuotą agapę,  dainas.

Meldžiame Dievą ir mūsų Dan-
giškąją Motiną Švč. Mergelę Mari-
ją ir toliau globoti mus visus, einan-
čius pasirinktu keliu.

Žolinės atlaidai KrekenavojeDanutė Matuzienė, 
Panevėžio miesto Švč. Mergelės Marijos 
Gyvojo Rožinio draugijos narė 

Nukelta į 20 psl.

Kryžiaus kelio maldą Ramybės slėnyje veda kan. 
dr. A. Genutis

Nuotr. I. Braiko

Panevėžio miesto piligrimų grupė Ustronėje prie 
knygnešystės muziejaus

Nuotr. L. Petrikauskienės

Rugsėjo 19 d. mes, 72-iejų Panevėžio miesto Gyvo-
jo Rožinio draugijos maldininkų grupė, buvome nuvykę 
melstis į Krekenavą, į Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į 
dangų mažąją baziliką, į Žolinės atlaidus.

Kadangi ši atlaidų diena buvo skirta maldai už katali-
kiškas bendruomenes, atlaidų švęsti atvyko gyvojo rožinio 
maldininkai iš šių mūsų vyskupijos dekanatų: iš Anykš-
čių – 35, iš Biržų – 50, iš Pasvalio – 46, iš Kupiškio – 44, 
iš Utenos – 44, iš Panevėžio – Krekenavos dekanato – 15. 
Iš viso dalyvavo 306 gyvojo rožinio maldininkai. Prie jų 
jungėsi gausus būrys Švč. Mergelės Marijos Legiono na-
rių, iš kitur atvykę piligrimai bei vietos gyventojai.
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Biržuose tarnaujant kun. Ernes-
tui Želviui, jo rūpesčiu grupė pilig-
rimų kasmet aplanko kurios nors 
šalies įžymias šventoves, meldžiasi 
ir dėkoja Dievui už gyvenime gau-
namas malones. Šią vasarą kelia-
vome į Šiaurės Italiją, į Paduvą, pa-
simelsti į šv. Antaną. Piligriminės 
kelionės metu turėjome galimybę 
pamatyti, pajausti, išgyventi ne 
vieną nepakartojamą akimirką, pri-
siliesti prie šventųjų istorijų, mąs-
tyti, melstis ir ilsėtis nuostabiame 
Italijos kurorte.

Vilnius – Milanas, Bergamo 
oro uostas, iš kurio pajudame link 
Italijos meilės miesto – Veronos. 

Biržiečiai šv. Antano ir kitų šventųjų keliais...

Gėrimės nuostabiu 
Pjemonto regiono 
kraštovaizdžiu, mė-
gaujamės jaukia ši-
luma ir gaiviu vėjo 
dvelksmu. Veronoje 
lankome Romėnų 
amfiteatrą, Scalige-
rių kapus, Romeo ir 
Džiuljetos namą su 
balkonu, Castelvec-
chio pilį, Anasta-
sijos bažnyčią, ka-
tedrą, Pietra tiltą... 
Vienuolyne apsilankome kriptoje 
su šv. Zenono relikvijomis, suži-
nome šio šventojo – 8-ojo Veronos 
vyskupo, egzorcisto – istoriją. Jis 
– vienintelis šventasis, atnešęs į šį 

miestą tikėjimą. Kun. Ernestas au-
kojo šv. Mišias koplyčioje, pastaty-
toje ant šv. Zenono kapo.

Kitą dieną traukiniu vykstame 

Sandra Balodytė,
Biržų dekanato 
Gyvojo Rožinio draugijos narė

Nukelta į 21 psl.

Ustronės vienkiemyje knygnešystės muziejus 

Šv. Antano sarkofagas jo vardo bazilikoje Paduvoje 

Susirinkusius pasveikino JE Panevėžio vyskupas Li-
nas Vodopjanovas OFM.  

Atlaidus pradėjome gilindami tikėjimo žinias, klau-
sydamiesi Pandėlio Švč. Mergelės Marijos Vardo bažny-
čios klebono kunigo Alberto Kasperavičiaus katechezės 
tema „Savo Sūnui mus paveski“. Be to, meldėmės roži-
nio maldą - Garbės slėpinius, kurią vedė Marijos Legio-
no nariai.

Po to mūsų intencijomis ir už mus buvo aukojamos 
šv. Mišios, kurioms vadovavo Vilniaus arkivyskupijos 
vyskupas augziliaras Darius Trijonis. Koncelebravo Pa-
nevėžio vyskupijos vyskupai Linas Vodopjanovas OFM 
ir Jonas Kauneckas. Drauge su jais - Panevėžio vysku-
po generalinis vikaras kun. Eugenijus Styra, Krekenavos 
Švč. Mergelės Marijos mažosios bazilikos klebonas kun. 
dr. Gediminas Jankūnas,  Pandėlio Švč. Mergelės Marijos 
Vardo bažnyčios klebonas kun. Albertas Kasperavičius, 
Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo bažnyčios vikaras kun. Er-
nestas Želvys. Patarnavo diakonai Vilius Valionis, Nor-
mundas Figurinas ir gausus būrys Krekenavos parapijos 
jaunimo.

Po šv. Mišių vyko konferencija apie Dievo tarną kun. 
Alfonsą Lipniūną. Ją vedė Panevėžio Švč. Trejybės baž-
nyčios vikaras kun. Vitalijus Kodis  - Dievo tarno Alfonso 
Lipniūno beatifikacijos bylos postulatorius.

Be to, mes, panevėžiečiai, pakeliui į namus ne tik gro-
žėjomės vaizdingomis Krekenavos apylinkėmis, bet ir 
apsilankėme Ustronės vienkiemyje esančios sodybos klė-
tyje įsikūrusiame vieninteliame knygnešystės muziejuje. 

Muziejininkas Audrius Daukša plačiai papasakojo apie 
čia spaudos draudimo metais veikusios Garšvių knygne-
šių draugijos, vienijusios net 58 žmones, veiklą ir svarbą 
Lietuvai. Apžiūrėjome eksponatus. 

Ši sodyba 1902–1905 m. taip pat buvo tapusi kūrybos 
vieta Vadaktėliuose klebonavusiam kun. Juozui Tumui 
– Vaižgantui, kurio 100-ąsias gimimo metines šiais metais 
minime. Tai vienas pirmųjų kunigų, atsigręžusių į lietuvy-
bę, aukštinusių lietuvių kalbą ir paprastą žmogų.  

