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MARIJA – 
DIEVO LAIŠKAS

PANEVĖŽIO VYSKUPIJOS
Švč. Mergelės Marijos
GYVASIS ROŽINIS

Mieli Gyvojo Rožinio maldininkai,

Sveikiname

dėkodami Viešpačiui, kad Jis Jus pakvietė kunigo tarnystei ir Jūs su dėkingumu tą kvietimą 
priėmėte, sveikiname jau penkiolika metų besidarbuojantį Jo vynuogyne ir padedantį mums, 
Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos nariams, su rožinio malda eiti Viešpaties 
nurodytu keliu. Nuoširdžiausiai linkime Aukščiausiojo palaimos, gausių Šventosios Dvasios 
dovanų, Motinos Marijos globos, ištvermės ir stiprybės toliau vedant mus į Dievo karalystę.

Su malda.
Pagarbiai.

Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos nariai

„Su galinga Rožančiaus malda“ tikintieji keliau-
ja per istoriją jau daugel amžių. Jūs, Gyvojo Rožinio 
draugijos nariai, puikiai žinote ir kasdien patiriate, 
koks tai galingas įrankis tikinčiojo rankose, ypač iš-
gyvenant vienatvę, apleistumą, šeimyninius rūpesčius, 
susiskaldžiusios visuomenės pasimetimą ar galiausiai 
visą pasaulį apimančios pandemijos gniaužtus. Roži-
nio malda sustiprina ir neleidžia palūžti, kaip kad Švč. 
Mergelė Marija nepalūžo tvirtai stovėdama po savo 
Sūnaus, mūsų Viešpaties Jėzaus, kryžiumi. 

Dar daugiau - nuo kryžiaus Jėzus paskelbė savo tes-
tamentą sakydamas: „štai tavo sūnus, ...štai tavo moti-
na“. Ir šis testamentas niekada nebus atšauktas. Tad ir 
mes glaudžiamės prie Marijos kaip tikri sūnūs ir duk-
ros kiekvieną dieną vargų spaudžiami. 

Žinoma, krikščionis – tai ne tik vargų slegiamas 

žmogus, bet pirmiausia tas, kuris su džiugia širdimi bei 
dėkingumu priima Dievo dovanas ir savo gyvenimu 
šlovina Viešpatį. 

Su šviesiausiais prisiminimais atmenu šįmet įvyku-
sį nuostabų Gyvojo Rožinio XVI kongresą svetingame 
Rokiškio krašte, Panemunėlio Šv. Juozapo parapijoje. 
Man, kaip ganytojui, visad yra be galo gera ir viltin-
ga matyti gausų būrį tikinčiųjų, kurie ištikimai gyve-
na kasdienine malda, - malda, kuri pašventina šeimų 
kasdienybę, pašventina darbo kolektyvus, pašventina 
parapijų bendruomenes bei ištikimai palydi visą vys-
kupijos dvasininkiją. 

Jūsų uolumas ir neabejingumas Viešpaties bendruo-
menės reikalams man primena išmintingą Motinos Ma-
rijos laikyseną Galilėjos Kanoje, kai ji teištarė: „daryki-
te, ką tik Jis jums lieps“. Tad šio gyvenimo džiaugsmas 
ir amžinojo gyvenimo troškimas tepaskatina mus taip, 
kaip ir ano meto Jėzaus bičiulius Galilėjoje, daryti visa, 
ką Viešpats mums liepia, idant nestokotume gyvenimo 
džiaugsmo. 

Su dėkingumu už jūsų maldas ganytojiškai jus drą-
sinu tęsti šią nuostabią „Gyvojo Rožinio“ misiją, juk 
kasmet vis daugiau tikinčiųjų ir kitose vyskupijose at-
randa jūsų dvasinę šeimą bei viltingai tiesia maldos ir 
vienybės tiltus. Tad šiais metais, minėdami Visuotinėje 
Bažnyčioje Šeimos metus, meldėmės ir nepaliaujame 
to daryti už šeimas – mažąsias Bažnyčias, jas pavesda-
mi šv. Juozapo globai. Nuo dabar visi esame kviečiami 
savo maldomis apglėbti Visuotinę Katalikų Bažnyčią, 
kuri 2021 – 2023 metais leidžiasi į Sinodo kelią.

Šventoji Marija, Krikščionių Pagalba, melski už 
mus!