Taip pat apsilankėme senoje, nuo 1773 m. dokumen-
tuose minimoje Vadaktėlių Šv. Jono Nepomuko bažny-
čioje,  kuri yra įrašyta į valstybės kultūros vertybių są-
rašą. Pasimeldę grožėjomės talentingo XIX a. drožėjo V. 
Svirskio skulptūromis „Šventas Petras“ ir „Šventas Po-
vilas“, krikštykla, drožiniais puoštu altoriumi.

Pelnę atlaidus, dvasiškai praturtėję, prasmingai pra-
leidę dieną, džiaugdamiesi bendryste, puikiai nusiteikę 
grįžome namo.
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Atkelta iš 20 psl.

į Veneciją – miestą, pastatytą ant 
118 salelių. Čia priskaičiuojama iki 
150 kanalų. Gražiausias – Didysis 
kanalas, prabangiausias pasauly-
je bulvaras vandenyje. Plaukiame 
juo vandens autobusu vaporettu. 
Salos, ant kurių stovi miestas, su-
jungtos 400 tiltų. Tiltai – tai keliai, 
nes visa kita – kanalai. Pagrindinis 
susisiekimas – gondolomis vande-
niu. Lankome šv. Morkaus aikštę 
ir baziliką, kur buvo aukojamos šv. 
Mišios už mus. Iš Egipto čia buvo 
pervežti šv. Morkaus palaikai. Šv. 
evangelistas Morkus užrašė šv. 
Petro perduotą žinią Evangelijoje. 
Savo akimis išvydome Rialto til-
tą, Dožų rūmus, buvusį kalėjimą, 
Atodūsių tiltą prie katedros, Vene-
cijos laikrodį bei Kampanilę. Ve-
necijoje sužinome apie dar vieną 
šventąjį – šv. Teodorą.

Šv. Antano miestas Paduva va-
dinamas stebuklų miestu. Euro-
poje sunku rasti bažnyčią, kurioje 
nebūtų šio šventojo atvaizdo. Tai 
didis pamokslininkas ir stebukla-
darys, kurio pagalbos daugelis iš 
mūsų meldžiame įvairiose situa-
cijose. Dėl jo ginčijasi Lisabona, 
kurioje jis gimė, ir Paduva, kurioje 
gyveno, dirbo ir mirė. Jis – padu-
viečių pasididžiavimas, garbė ir 
didysis padėjėjas visuose reikaluo-
se. Einame į šv. Antano baziliką, 
katedrą ir krikštyklą, Sinjorijos ir 
Žolių aikštes. Bazilika priklauso 
Vatikanui, čia įsikūręs Magnolijos 
fiostras, kuriame gyvena vienuoliai
pranciškonai. Bazilikoje daugy-
bė koplyčių. Atskiroje koplyčioje 
saugomos šv. Antano relikvijos – 
žandikaulis, liežuvis, kaulai, abito 
skiautės. Bazilikoje Džioto darbais 
papuoštoje koplyčioje švenčiame 
Eucharistiją.

Keliaujame prie didžiausio Ita-
lijoje Gardos ežero. Nedideliame 
pusiasalyje įsikūrusi Sirmionė 
– romantiškai vadinama mažąja 

Venecija. Lankome 
Lombardijos rene-
sanso architektūros 
šedevrą – Certosa 
di Pavia kartūzų 
vienuolyną. Šis da-
bar veikiantis vie-
nuolynas yra vienas 
eks t ravagan t i š -
kiausių Europoje. 
Jis buvo pastaty-
tas XV a. Milano 
kunigaikščio Vis-
končio užsakymu. 
Gotikinę vienuoly-
no bažnyčią kūrė 
G. A. Amadeo, kiti architektai bei 
meistrai, dirbę prie garsiosios Mi-
lano katedros. Vienuolyne pama-
tome daugybę architektūros gro-
žybių. Ir čia vėl randame dar vieną 
šventąjį – šv. Brunoną, tylos ir tik-
ro tikėjimo garbintoją, vienuolyno 
įkūrėją. 

Vykstame į Milaną – antrą pagal 
dydį Italijos miestą, Lombardijos 
provincijos sostinę. Čia išvystame 
pačią didžiausią Italijoje gotikinę 
Duomo katedrą, karaliaus Vittorio 
Emanuelio II galeriją, apsilankome 
prie Sforcų rūmų, kuriuose gyveno 
didžioji Lietuvos kunigaikštienė 
Bona Sforca. Matome garsųjį Teat-
ro alla Scala, einame į Švč. Marijos 
Maloningosios bažnyčią, kurioje 
grožimės Leonardo da Vinčio „Pa-
skutinės vakarienės“ freska, aplan-
kome Leonardo da Vinčio pamin-
klą.

Kelionė pasiekia apogėjų – lan-
komės Turine. Svarbiausias objek-
tas – Turino katedra, kurioje jau 4 
šimtmečius saugoma ypatingoji 
Turino drobulė. Tai Jėzaus Kristaus 
įkapės – didžiausias katedros lobis. 
Drobulę išvysti atvyksta ir popie-
žiai. Benediktas XVI 2010 metais 
sakė, kad Kristaus kentėjimuose 
tarsi veidrodyje regime savo kentė-
jimus. Vienoje iš katedros koplyčių 
meldžiamės šv. Mišiose, po to lei-
džiamės į patalpas, kur susipažįsta-

me su Drobulės istorija, klausomės 
gido pasakojimo, su jauduliu žiūri-
me, nagrinėjame Kristaus kančios 
istoriją...  Drobulė saugoma kated-
roje vakuume – specialioje talpoje, 
kuri atidaroma tik ypatingais atve-
jais, pavyzdžiui, 2000 Jubiliejiniais 
metais... Taip stipru, kad sunku 
žodžiais nupasakoti užplūdusius 
jausmus... Taip tikra, kad negalėtų 
likti vietos jokiai abejonei dėl to, 
ką Jėzus iškentėjo dėl kiekvieno 
iš mūsų... Ko mokslininkai negali 
paaiškinti ir įrodyti, reikia priimti 
tikėjimu. To neįmanoma suvokti 
protu, o suvokti galima tik širdi-
mi...

Patyrę stiprių išgyvenimų Turi-
ne ir aplankytose šventųjų buvimo 
vietose, leidžiame sau šiek tiek pa-
keisti aplinką atvykę į Riminio ku-
rortą, esantį prie Adrijos jūros. Čia 
poilsis: saulė, vanduo, vėjas, pra-
mogos. Ir ramus laikas vienatvei, 
maldai, apmąstymams.