Panevėžio vyskupas 
Linas Vodopjanovas OFM

Didžiai gerbiamas kunige Panevėžio vyskupijos 
Gyvojo Rožinio draugijos dvasinis vadove, Ramygalos Šv. Jono Krikštytojo 

parapijos klebone Alfredai Puško,



 2021 m. žiema Nr. 24                             MARIJA – DIEVO LAIŠKAS                                                   2

Dėkojame 

Tu r i n y s
Vyskupo Lino Vodopjanovo OFM žodis  1 

Sveikiname  1 

Dėkojame  2

Redakcijos skiltis  
Nijolė GYLIENĖ  3

Metų akcentai  
Kunigas Rimantas KAUNIETIS      
Vietoj tradicinės apžvalgos  4

Kunigas Kęstutis PALEPŠYS    
Sinodinis kelias  6

Tikėjimo link 
Kunigas Alfredas PUŠKO 
Gyvojo Rožinio draugijos dvasinio vadovo žodis 6

Kunigas Marcos CODUTI IVE 
Apie kryžių ir Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventę  8

Kun. kanauninkas Stanislovas KRUMPLIAUSKAS
Kryžiaus išaukštinimas  8

Kunigas Rytis GURKŠNYS   
Vilties Motina  9    

XVI Gyvojo Rožinio draugijos kongresas
Kunigas Saulius STUMBRA 
Švenčiausioji Dievo Motina mūsų tautos ir 
mūsų šeimų gyvenime  12  

Lina DŪDAITĖ – KRALIKIENĖ
Ilgai lauktas Panevėžio vyskupijos 
XVI Gyvojo Rožinio kongresas  17

Kun. Alfonso Lipniūno beatifikacija
Zita STALAUSKIENĖ
Mintys po Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno 
beatifikacijos bylos uždarymo iškilmių  19

Piligrimystė
Kunigas Jonas MORKVĖNAS  
Sakartvelas – kraštas, dvelkiantis krikščionybės 
gyva dvasia 20

Naujienos iš Panevėžio vyskupijos

Iš Anykščių dekanato 
Laima ŽIUKELIENĖ  20

Iš Biržų dekanato 
Aldona JANELIŪKŠTIENĖ  21 

Iš Pasvalio dekanato       
Vlada ČIRVINSKIENĖ   21

Iš Panevėžio miesto  
Birutė STAKIENĖ  22

Iš Panevėžio – Krekenavos dekanato
Krekenavos parapijos  
Ramutė VALIKONIENĖ  23

Iš Panevėžio-Krekenavos dekanato Vadoklių parapijos
Zofija VALICKIENĖ  23

Iš Panevėžio dekanato Geležių parapijos 
Zita DOCKIENĖ  23  

Iš Kupiškio dekanato Palėvenėlės parapijos  
Onutė KRUČIENĖ  24

Iš Utenos dekanato Biliakiemio parapijos  
Stasė ŽIBĖNIENĖ  24

Iš Zarasų dekanato 
Audronė BAKUTIENĖ   25

Naujienos iš kitų vyskupijų

Iš Kauno arkivyskupijos Jonavos dekanato  
Aldona KONDERAUSKIENĖ  25

Iš Kauno arkivyskupijos Ukmergės dekanato
Nijolė BOLŠAKOVIENĖ  26

Iš Telšių vyskupijos
Sesuo Edita GEDMINTAITĖ  27

Iš Vilkaviškio vyskupijos Šakių dekanato
Virginija JARUŠAITIENĖ  28  

Iš Vilniaus arkivyskupijos 
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo parapijos
Raimonda LIEPIENĖ  28

Nuoširdžiai dėkojame Jums, Panevėžio vyskupijos 
gerbiami ganytojai: vyskupe Linai OFM ir vyskupe 
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vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos dvasinis vadove 
kunige Alfredai Puško, klebonai ir administratoriai, 
kunigai, diakonai, broliai ir seserys vienuoliai, kad 
esate maldoje su mumis, vyskupijos Gyvojo Rožinio 
draugijos nariais, kad globojate, patariate, padedate 
mums šiuo sudėtingu laikotarpiu neprarasti vilties 
ir ryžtingai su rožinio malda toliau eiti Viešpaties 
keliu.

Taip pat dėkojame Jums, gerbiamas kunige, Telšių 
vyskupijos vyskupo Vincento Borisevičiaus kunigų 
seminarijos rektoriau, prof. dr. Sauliau Stumbra, 
už dalyvavimą Gyvojo Rožinio draugijos kongrese 
Panemunėlio Šv. Juozapo Globos parapijoje, ir Jums, 
gerbiamas kunige Jonavos dekanato Gyvojo Rožinio 
dvasinis vadove, Kulvos ir Žeimių parapijų klebone 
Ryti Gurkšny, už prasmingas rekolekcijas Jonavos 
Šventojo apaštalo Jokūbo parapijoje. 

Su malda
Panevėžio vyskupijos Švč. Mergelės Marijos 

Gyvojo Rožinio draugijos vadovė Nijolė Gylienė ir 
vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos komiteto nariai 
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Redakcijos skiltis 

Mielieji,
ir vėl baigiasi metai. Jie buvo la-

bai panašūs į praėjusius. Taip pat, 
kaip ir pernai, ramybę drumstė vi-
rusas ir paskelbtas karantinas, kuris 
vertė gyventi pagal jo diktuojamas 
sąlygas. Labai liūdna, kad daugelis, 
prie to prisitaikę, įpratome patogiai 
įsitaisę namuose sekmadieniais ne 
eiti į bažnyčią, o stebėti šv. Mišias, 
transliuojamas per televizorių ar Ma-
rijos radiją, paaiškindami tai baime 
užsikrėsti. Tačiau ir panaikinus ka-
rantiną nebeskubame sekmadieniais 
į bažnyčią, meldžiamės namuose. 
Tai jau tampa įpročiu. Paaiškiname, 
o kam tada transliuojamos šv. Mišios 
per masines informavimo priemones, 
jei jos neatstoja šv. Mišių bažnyčioje? 
Mielieji, supraskime, kad tai skirta tik 
neįgaliesiems ir ligoniams, kurie, bū-
dami prikaustyti prie patalo, dėl savo 
fizinės sveikatos ar kitų labai rimtų
priežasčių negali dalyvauti šv. Mišių 
aukoje. Šv. Mišios per televizorių ar 
Marijos radiją niekada neatstos tie-
sioginio dalyvavimo šv. Mišiose baž-
nyčioje. Todėl mes, Gyvojo Rožinio 
nariai, privalome grįžti į bažnyčias 
ir savo pavyzdžiu padėti kitiems taip 
pasielgti. Taigi tegul mūsų draugijos 
nariams, kaip ir anksčiau, kiekvienas 
sekmadienis būna paženklintas daly-
vavimu šv. Mišių aukoje bažnyčioje 
ir prasmingu poilsiu.  

Šie metai buvo dedikuoti maldai 
už šeimas į šv. Juozapą. Esame labai 
dėkingi mūsų vyskupui Linui OFM 
už globą ir rūpestį mūsų bendruome-
ne, už padovanotus maldos į šv. Juo-
zapą maldynėlius ir 2022 metų kalen-
dorius su Krekenavos Dievo Motinos 
atvaizdu.

 Apžvelkime, kaip gyvenome šiais, 
jau besibaigiančiais, metais. Galime 
pasidžiaugti, kad kai kurie Gyvojo 
Rožinio maldininkai, prisitaikę prie 
esamų sąlygų, pagal galimybes da-
lyvavo bažnyčios gyvenime. Kad ir 
maži mūsų darbeliai puošiant bažny-
čias atlaidams, tvarkant šventorius, 
prižiūrint kryžius bei kunigų kapus, 

organizuojant procesijas ir kt., atlie-
kami su meile, - svarbūs. Viešpats 
mums už juos gausiai atlygina tiesio-
giai ar per kitus žmones.

Džiugu, kad į šiais metais Pa-
nemunėlio Šv. Juozapo Globos pa-
rapijoje vykusį vyskupijos Gyvojo 
Rožinio draugijos kongresą „Švč. 
Dievo Motina mūsų tautos ir šeimų 
gyvenime“ melsti Dievo malonių ir 
Mergelės Marijos globos susirinko 
per 700 rožinio maldininkų. Tai ro-
žinio maldos mylėtojai iš Panevėžio 
vyskupijos, Kauno arkivyskupijos 
Jonavos ir Ukmergės dekanatų, Kau-
no miesto, Vilniaus arkivyskupi-
jos Vilniaus miesto, Telšių, Šiaulių 
vyskupijų. Labai miela, kad net 150 
kongreso dalyvių - iš kitų vyskupijų. 
Pirmą kartą sulaukėme didelės mal-
dininkų grupės iš Telšių vyskupijos. 
Džiaugiamės, kad Telšių vyskupijos 
Gyvojo Rožinio draugijos vadovė se-
suo Edita vykti į šį renginį sukvietė 
rožinio maldininkus net iš tolimiau-
sių Telšių vyskupijos parapijų.

Esame dėkingi per palyginti trum-
pą laiko tarpą sugebėjusiems parengti 
kongresą kun. Rokiškio dekanato de-
kanui Eimantui Novikui ir kunigams 
bei Panemunėlio ir Rokiškio parapijų 
Gyvojo Rožinio nariams, rėmėjams 
ir parapijiečiams, prisidėjusiems or-
ganizuojant šį renginį.

Rugpjūčio 16 dieną 170 rožinio 
maldininkų iš Pasvalio, Kupiškio, 
Utenos, Rokiškio, Panevėžio–Kreke-
navos dekanato ir Panevėžio miesto 
rinkosi į Žolinės atlaidus Krekenavo-
je, o rugsėjo 11 d., katalikiškoms ben-
druomenėms skirtą dieną, 230 rožinio 
maldininkų iš Anykščių, Pasvalio, 
Utenos, Biržų, Panevėžio – Kreke-
navos dekanato ir Panevėžio miesto 
meldėsi Šilinės atlaiduose Šiluvoje. 
Maldininkus iš Panevėžio miesto su-
žavėjo Kalvarijos Kalnų giedojimas. 
Visa tai mums buvo ilgai lauktas švie-
sos spindulys niūrioje kasdienybėje.  