Po to atvykstame į nykštukinę 
San Marino Respubliką, kur turėjo-
me galimybę žvelgdami nuo aukšto 
kalno į Italiją grožėtis jos nuostabiu 
kraštovaizdžiu.

Kelionė link namų: Milano Mal-
pensos oro uostas – Vilnius – Bir-
žai... 

Dėkojame Dievui už patirtas 
malones.

Turino drobulė Turino katedroje
Nuotr. kun. Ernesto Želvio
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Spalis Bažnyčioje – rožinio 
maldos į Švč. Mergelę Mariją 
mėnuo. Šiais metais popiežius 
Pranciškus 2019 m. spalį pa-
skelbė ir Ypatinguoju misijų 
mėnesiu, prašydamas visų tikin-
čiųjų „jautriai rūpintis Evange-
lijos skelbimu, bendruomenių 
atsivertimu į misijų bei evan-
gelizacijos tikrovę“. Todėl Lie-
tuvos vyskupų pakviesti spalio 

1 d. mes, Kauno arkivyskupijos Kristaus Prisikėlimo 
parapijos Gyvojo Rožinio draugijos maldininkai, pa-
sikvietę draugėn ir kitų Kauno miesto parapijų gyvojo 
rožinio maldininkus, vykome į Kaišiadorių Kristaus 
Atsimainymo katedrą, kad iškilmingomis šv. Mišiomis 
džiaugsmingai pradėtume šį Šventojo Tėvo inicijuotą 
Ypatingąjį misijų mėnesį „Pakrikštyti ir siunčiami”. 

Kelionė į Kaišiadoris iš Kauno trumpa, bet autobuse 
suspėjome pasimelsti bei apmąstyti Švč. Mergelės Ma-
rijos rožinio dalį. Kristaus Atsimainymo katedroje mus 
pasitiko svetingai: buvome apdovanoti Ypatingojo mi-
sijų mėnesio malda ir paveikslėliu, primenančiu, kad 
spalio 20 d. Bažnyčioje švenčiama (nuo 1926 m.) Pa-
saulinė misijų diena, skirta malda, parama bei liudijimu 
padėti stokojančioms bažnyčioms visame pasaulyje.

Prieš šv. Mišias drauge su Telšių vyskupu JE Kęs-
tučiu Kėvalu rožinio malda parengėme širdis Eucha-
ristijos puotai, kurioje dalyvavo apaštališkasis nunci-
jus Lietuvoje arkivyskupas  Petaras Antuanas Rajičius, 
Lietuvos vyskupai, gausus būrys kunigų ir daug tikin-
čiųjų, ypač Gyvojo Rožinio draugijos maldininkų.

Susirinkusius pasveikino Kaišiadorių vyskupas Jo-
nas Ivanauskas džiaugdamasis, kad šį Ypatingąjį misijų 
mėnesį pradedame prie didžiojo misionieriaus - Teo-
filiaus Matulionio. Iškilmingai Eucharistijai vadovavo
Vilniaus arkivyskupas metropolitas, Lietuvos Vyskupų 
Konferencijos pirmininkas Gintaras Grušas. 

Kauno arkivyskupijos apaštalinis administratorius 
vyskupas Algirdas Jurevičius savo homilijoje pristatė 
šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresę ir pal. Teofilių Matulionį,
atsiliepusius į Kristaus kvietimą savo gyvenimą pa-
švęsti Jo misijai. Kreipdamasis į tikinčiuosius, vysku-
pas klausė: „O tu, broli, sese, ar jau radai savo vietą 
Bažnyčioje? Kaip tu myli savo Bažnyčią? Dalyvauji 
drauge su kitais jos gyvenime? Domiesi jos misija?“ 
Kartu ganytojas pradžiugino, kad galime tapti misio-

Gyvojo Rožinio maldininkai Ypatingąjį misijų 
mėnesį pradėjo šv. Mišiomis Kaišiadorių 

Kristaus Atsimainymo katedroje

nieriais ir savo tikėjimo liudijimu pasibelsdami į kito 
žmogaus širdį, surasdami iš tikėjimo kylantį paguodos 
žodį. „Kokia didelė malonės jėga snaudžia nesuskai-
čiuojamoje daugybėje pakrikštytųjų! Dievo malonė 
jumyse snaudžia. Ar norite ją pažadinti? Tuomet šis 
mėnuo kaip tik jums!“ – viltingu padrąsinimu baigė 
homiliją vyskupas Algirdas. 

Prieš palaiminimą apaštališkasis nuncijus Lietuvoje 
arkivyskupas Petaras Antuanas Rajičius priminė kiek-
vienam pakrikštytajam, ką reiškia būti misionieriumi: 
turime dalytis tikėjimu be įkyrumo, be prievartos ir be 
ilgų kalbų – tiesiog gyvenimo džiaugsmu ir liudijimu.

Po šv. Mišių visi drauge meldėmės pal. Teofiliaus
Matulionio litaniją. Po to tikintieji dar galėjo suklupti 
individualiai maldai prie šv. Jono Pauliaus II, Teofiliaus
Matulionio, Mykolo Sopočkos ir šv. Kūdikėlio Jėzaus 
Teresės relikvijų. 

Išvykome į namus pakylėti, širdyse dar kirbėjo vys-
kupo Algirdo homilijos žodžiai kaip paraginimas kiek-
vieno iš mūsų „mažajam keleliui”.

Spontaniškai kilo pasiūlymas, kad kiekvienas mūsų 
į Gyvojo Rožinio draugiją pakviestų nors po du savo 

Kristina Jasilionienė, 
Kauno arkivyskupijos Kristaus 
Prisikėlimo parapijos Gyvojo 
Rožinio draugijos koordinatorė 

Nukelta į 23 psl.

Pal. Teofiliaus koplyčia Kaišiadorių katedroje

Gailestingumo koplyčia Kaišiadorių katedroje
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draugus, kad visi viena širdimi melstumės už taiką pa-
saulyje, Bažnyčioje, Lietuvoje, savo bendruomenėje, 
šeimoje ir save. Lietuvos nacionalinės misijų tarny-
bos direktoriaus kun. Alessandro Barelli SDB teigimu, 
„Kiekvienas katalikas dėl savo priklausymo Bažnyčiai 

Naujienos iš Panevėžio vyskupijos 

Spalio 1-oji išaušo saulėta po keleto lietingų, apsiniau-
kusių dienų. Džiaugėmės, nes mūsų laukė Kaišiadorys ir 
jų pašonėje a. a. kardinolo Vincento Sladkevičiaus tėviš-
kė – Guronys.