Panevėžio miesto Gyvojo Rožinio 
draugijos komiteto nariai spalio 9 d. 
buvo nuvykę į Kauno arkivyskupijos 
Jonavos Šv. Jokūbo parapiją į Gyvojo 
Rožinio nariams skirtas rekolekcijas 
tema „Marija - Vilties Motina“, kurias 

vedė Kauno arkivyskupijos Kulvos ir 
Žeimių parapijų klebonas, Jonavos 
dekanato Gyvojo Rožinio draugijos 
dvasinis vadovas kun. Rytis Gurkš-
nys. Rekolekcijos buvo giliai dvasin-
gos, turiningos, puikiai organizuotos. 
Tai galėtų būti sektinas pavyzdys or-
ganizuojant panašius renginius mūsų 
vyskupijos dekanatuose.

Taip pat sektinas pavyzdys galėtų 
būti ir Vilniaus mieste taikoma prak-
tika, kai naujai į rožinio bendruomenę 
įsijungusius narius rankų uždėjimu 
laimina kunigas. Tai galėtų vykti ir 
pas mus dekanato dienų metu ar para-
pijose po šv. Mišių, dalyvaujant roži-
nio būrelių nariams ir parapijiečiams. 

Labai norėtųsi, kad būtume vie-
ningi, kad nebūtume susiskaldę, kad, 
kaip ir rožinio maldoje, taip ir gyve-
nime būtume viena.

Dėkoju visiems Gyvojo Rožinio 
draugijos nariams, kad esate ištver-
mingi, meldžiatės rožinį prieš šv. 
Mišias bažnyčiose ir namuose. Be 
to, suėję draugėn, randate galimybę 
pagelbėti bažnyčiai, kai to reikia: pa-
dedate pasiruošti atlaidams, dalyvau-
jate procesijose, prižiūrite kryžius, 
tvarkote bažnyčių aplinką. 

Noriu priminti, kad kiekvieno 
mėnesio 14 d. Panevėžio Kristaus 
Karaliaus katedroje nuo 9 iki 17 val. 
išstatomos palaimintojo arkivysku-
po Teofiliaus Matulionio relikvijos.
Kviečiu apsilankyti katedroje ir mels-
ti palaimintojo Teofiliaus užtarimo.

Nenusiminkime, negandos ateina 
ir praeina, su rožinio maldos pagalba 
išnyks virusas, sugrįš įprastas gyve-
nimo būdas. Mums bruka svetimą 
kultūrą, papročius, idėjas, gyvenimo 
būdą. Todėl  būdami vieningi, nesu-
siskaldę ir toliau puoselėkime senas 
lietuviškas tradicijas ne tik mels-
damiesi rožinį, bet ir dalyvaudami 
procesijose, prižiūrėdami kryžius, 
pagelbėdami bažnyčiai. Mylėkime 
vieni kitus, bendraukime, išklausyki-
me vieni kitus. Niekada nepamirški-
me, kad šalia mūsų yra kitas, kuriam 
tuo metu galbūt reikia paguodos žo-
džio, atjautos. Taip liudykime Kristų. 
To labai linkiu sau ir mums visiems.

Nijolė GYLIENĖ
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Nukelta į 5 psl.

Metų akcentai 

Vieną gražų ir saulėtą šio nelabai 
skubančio rudens trečiadienį kassa-
vaitinėje katechezėje popiežius Pran-
ciškus komentavo apaštalo Pauliaus 
Laiško galatams eilutę: „Kristus mus 
išvadavo, kad būtume laisvi“ (Gal 5, 
1). Pontifiko pasirinkta tema man pa-
sirodė labai aktuali. Todėl pamaniau, 
kad ji bus naudingesnė už įprastą 
praeinančių metų apžvalgą. Juolab, 
kad šiais metais teko būti kiek tolė-
liau nuo pačių svarbiausių įvykių ir 
švenčių. Tikiu, kad tiesioginiai liu-
dytojai daug geriau ir išsamiau ap-
žvelgs ir įvertins tai, kuo šie metai 
pasižymėjo.

Taigi popiežius Pranciškus jau 
minėtoje trečiadienio audiencijo-
je sakė: „Laiške galatams šventasis 
Paulius parašė nemirtingus žodžius 
apie krikščionių laisvę. Laisvė – tai 
turtas, kurį iš tikrųjų suprantame tik 
tada, kai jo netenkame. Daugeliui iš 
mūsų, pripratusių gyventi laisvėje, ji 
dažnai atrodo labiau kaip įgyta teisė, 
o ne dovana ir palikimas, kurį rei-
kia branginti. Todėl apaštalas ragina 
krikščionis tvirtai laikytis per Krikštą 
gautos laisvės ir nesileisti vėl paver-
giamiems.“

Kas vienu ar kitu būdu laisvės 
buvo netekęs arba kam ji buvo bent 
suvaržyta, tikrai supras šiuos popie-
žiaus žodžius. Manau, daugelis jūsų 
dar nepamiršo anų laikų, kai laisvė 
buvo paminta. O jei kas dar prisime-
na okupacijos pradžią, to sukrėtimo 
tikrai neištrins iš atminties niekada... 