Iškilmingos šv. Mišios sukvietė prie altoriaus visus 
Lietuvos vyskupus, dešimtis kunigų ir šimtus maldinin-
kų iš visos Lietuvos. Chorui ypač pakiliai giedant giesmę 
„Viešpats pakrantėj stovėjo“, Jų ekscelencijos, apaštališ-
kasis nuncijus, paskirtasis kardinolas Sigitas Tamkevičius, 
vyskupai, būrys kunigų žengė prie altoriaus.

Pamokslininkas vyskupas Algirdas Jurevičius priminė 
popiežiaus Pranciškaus kvietimą apaštalauti parapijoje, 
savo aplinkoje, šeimoje, tarp pažįstamų ir nepažįstamų. 
Esame pakrikštyti ir siunčiami.

Po šv. Mišių vyskupai, kunigai ir maldininkai suklu-
pome maldai palaimintojo Teofiliaus koplyčioje. Vado-
vaujami paskirtojo kardinolo Sigito Tamkevičiaus meldė-
mės palaimintojo Teofiliaus litaniją ir Ypatingojo misijų
mėnesio maldą.

Šią dieną Bažnyčia mini mažosios Kūdikėlio Jėzaus 
Teresėlės gimimą Dangui. Tai ji norėjo apaštalauti visam 
pasauliui ir sudegti Jėzaus meilės ugnyje. Sekime ją! Pa-
laiminti šv. Teresėlės relikvija, išvykome į Guronis, į kar-
dinolo Vincento Sladkevičiaus tėviškėje įrengtą Rožinio 
slėpinių parką. Ten aplankėme Rožinio slėpinių stoteles. 
Pasimeldę koplytėlėje apsilankėme pas seseris eucharis-
tietes.  Rožinio slėpinių parkas paliko mums neišdildomą 
įspūdį, juolab, kad tikrovėje pamatėme freskas, kurių ko-
pijas turime kiekvienas, nes esame rožinio narys. 

Padėkoję Švč. M. Marijai Motinai koplytėlėje, grįžo-
me namo.

Genovaitė Ražanienė,
Anykščių dekanato Gyvojo Rožinio draugijos narė

Anykščių dekanato Gyvojo Rožinio draugijos nariams 
patinka piligriminės kelionės. Šiais metais jie meldėsi 
Kaišiadoryse minint pal. Teofiliaus Matulionio paskel-
bimo palaimintuoju metines, dalyvavo Šilinės atlaiduose 
Šiluvoje. 

Labai džiaugėsi dalyvavimu šv. Vincento atlaiduo-
se ir galimybe melstis atgijusioje vaizdingoje aplinkoje 
- Inkūnų Aušros Vartų Dievo Motinos bažnyčioje. Atlai-
dams parapijiečiai labai kruopščiai ruošėsi. Bažnytėlė, 
anksčiau buvusi šiek tiek apleista, dabar papuošta ir  at-
naujinta. Į atlaidus buvo susirinkę daug maldininkų ir iš 
kaimyninių parapijų. Po šv. Mišių visi drauge su klebonu 
Mindaugu bendravo ir linksminosi agapėje. Džiugu, kad 
Inkūnų bažnyčia jau tampa traukos centru anykštėnams 
ir kitų parapijų tikintiesiems.

Anykščių dekanato

Atkelta iš 22 psl.

Kaišiadorių katedroje švenčiama Eucharistija 

kviečiamas džiaugtis tikėjimo malone ir pasidalyti ja 
su pažįstamais bei artimais žmonėmis. Todėl savotiškai 
šį spalio mėnesį būti misionieriais į Lietuvą yra siun-
čiami visi katalikai.”

Tapkime maldos misionieriais jungdamiesi į Švč. 
Mergelės Marijos Gyvojo Rožinio draugiją.

Šv. Mišios, kurias aukojo dauguma Lietuvos vyskupų
Šventės pabaiga. Pakrikštyti ir siunčiami
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Kupiškio dekanato Marijos Legiono, Gyvojo Rožinio 
draugijos nariai visada labai nori keliauti, su jauduliu šir-
dyse laukia Žolinės atlaidų Krekenavos mažojoje bazili-
koje, Šiluvos atlaidų Šiluvoje. Visada vykstame autobu-
sais po 50-60 piligrimų.

Praėjus mėnesiui po Šiluvos atlaidų visų laukė dar vie-
na prasminga kelionė, kurios sumanytojas – mūsų ger-
biamas dekanas Mindaugas Kučinskas. Dekanas pasiūlė 
kelionę į Palendrių vienuolyną, Šiluvą ir Tytuvėnų vie-
nuolyną. Dekanato parapijų tikintieji noriai registravosi 
į šią kelionę, susirinko 79 piligrimai. Vykome dviem au-
tobusais. Tą spalio 12-tos dienos rytą pliaupė lietus, bet 
susirinkome visi linksmai nusiteikę ir išvykome. Kartu su 
mumis keliavo dekanas Mindaugas Kučinskas. Kelionės 
metu meldėmės rožinį, bendravome, klausėmės dekano 
pasakojimų apie vienuolyną, piligrimės Sigitos pasakoji-
mo apie Tytuvėnų kraštą.

Palendrių vienuolyne kartu su broliais vienuoliais 
šventėme Eucharistiją, klausėmės brolio Luko katechezės 
„Apie pašaukimą į šventumą šiuolaikiniame pasaulyje“ iš 
Popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo paraginimo.

Atvykę į Šiluvą, aplankėme Apsireiškimo koplyčią, 
pasveikinome Dievo Motiną maldomis bazilikoje, visi 

Kupiškio dekanato draugiškai pietavome 
agapėje Šiluvos in-
formaciniame centre, 
kur mus labai šiltai 
priėmė. Dėkui jiems.

Po to vykome į Ty-
tuvėnus, apžiūrėjome 
bažnyčią, susipažino-
me su vienuolynu, ku-
ris dabar jau muziejus, 
įdėmiai klausėmės gi-
dės pasakojimų apie 
čia gyvenusius vie-
nuolius, jų prasmin-
gus darbus.

Nepamirštama kelionė baigėsi ir norisi pasakyti, kad 
nieko nėra brangesnio ir gražesnio – kaip žmogaus ryšys 
su žmogumi. Kaip gera buvo bendrystėje su visais klau-
sytis, pajusti, suprasti, įsidėmėti....

Dėkingi dekanui Mindaugui Kučinskui už šią pra-
smingą, įsimintiną kelionę.