Naujųjų mūsų tėvynės istorijos laikų 
žmonėms šitai suprasti yra sunkiau...

Paulius ir popiežius Pranciškus 
kalbėjo apie vidinę laisvę, kurią do-
vanoja mums Dievas. Laisvę, kuri yra 
nepalyginamai svarbesnė. Jei išorinę 
gali varžyti ar net paminti įvairios jė-
gos, tai vidinės kiti išplėšti negali, ji 
prarandama paprasčiausiai jos atsisa-
kant. Atrodytų – kas gi gali atsisakyti 
tokios svarbios vertybės? Deja, tikro-
vė rodo visai kitokį vaizdą...

Paulius labai aistringai įtikinėja 
galatus. Minėto laiško tonas išduoda 
įtampą, kuri paskatino Paulių rašyti. 
Laiško adresatai nebuvo labai daug 
patyrę. Jie ką tik atsivertę, įtikėję 
ir pasikrikštiję. Naujas gyvenimas 
dar nebuvo tvirtai įsišaknijęs. Labai 
aiškus sakinys ir be komentarų tai 
puikiai atskleidžia: „O neprotingi 
galatai! Kas apkerėjo jus, kuriems 
akivaizdžiai buvo nupieštas nukry-
žiuotasis Jėzus Kristus?“ (Gal 3, 1) 
Rašydamas šiems dabartinės Turki-
jos teritorijoje gyvenusiems keltų kil-
mės krikščionims, Paulius negailėjo 
aštresnių žodžių, nes jie pasidavė iš 
Jeruzalės atvykusiems kurstytojams. 
Pastarieji klaidino Krikštą priėmu-
sius pagonis, baugino juos ir įtikinė-
jo pirmiau priimti Senojo Testamento 
mokymą bei apeigas, nes neva tik taip 
jie bus išgelbėti... „Tikėjimo gerinto-
jai“ buvo atvykę iš centro... Galatijos 
krikščionys pasidavė...

Gali atrodyti – kas čia blogo?.. 
Juk Jeruzalės „misionieriai“ teskati-
no gerbti tradicijas, puoselėti seno-
vės patirtį, neužmiršti šimtmečiais 
susiformavusių apeigų...

Tačiau skirtumas tarp jų mokymo 
ir Evangelijos yra didžiulis! Kita-
me laiške Paulius labai aiškiai sako: 
„Visi yra nusidėję ir stokoja Dievo 
garbės, o nuteisinami dovanai jo ma-
lone dėl Kristaus Jėzaus atpirkimo“ 
(Rom 3, 23–24). Tie klaidintojai 
žmonių sukurtus papročius, apsiva-
lymo ir nuteisinimo ritualus iškėlė 
į pirmą vietą. O juk visa tai nedavė 
rezultatų, vien raugino „teisingai 

besielgiančius“ puikybėje, suforma-
vo klaidingą nusistatymą, pamynė 
Dievo duotą moralę, atvedė išrinktą-
ją tautą į aklavietę. Iš jos išvadavo 
Jėzus Kristus, Jo Auka ant kryžiaus. 
Ne apsiplovimai, kitos apeigos, bet 
Dievo Meilė ir Galybė įveikė mūsų 
prigimtinį polinkį į blogį, išvada-
vo iš vergystės nuodėmei. Senasis 
Testamentas yra ir bus neatskiriama 
Dievo Apreiškimo dalis, bet jo apei-
gos tapo nebereikalingos. Jas pa-
keitė viena tobula Auka! O ji ne tik 
nuteisino žmogų, bet jį ir išaukštino. 
Kristuje mes tapome Dievo įvaikiais, 
Vienatinio Jo Sūnaus bendraįpėdi-
niais. Dangiška „pilietybė“ yra mūsų 
neatimamos laisvės šaltinis. Paulius 
labai aiškiai matė, kad grįžimas prie 
nieko nereiškiančių apeigų panieki-
na Dievo darbą mus gelbstint. 

Kai mes kažką pervertinam, kaž-
ką, o ne patį Viešpatį iškeliam į svar-
biausią vietą, elgiamės panašiai. O 
kur dar įvairūs prietarai, horoskopai, 
rytietiškos praktikos... Kartais net 
ir gražūs tikslai virsta posūkiu nuo 
Evangelijos, o kartu ir nuo Viešpaties 
dovanotos laisvės.