Danutė Bukinienė,
Kupiškio dekanato Gyvojo Rožinio draugijos 

vadovės pavaduotoja 

„Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno gyvenimo liudiji-
mas išlieka aktualus ir šiandien. 

Visiškas jo savęs dovanojimas, solidarumas su vargs-
tančiais ir nuostabus evangelinis radikalumas, į kurį mus 
nuolat kviečia popiežius Pranciškus, gali būti puikus pa-
vyzdys kiekvienam tikinčiajam.“ 

Panevėžio vyskupas Linas Vodopjanovas OFM  

„Kunige Alfonsai, šiandien Tu gyvas savo Tėvynėje 
– minint visas jos kovas, Tavęs negalima užmiršti.“

Panevėžio vyskupas emeritas Jonas Kauneckas 

„Jaunimui šis kuklus kunigėlis buvo savotiška legen-
da, okupacijos metais – tikra Vilniaus siela, o koncentra-
cijos stovykloje – ir dvasios stiprybės pavyzdys.“ 

Ištraukos iš Stasio Ylos knygos 
„Kunigas Alfonsas Lipniūnas“ (Panevėžys, 2018)

Baigiantis gegužės mėnesiui grupelė Pasvalio deka-
nato Gyvojo Rožinio draugijos narių ir tikinčiųjų vyko 
į kun. kankinio Alfonso Lipniūno tėviškę – Talkonius, 
esančius Pumpėnų parapijoje Pasvalio r., dalyvauti gegu-
žinėse pamaldose.

Čia prie kun. kankiniui Alfonsui Lipniūnui atminti 
skirto kryžiaus buvo įrengtas Švč. Mergelės Marijos al-

torius, papuoštas vainiku ir gražiausiais gėlių žiedais iš 
šio kaimo gyventojų bei kun. kankinio Alfonso Lipniūno 
giminaičių darželių.

Gegužinės pamaldos prasidėjo rožinio malda, kurią 
vedė Pumpėnų Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės pa-
rapijos maldininkės. Gegužinių pamaldų metu Švč. Mer-
gelės Marijos litaniją giedojo Pumpėnų Švč. Mergelės 
Marijos Škaplierinės parapijos klebonas kun. Domingo 
Avellaneda Kabanillas IVE. Dieviškoji Motina buvo pa-
šlovinta giesme ,,Sveika, Marija, Motina Dievo“.

Pasibaigus pamaldoms Panevėžio vyskupas emeritas 
Jonas Kauneckas pakvietė visus susirinkusius maldi-
ninkus diskusijai, pateikdamas klausimą: ko galima pa-
simokyti iš kun. kankinio Alfonso Lipniūno? Dalyviai 
nuoširdžiai atsakinėjo į vyskupo klausimą, pateikdami 
savo trumpus atsakymus: tvirto tikėjimo! Kantrybės! Pa-
siaukojimo! Meilės Dievui ir Tėvynei! Paprastumo! Būti 
pavyzdžiu kiekvienam tikinčiajam!

Pasibaigus diskusijai vyskupas emeritas Jonas Kau-
neckas paragino maldininkus nepamiršti melstis į kunigą 
Alfonsą Lipniūną.  

Renginio svečiai - moksleiviai iš Panevėžio Alfonso 
Lipniūno progimnazijos – papasakojo apie savo veik-
lą, skirtą kun. kankiniui Alfonsui Lipniūnui bei jo, kaip 

Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno tėviškėjePasvalio dekanato

Nukelta į 25 psl.

Šiluvos Švč. Mergelės Marijos 
Gimimo bazilika
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spindinčios asmenybės, atminimui išsaugo-
ti. Jaunimas padovanojo gegužinių pamaldų 
dalyviams programėlę: giesmes bei parengtą 
spektakliuką, kuris atspindėjo kun. Alfonso 
Lipniūno gyvenimo kelio džiaugsmus ir kan-
kinystę.

Po gegužinių pamaldų kun. Alfonso Lip-
niūno tėviškėje nuoširdžiai bendravome, 
sutikome daug savo pažįstamų ir bičiulių. 
Skambėjo tautinės patriotinės dainos, suko-
si šokių rateliai. Jaunimas kartu su Pumpėnų 
parapijos kun. Domingo Avellaneda IVE ir 
seserimis vienuolėmis galėjo išbandyti jėgas 
įvairiose sporto varžybose. Čia buvo galima 
pavaikščioti takeliais, kuriais vaikščiojo vaikystėje ir 
jaunystėje kun. Alfonsas Lipniūnas, bei pajusti nenusa-
komą dvasinę ramybę.  

Išvykdami mes, pasvaliečiai, padėkojome Viešpačiui, 
Švč. Mergelei Marijai, šventės organizatoriams, kun. Al-
fonso Lipniūno giminaičiams už dovanotą šventę, kuri 

leido geriau pažinti Dievo tarną ir paskatino prašyti jo 
užtarimo meldžiant, kad ir mums Viešpats duotų drąsos 
kovoti už tiesą ir būti tvirtais krikščionimis.

Vlada Čirvinskienė, 
Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio 

draugijos vadovė

Atkelta iš 24 psl.

Rokiškio dekanato Kamajų, Duokiškio ir Salų parapi-
jų Gyvojo Rožinio draugijos nariai džiaugiasi kasdiene 
malda bei įdomia veikla. Gavėnios metu bažnyčioje buvo 
parengta Kryžiaus kelio stočių instaliacija (autorė Sigita 
Turkevičienė), gegužės mėnesį draugėn susirinkę susi-
pažinome su naujai parengtais Gyvojo Rožinio draugijos 
įstatais. Birželio mėnesį keliavome į Krekenavos mažąją 
baziliką į atlaidus. Pakeliui aplankėme bažnyčias Pane-
vėžyje, Kupiškyje, Ramygaloje. Su dideliu džiaugsmu 
dalyvavome XV Gyvojo Rožinio draugijos kongrese Ra-
mygaloje. Parapijų draugijos nariai mielai dalyvauja kul-
tūrinėje veikloje Rokiškyje ir kituose dekanatuose: Ute-
nos A. ir M. Miškinių viešojoje bibliotekoje dalyvavome 
ciklo „Teologas bibliotekoje“ paskaitoje apie kun. Alfon-
są Lipniūną, dalyvavome „Pirmadienio susitikimuose su 
Šv. Raštu“ Kamajų gimnazijoje, prisidėjome rengiant  
parapijų biuletenį „Parapijiečiai klausia“.  Dalyvavome 

Rokiškio dekanato Kamajų, Salų, Duokiškio parapijoseRokiškio dekanato

įdomioje moksli-
nėje konferenci-
joje Bazilionuose 
(Šiaulių r.).  

Džiaugiamės 
programomis, ku-
rių metu prisiminti 
parapijose tarnavę 
iškilūs dvasininkai 
bei iš šių parapijų 
kilę kunigai. 

2020 metais 
birželio mėnesį numatome keliauti į Videniškius pasi-
melsti į palaimintąjį Mykolą Giedraitį.

Vilma Steputaitienė, 
Rokiškio dekanato Kamajų parapijos Gyvojo Rožinio 

draugijos narė

Praėjusiais metais vėlų rudenį atskriejo žinia iš Vati-
kano apie Mykolo Giedraičio paskelbimą palaimintuoju. 
Ypač ši naujiena džiugi Lenkijos ir Lietuvos tikintiesiems. 
Ta proga 2019 m. birželį padėkos iškilmė vyko Krokuvos 
Šv. Morkaus bažnyčioje, kur palaidotas Mykolas Giedrai-
tis, o po poros savaičių, birželio 22 d., ir Lietuvoje – Kai-
šiadorių vyskupijos Molėtų dekanate, Videniškiuose, kur 
Mykolas Giedraitis gimė. Mūsų dekanato kelioms dešimt-
ims Gyvojo Rožinio draugijos narių teko laimė dalyvauti 

Padėkos už palaimintąjį Mykolą Giedraitį iškilmė 
Videniškiuose

Utenos dekanato

iškilmėse Videniškiuose ir patirti daug džiugaus pamaldu-
mo valandėlių.

Mes, Utenos dekanato piligrimai, Videniškiuose grožė-
jomės dar XVII a. pastatyta gražia renesansine Šv. Lau-
ryno bažnyčia ir dideliu iškilmei paruoštu šventoriumi su 
įrengtu ekranu, skirtu transliuoti šv. Mišias visiems, netil-
pusiems nedidelėje šventovėje. Trumpam užėję į šventovę, 

Nukelta į 26 psl.

Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio narių grupė su vyskupu 
J. Kaunecku ir vienuolėmis A. Lipniūno tėviškėje

Kamajų Šv. Kazimiero bažnyčia
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altoriuje išvydome 
palaimintojo Mykolo 
Giedraičio paveikslą 
ir relikvijorių su Pa-
laimintojo relikvi-
ja. Po to šventoriuje 
meldėmės rožinį. 

Netrukus prasi-
dėjo šv. Mišios. Jas 
aukojo Vilniaus arki-
vyskupas metropoli-
tas Gintaras Grušas ir 
dar keliolika vyskupų 
bei apie šimtas kuni-
gų ne tik iš Lietuvos, 
bet ir Lenkijos, Lat-
vijos, Baltarusijos. 
Šv. Mišių pradžioje 

buvo pristatyti aukšti 
Bažnyčios hierarchai bei pasaulietinės valdžios svečiai. 
Iškilmėje giedojo Molėtų Šv. apaštalų Petro ir Povilo baž-
nyčios choras (vadovė Violeta Zutkuvienė). Svarbi šių 
Mišių dalis – Dekretas apie Palaimintąjį Mykolą Giedrai-
tį, skaitytas lietuvių ir lenkų kalbomis. 

Nuostabiai kryptingas, nepaprastas palaimintojo My-
kolo Giedraičio gyvenimas. Gimė garbingoje kunigaikš-
čių Giedraičių  šeimoje, bet fiziškai silpnas, mažo ūgio,
luošas. Uždaras vienišiaus gyvenimas išugdė pamaldumą 
ir meilę kenčiančiam Kristui, tad kuklus jaunuolis  apsi-
gyveno Bistryčios vienuolyne, tapo novicijumi, buvo ap-
vilktas baltu rūbu su raudona širdimi ir kryžiumi (ir dabar 
palaimintasis taip vaizduojamas). 

Netrukus vienuolyno vyresnysis novicijų Mykolą nu-
vežė į Krokuvą ir Šv. Morkaus vienuolyne jis buvo ren-
giamas studijoms Krokuvos universitete. 1461–65 m. 
studijavo ir tapo menų ir filosofijos bakalauru (Mykolas
Giedraitis buvo pirmasis Krokuvos universitete studija-
vęs  studentas iš Lietuvos!).

 Po studijų kuklus vienuolis apsigyveno Krokuvos Šv. 
Morkaus vienuolyno mažoje skurdžioje celėje prie baž-
nyčios durų. Čia jis tarnavo kaip zakristijonas, tvarkos, 
švaros palaikytojas. Atliekamu laiku meistriškai gamino 
mažas medines dėžutes, kuriose buvo laikomas Švč. Sak-
ramentas, nešamas ligoniams. 

Nors buvo išsilavinęs ir kilmingas, jaunuolis netapo nei 
vienuolyno vyresniuoju, nei kunigu – jis, kaip pamaldus 
tretininkas, asketiškai gyveno varguolio gyvenimą. Nenuo-
stabu, kad į jį kreipdavosi patys skurdžiausi, nelaimingiausi 
mažutėliai, nes tik jis galėdavęs suteikti jiems paguodos.

Turininga ir įžvalgi buvo Vilniaus arkivyskupo metro-
polito Gintaro Grušo homilija apie  Palaimintąjį kaip ant-
ros kartos krikščionį. Palaimintasis Mykolas Giedraitis 
mus sugrąžina prie pačių krikščionybės ištakų. Arkivys-

kupas pabrėžė, kad Palaimintojo dėmesys mažesniam, 
nuskriaustam aktualus darosi ir šiame – XXI amžiuje.

Todėl šioje iškilmėje taip vieningai giedota Invokaci-
ja visus tikinčiuosius skatina atsigręžti prie svarbiausių 
krikščionybės tiesų: 

Mykolai, broli, nuolankus tarne, mokyk mylėti ištiki-
mai.

Kantrusis vienuoli, pasiaukojęs, stiprink mus Kryžiaus 
išmintimi.

Drąsus maldininke, tylusis Globėjau, Motinai Jėzaus 
paveski mus.

Šių iškilmingų šv. Mišių pabaigoje buvome palaimin-
ti ypatingai – palaimintojo Mykolo Giedraičio relikvija 
(relikvijorių sukūrė juvelyras Donatas Andrijauskas). Po 
šv. Mišių visi norintys galėjo ir asmeniškai pagerbti Pa-
laimintojo relikviją ir prie jos pasimelsti. 

Gausybė žmonių, atvykusių į Videniškius, turėjo ga-
limybę paklausyti orkestro „Trimitas“ koncerto, pasivai-
šinti skania kareiviška koše. 