„Jei krikščionių skelbimas neigtų 
laisvę Kristuje, jis nebūtų evange-
linis skelbimas“, - pabrėžė Pranciš-
kus. Žodžiu „laisvė“ šiandien įvairiai 
manipuliuojama. Jį dažnai girdim 
politikų lūpose, juo dažnai priden-
giami dalykai, kurie į tikrą laisvę 
net nepanašūs... Laisve dangstomos 
įvairios naujos nelaisvės formos. 
Galatai pasimetė dėl neišmanymo, 
mūsų laikais tikrosios laisvės atsi-
sakoma dėl noro „neatsilikti“, dėl 
pataikavimo „viešai nuomonei“, dėl 
baimės būti kitokiam ar paprasčiau-
siai paklūstant minios nuotaikai...  O 
viskam diriguoja toji pati puikybė ir 
savanaudiškumas: „kas man gali už-
drausti?“ Tikroji laisvė Kristuje nėra 
pataikavimas pasaulio įgeidžiams, 
nėra mėtymasis tarp visokių pseu-
domokslų, nėra pritarimas bet ko-

Vietoj tradicinės apžvalgos
Kunigas Rimantas KAUNIETIS
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kius rėmus neigiančiai elgsenai. Ji 
plaukia iš neatskiriamos vienybės su 
pačiu Viešpačiu. O Jis ir nuodėmė 
nesuderinami...

Popiežius tęsė: „Pauliaus moky-
mas apie laisvę remiasi tuo, ko mokė 
Jėzus. Evangelijoje pagal Joną skai-
tome: „Jei laikysitės mano mokslo, 
jūs iš tikro būsite mano mokiniai; jūs 
pažinsite tiesą, ir tiesa padarys jus 
laisvus“ (Jn 8, 31–32). Taigi, krikš-
čioniškoji laisvė remiasi dviem pa-
grindiniais dalykais: pirma – Vieš-
paties Jėzaus malone; antra – tiesa, 
kurią Kristus mums apreiškia ir kuri 
yra Jis pats.“

Anot popiežiaus, mūsų laisvė 
kyla iš Viešpaties Meilės: „Tai didy-
sis Dievo meilės slėpinys!“ Pranciš-
kus tęsė: „Paulius asmeniškai patyrė 
šį slėpinį ir dėl to jis drįso galatams 
sakyti: „Esu nukryžiuotas kartu su 
Kristumi“ (Gal 2, 19). Ši artimiau-
sios vienybės su Viešpačiu patirtis 
dovanoja didžiausią dovaną – lais-
vę.“ Laisvę būti tikru Dievo vaiku, 
laisvę rinktis meilės kelią, laisvę, 
atmetančią bet kokią neapykantą, 
kerštą ar pavydą. Laisvę gyventi at-
sisakant nuodėmės. Laisvę, įgalinan-
čią iš tiesų panašėti į Kūrėją. Tai didi 
laisvė, kurios negali įveikti jokios iš-
orinės jėgos! Bet ją nesunkiai išmai-
no pats žmogus. Ne vien tiesioginiu 
Dievo įsakymų atmetimu! Juk aišku, 
kad tie, kurie renkasi nuodėmę, jai 
tarnauja, praranda Dievo vaikų lais-
vę. Tačiau nuodėmė yra ir atmesti Jė-
zaus nurodytą meilės kelią, Jo moky-
mą pakeisti savais įsitikinimais bei 
sava „tiesa“... Laisvę lengvai išstu-
mia užsispyrimas, savęs sureikšmi-
nimas, įtikėjimas savuoju „teisumu“ 
ir „vertumu“. Neabejoju, kad maldos 
žmonėms nekyla dvejonių šeimos, 
krikščioniškos moralės klausimais. 
Tikiu, kad branginat Dievo įsakymus 
ir stengiatės jų laikytis. Bet krikščio-
niškoji laisvė apima visas sritis, visą 
gyvenimą. Ar esame iš tiesų dvasiš-
kai laisvi, rodo mūsų pasirinkimai, 
mūsų elgesys, mūsų žodžiai...

Visa mūsų gyvenamoji aplinka 
emociškai įaudrinta. Dažnai pra-
dėjus kokią gerą akciją greitai nu-
sukama į šoną... Pradėjus kalbėtis 
kuria nors tema netrukus pereinama 
į žodžių mūšį. Be jokios pagarbos 
ir be krikščioniškos meilės... Verta 
priminti seną posakį: jei protingas 
žmogus ima ginčytis su kvailiu, po 
5 minučių nebeatskirsi, kuris iš jų 
protingas... Tokiu keliu pasukus, 
dingsta ir žmogaus orumas, ir Dievo 
vaikų laisvė...

Ką pasakytų apaštalas Paulius, jei 
šiandien rašytų laišką Gyvojo Roži-
nio bendruomenei ar Panevėžio vys-
kupijos tikintiesiems?.. Juk nemaža 
dalis mūsų teisumą supranta panašiai 
kaip tie Jeruzalės krikščionys, klai-
dinę atsivertusius pagonis... Atgaila 
nemažai mūsų daliai liko tik rituali-
nis apsivalymas, nereikšminga apei-
ga... Gyvybę teikiantys sakramentai 
paversti formalumu, mažai ką reiš-
kiančiu ženklu... „Neprotingais ga-
latais“ galime tapti užmiršdami, kas 
esame iš tikrųjų ir kaip Dievas mus 
apdovanojo. Pasimesti, pasiduoti 
nusiminimui juk galima dėl įvairių 
priežasčių. 