Visus mūsų dekanato piligrimus sužavėjo Videniškiai 
– mažas kaimelis, turintis tokią didingą praeitį. Dėkoja-
me Dievui, kad turėjome galimybę dalyvauti padėkos už 
garbingojo Mykolo Giedraičio beatifikaciją iškilmėje ir
siūlome atkeliauti į gražų Aukštaitijos kampelį paprastą 
dieną ir pajusti šio palaimingo krašto dvasią.

Džiaugiamės ir kitomis piligriminėmis kelionėmis, į 
kurias leidomės šią vasarą. Katalikiškoms bendruome-
nėms skirtą dieną meldėmės Žolinės atlaiduose Kreke-
navoje. Po to užsukome į Paberžę, pasimeldę prie tėvo 
Stanislovo OFM  CAP kapo, aplankėme  muziejų. Kaip 
ir kasmet buvome nuvykę į atlaidus Šiluvoje. Spalio 1 d. 
meldėmės Kaišiadorių katedroje pradedant Misijų mėne-
sį. Po šių iškilmių Guronyse melsdamiesi rožinio maldą 
aplankėme rožinio slėpinių stoteles. Dėkojame Dievui už 
palaimą mūsų piligriminėms kelionėms. 

Piligrimų vardu Ona Žlabickienė,
Utenos dekanato Gyvojo Rožinio draugijos vadovė

Atkelta iš 25 psl.

Videniškių Šv. Lauryno bažnyčia

Pal. Mykolo Giedraičio paveikslas bažnyčios 
centriniame altoriuje
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Naujienos iš kitų vyskupijų 

Kauno arkivyskupijos
Jonavos dekanato 

Kur vienybė – ten jėga
Spalio 1 dieną į popiežiaus Pranciškaus paskelbto Mi-

sijų mėnesio pradžios šventę Kaišiadorių katedrą kartu su 
visos Lietuvos ganytojais ir tikinčiaisiais buvome nuvykę 
ir mes, Jonavos dekanato Gyvojo Rožinio draugijos na-
riai. Daugumą sudarė Palaimintojo Teofiliaus Matulionio
vardo būrelio nariai bei kitų būrelių vadovai. Tenka pažy-
mėti, kad pas mus visiems Gyvojo Rožinio būreliams yra 
suteikti šventųjų vardai, kad melsdamiesi galėtų prašyti 
jų užtarimo.

Šventė buvo dieviško grožio. Įspūdinga. Šv. Mišių 
aukai vadovavo Vilniaus arkivyskupas metropolitas Gin-
taras Grušas, koncelebravo 11 vyskupų ir gausus būrys 
kunigų. Renginys prasidėjo chorui giedant šv. popiežiaus 

Jono Pauliaus II pamėgtą giesmę „Viešpats pakrantėj sto-
vėjo“.  O dar prieš centrinį altorių buvo išstatyta šv. Kū-
dikėlio Jėzaus Teresėlės relikvija, paskendusi rožių žied-
lapiuose. Visa tai ne vienam išspaudė ašarą.

Pal. Teofiliaus Matulionio ir šv. Teresėlės gyvenimai
buvo labai panašūs. Abu gimė tais pačiais metais, abu 
anksti tapo našlaičiais, abu praėjo šioje žemėje Golgotą 
ir liko ištikimi Dievui. Abu buvo misionieriai, nors šv. 
Teresėlė, misijų globėja, nebuvo išvykusi už vienuolyno 
ribų.

Savo dvasia su malda prisiglaudę  prie šv. Jono Pau-
liaus II ir prie pal. Teofiliaus Matulionio relikvijų meldėme
Dievą mums reikalingų malonių.

Malonu buvo susitikti su bendraminčiais, rožinio mal-
dos mylėtojais iš Panevėžio vyskupijos dekanatų, Kauno 
bei Vilniaus miestų. Džiugu, kad šventėje dalyvavome per 
200 rožinio maldininkų iš visos Lietuvos. Esame didžiai 
dėkingi kaišiadoriečiams už puikiai organizuotą šventę.

Aldona Konderauskienė, 
Kauno arkivyskupijos Jonavos dekanato 

Gyvojo Rožinio draugijos vadovė     

Piligrimai iš Telšių vyskupijos 
mielai priėmė kvietimą atvykti į Ra-
mygalos Šv. Jono Krikštytojo para-
pijoje vyksiantį XV Gyvojo Rožinio 
draugijos kongresą „Marija – vilties 
Mokytoja“. Kongreso tema – tai visų 
Gyvojo Rožinio draugijos narių šir-
džių nusiteikimas, nepaisant atstumų 
ar regioninių skirtumų, sudėtos viltys į 
Motiną Mariją, kurios vaikai esame.

Katechezėje Telšių vyskupijos kun. 
kanauninkas Andriejus Sabaliauskas 
kreipė žvilgsnį į Mariją, kaip visų 
mūsų Mokytoją, kaip vilties Mokyto-
ją, kuri išlieka kantri ir nuolanki pri-
imdama savo Sūnaus apsisprendimą atiduoti savo gyvybę 
už visos žmonijos išgelbėjimą. Todėl meldžiantis rožinį 
kiekvienas karoliukas jungia mus į bendrą, vieningą Die-
vo Motinos šeimą. 

Plazdant vėliavoms apmąstydami Šviesos slėpinius 
mes, piligrimai iš Klaipėdos, bendroje procesijoje kartu 
su kongrese dalyvavusiais garbingais kunigais ir mylimu 
ganytoju Linu OFM, išgyvenome maldos bendrystę ir 
vienybę su kongrese dalyvavusiais maldininkais.

Esame labai dėkingi Panevėžio vyskupijos Gyvojo 
Rožinio draugijos vadovei p. Nijolei Gylienei už pakvie-
timą į kongresą, tarp mūsų užsimezgusią draugystę, už 
gražią betarpišką agapę ir šventišką nuotaiką grojant gy-
vai muzikai. Ypač buvo malonus susitikimas su vyskupu 
Linu Vodopjanovu OFM.

Telšių vyskupijos
Klaipėdos miesto

Pakeliui į namus apsilankėme Paberžėje, pasimeldėme 
prie Tėvo Stanislovo OFM CAP kapo, pasigrožėjome su-
kaupta liturginių rūbų kolekcija, apsilankėme muziejuje. 
Ten susitikome ir šilutiškius, atvykusius tuo pačiu tikslu, 
grįžtančius iš Ramygaloje vykusio Gyvojo Rožinio kon-
greso.

Grįždami namo į pajūrį užsukome į Kryžių kalną. Ten 
susitikome su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu.

 Vyskupų palaiminimas mums, piligrimams, bei pra-
sminga ir graži diena teikia daug vilčių, kurios nukreiptos 
į Mariją – vilties Mokytoją. 

Danutė Tarvydienė,
Klaipėdos Taikos Karalienės parapijos 

Gyvojo Rožinio draugijos vadovė

Žemaičiai ir aukštaičiai vienijosi maldoje

Rožinio maldininkai iš Klaipėdos m. su Šiaulių vyskupu Eugenijumi Bartuliu
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„Marija – Dievo laiškas“ leidžiamas nuo 2004 m. gegužės 16 d.
Leidinį parengė

Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugija.
Laiškus rašykite adresu: Nijolei Gylienei, Beržų g. 23–87, LT-36209 Panevėžys

   Tel.: 8 618 25532, el. p.: gyvasisrozinis@gmail.com

Leidėjas nuoširdžiai dėkoja visiems laiškų ir straipsnių autoriams. Atsiprašome, kad dėl 
vietos stygiaus kai kurie straipsneliai sutrumpinti. Laukiame Jūsų naujienų ir pasiūlymų.

Vilniaus arkivyskupijos
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos

2019 m. spalio mėnuo 
popiežiaus Pranciškaus 
yra paskelbtas Misijų 
mėnesiu, kurio šūkis „Pa-
krikštyti ir siunčiami.“ 
Tai kvietimas ir Gyvojo 
Rožinio draugijos maldi-
ninkams į misionierystę, 
išgyvenamą asmeninio ir 
bendruomeninio gyveni-
mo kelyje. Tai kvietimas 
ir kartu iššūkis keistis 
vardan veiksmingesnio 
liudijimo vis labiau se-

kuliarėjančioje visuomenėje. Kvietimas „Eikite į visą 
pasaulį…“ – tai eiti į ten, kur reikalingas džiaugsmingas 
Evangelijos skelbimas, rožinio malda.

Gyvojo Rožinio draugijos misija – tapti uoliais rožinio 
apaštalais, ypač tarp vaikų, priėmusių pirmąją Šv. Komu-
niją ir besiburiančių į jaunųjų Rožinukų būrelius, per Švč. 
Mergelę Mariją atrandančių Kristų. Mūsų misija taip pat 
kviesti ir kitų Vilniaus arkivyskupijos parapijų  maldi-
ninkus sekti mūsų pavyzdžiu - burtis į Gyvojo Rožinio 
maldos būrelius Lentvaryje, Maišiagaloje, Nemenčinėje, 
kviesti kartu dalyvauti organizuojamose piligriminėse 
kelionėse aplankant katalikiškas bendruomenes.

Minėdami šv. Jono Krikštytojo gimimo šventę, buvo-
me nuvykę į Latviją dalyvauti iškilmingose šv. Mišiose 
kartu su nedidele Naglių katalikų bendruomene, kurią 
globoja Latvijos Vilianų vienuolyno kunigai marijonai. 
Kasmet tą dieną nedidelėje Šv. Jono Krikštytojo bažnytė-

lėje vyksta atlaidai - švenčiama 
šv. Jono Krikštytojo iškilmė. 
Kartu su latvių bendruomene 
šventėme Eucharistiją, meldė-
mės už šią bendruomenę ir jos 
ateitį, dalyvavome iškilmingoje 
procesijoje, buvome palaiminti 
I-ojo laipsnio Šv. Andriejaus 
Bobolės relikvija, nes buvome 
pirmieji piligrimai, atvykę į šį 
Latvijos kaimelį.

Man asmeniškai ilgam iš-
liks atmintyje piligriminė ke-
lionė į San Giovanni Rotondo  
miestelį Italijoje, kuris visame 
pasaulyje garsus šventojo Tėvo 
Pijaus stebuklais išgydant žmo-
nes nuo dvasinių ir fizinių kan-
čių. Ši vieta yra ypatinga, nes 
kiekvienas piligrimas turi gali-
mybę priartėti prie šventojo Tėvo Pijaus palaikų, palikti 
laiškutį su savo intencijomis, melsti išgijimo malonės sau 
ir kitiems, patirti dvasinę ramybę, pasisemti Šventosios 
Dvasios dovanų. Manoma, kad šioje sakralioje vietoje 
stebuklai vyksta ir dabar. Italai liudija, kad čia atvykę 
žmonės šventojo Tėvo Pijaus nuolat prašo išgijimo ste-
buklo ar pagalbos. Manoma, kad jeigu šventasis Tėvas 
Pijus atsiliepia į prašymą, dažnai juntamas violetinės naš-
laitės kvapas. Violetinė našlaitė yra šventojo Tėvo Pijaus 
simbolis. Sakoma, kad jeigu jauti šios gėlės kvapą, tai 
šventojo Tėvo Pijaus dvasia yra su tavimi. 

Raimonda Liepienė,
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos 

Gyvojo Rožinio draugijos pirmininkė

Šiaulių vyskupijos
Tytuvėnų parapijos

Mes, Tytuvėnų parapijos Gyvojo Rožinio draugijos 
nariai, kas dieną prieš šventąsias Mišias meldžiamės 
rožinio maldą įvairiomis intencijomis. Kad pelnytume 
atlaidus, sekmadieniais po votyvos šv. Mišių meldžia-
mės rožinio maldą popiežiaus intencija. Esame aktyvūs 
naktinės Švč. Sakramento adoracijos dalyviai. Taip pat 
grupelė rožinio maldos mylėtojų buvo nuvykusi į Kai-
šiadoris ir dalyvavo Misijų mėnesio atidarymo šventė-

je, kuri paliko neišdildomą įspūdį. Spalio mėnesį, kuris 
buvo skelbtas Ypatinguoju misijų mėnesiu, drauge su 
klebonu kun. Rimantu Žaromskiu meldėme Dievo Moti-
ną užtarti mūsų maldą, kad visi suvoktume maldos svar-
bą ir įsijungtume į evangelizacijos misiją. Šiais metais 
pirmą kartą esame paruošę sveikinimus vaikams, kurie 
pirmą kartą priėmė Kristų šv. Komunijoje. Juos įteikė 
klebonas.

          Teresė Barkauskienė, 
Šiaulių vyskupijos Kelmės dekanato Tytuvėnų 

parapijos Gyvojo Rožinio draugijos vadovė

Tėvo Pijaus šventovė. 
Tolumoje Kryžiaus kelias

Tėvo Pijaus bronzinė 
skulptūra