Galima lengvai išsigąsti, galima 
pasukti keliu, vedančiu į neramy-
bę, nusivylimą. O kur dar įvairios 
sąmokslo teorijos, vis labiau visuo-
menę skaldantys politikieriai, karais 
virstantys nesutarimai... Mūsų laikai 
pilni išbandymų. Nelengvi juk pra-
eina metai. Be sutrikdyto nusistovė-
jusio gyvenimo būdo, kuris palietė 
visas sritis, kiekvienas atskirai dar 
atakuojamas asmeninių sunkumų 
ir išbandymų. Visur verda intrigos, 
išsikerojęs pavydas, visokios ma-
nipuliacijos. Daugeliui tenka kęsti 
įtampą darbe, kankina šeimyninio 
gyvenimo skauduliai... Atrodo, lai-
mi ir tiesiog klesti pataikūnai, ap-
simetėliai, intrigantai, labiausiai 
sekasi tiems, kurie nebepaiso Dievo 
nubrėžtos tvarkos... Žodžiu – yra vi-
sos sąlygos nuleisti rankas, pripažin-
ti, kad viskas taip blogai, jog blogiau 
jau nebegali būti...

Popiežius minėtoje katechezėje 

priminė Jėzaus žodžius: „Jei laikysi-
tės mano mokslo, jūs iš tikro būsite 
mano mokiniai; jūs pažinsite tiesą, 
ir tiesa padarys jus laisvus“ (Jn 8, 
31–32). Jis sakė: „Čia taip pat bū-
tina prisiminti, kad ši tikėjimo tiesa 
– ne abstrakti teorija, bet yra tiesio-
giai susijusi su mūsų gyvenimu su 
Kristumi.“ Evangelija juk yra gyvas 
asmuo – Dievas ir Žmogus, amži-
nasis Dievo Žodis, dėl mūsų tapęs 
mirtingu, už mus numiręs, su mumis 
pasiliekantis per amžius. Iš Jo mes 
gauname tikrąjį gyvenimą! O jei gy-
vename su Kristumi, iš tiesų su Juo ir 
Jame pasiliekame, Jo amžinoji Per-
galė lieka mumyse. Jo užtikrinimas 
lieka mumyse. Jo šviesoje traukiasi 
visi blogio šešėliai, darosi drąsiau. 
Nebebaisios atrodo ir laikinos blo-
gio persvaros ar tariamas mūsų „pra-
laimėjimas“. Nes Viešpats nugalėjo 
šio pasaulio kunigaikštį ir visas jo 
užmačias! Su Kristumi nebėra pra-
laimėjimo!

Šios vasaros pabaigoje teko lan-
kyti kunigo Alfonso Lipniūno kan-
čios vietas. Neįsivaizduojamo paže-
minimo sąlygomis vietoje, kurioje 
kalinčiuosius buvo stengiamasi visa-
pusiškai nužmoginti, spindėte spindi 
šio mūsų vyskupijos kunigo laisvė, 
orumas ir pasiaukojimas. Ir negali 
atsistebėti jo tvirtybe bei užsidegi-
mu iki paskutinio atodūsio gyventi 
Evangelija, padėti šalia esantiems, 
juos gelbėti. Labai naudinga būtų ten 
apsilankyti kiekvienam, kuris nuolat 
nepatenkintas, kuris pametė gyveni-
mo kryptį, kuris prarado viltį, kurį 
prislėgė kokie nors sunkumai, ne-
tektys...

Popiežius Pranciškus minėtą kate-
chezę baigė tokiais žodžiais: „Laisvė 
turi būti veikli, dinamiška, nes ją su-
žadina Šventosios Dvasios malonė. 
Todėl sakau, kad laisvė turi mus trik-
dyti, turi nuolat kelti mums klausi-
mus, skatinti vis labiau gilintis į tai, 
kas iš tiesų esame. Taip suprasime, 
kad kelias į tiesą ir laisvę yra sunkus 
ir trunka visą gyvenimą. Sunku būti 
laisvam, sunku, bet įmanoma.“
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Utenos Dievo Apvaizdos parapija

Žodis „sino-
das“ reiškia ke-
liavimą kartu. Šis 
žodis labai tiksliai 
nusako Bažny-
čios pašaukimo 
esmę. Bažnyčia 
yra keliaujanti Jė-

zaus mokinių bendruomenė, sekanti 
savo Viešpatį ir Mokytoją, siekianti 
ir trokštanti pažinti Dievo apreikš-
tuosius dalykus. Kiekvienoje kelio-
nėje dalyvaujantieji  patiria daug iš-
bandymų ir įvairiausių netikėtumų, 
kurie dažnai suteikia ne tik daug 
džiaugsmo ir įvairiausių patirčių, o 
kartais nuveda net į klystkelius. Ten-
ka pripažinti, kad ir keliaujanti Baž-
nyčia taip pat neišvengia išbandymų 
arba tiesiog susiduria su įvairiausiais 

Sinodinis kelias iššūkiais ir net abejonėmis, ar tikrai 
keliauja teisinga kryptimi. 

Matydamas situaciją ir įvertin-
damas iššūkius, su kuriais susidu-
ria Bažnyčia, popiežius Pranciškus 
paskelbė sinodinį kelią. Šio kelio 
pagrindinis tikslas – klausyti, ką 
Šventoji Dvasia nori pasakyti kiek-
vienam Bažnyčios nariui. Tai kelio-
nė, atskleidžianti, kaip Dievo Žodis 
keliauja kartu su mumis. Kiekvienas 
turi atlikti tam tikrą vaidmenį. Turi-
me iš naujo suprasti, kad visi Bažny-
čios nariai yra svarbūs, atitinkamai 
pagal pašaukimo tarnystę. Popie-
žius, kardinolai, vyskupai, kunigai, 
pašvęstojo gyvenimo nariai ir visi 
pakrikštytieji turi savo vietą Baž-
nyčioje. Sinodinis kelias kviečia iš 
naujo apmąstyti ir suprasti, ką Šven-
toji Dvasia nori pasakyti šiandienos 
Bažnyčiai. Klausyti ir klausytis, kad 
išgirstume, ką Šventoji Dvasia nori 
pasakyti kiekvienam Bažnyčios na-

riui. Klausyti ir įsiklausius suprasti, 
ką mes, kiekvienas narys, turėtume 
daryti, kad atsilieptume į Šventosios 
Dvasios kvietimą ir taptume gyvą-
ja Bažnyčia, kurioje kiekvienas jos 
narys gebėtų atlikti vaidmenį pagal 
savo pašaukimą. Klausyti ir klausy-
tis, kad išgirstume vienas kitą, kad 
suprastume, jog visi mes esame pa-
šaukti eiti kartu, kurti bendrystę vie-
ni su kitais, o ne eiti pavieniui. 

Ypač svarbu įsiklausyti į Šven-
tosios Dvasios vedimą, kai šiandien 
gyvename labai dinamiškame, greitai 
besikeičiančiame pasaulyje, aplinko-
je, kur labai daug viliojančių, dažnai 
klaidingų pasiūlymų, vedančių net į 
pražūtį. Todėl esame pakviesti atsi-
liepti į šį popiežiaus kvietimą daly-
vauti sinodiniame kelyje, kad tap-
tume Bažnyčia, atitinkančia Dievo 
planą ir leidžiančia pasiekti amžinąjį 
gyvenimą.

Kunigas Kęstutis PALEPŠYS

Mielieji, laikas bėga. Į pabaigą 
eina 2021-ieji - dar vieni ėjimo Die-
vo link metai. Kūnui senstant, dvasia 
turi augti ir stiprėti. Dievo akivaizdo-
je visi esame vaikai, todėl vis labiau 
džiaukimės Jo dovanotu gyvenimu. 
Viešpats, pašaukęs eiti kartu, dažnai 
dalinasi su mumis ir savo kryžiumi. 
Apsiginkluokime kantrybe, apka-
binkime Jo Žodį, laikydami rankose 
šventąjį rožinį. O Marija, Dievo Mo-
tina, tegul saugo mus nuo netikėjimo 
ir visų pasaulio vilionių, pridengda-
ma savo apsiaustu.

Kad mūsų šventėjimas būtų vai-
singas, rūpinkimės ir savo žinojimu. 
Meilė Dievui tobulesnė, jeigu širdis 
bendradarbiauja su protu - būtent pro-
to veikla tikėjime veda prie gilesnio 
Dievo ir pasaulio suvokimo. Kataliko 
gyvenimas visada siejamas ne tik su 
malda, bet ir su Dievo pažinimu. O 
tam nepamainomas įrankis yra Šven-
tasis Raštas. Tad dažniau leiskimės į 

kelionę po Jo puslapius, nevenkime ir 
kitokios dvasinio pobūdžio literatūros. 
Melstis, švęsti šv. Mišias ir kitus sakra-
mentus bus daug lengviau turint stiprią 
motyvaciją, o tam padeda knygos, se-
minarai, Šventojo Rašto studijos.

Tarnaudamas prie altoriaus, saky-
damas pamokslus, bendraudamas su 
parapijiečiais vis dažniau pastebiu 
didėjantį atotrūkį tarp formos ir turi-
nio. Formaliai kartojame daug veiks-
mų, nežinodami, koks turinys tuose 
veiksmuose. Tad kartu prisiminkime 
kelis aktualius, bet galbūt primirštus 
dalykus. 

Kryžius namuose 
Kryžius – Kristaus kančios ir mūsų 

atpirkimo simbolis. Lankydamasis pas 
tikinčiuosius nematau kryžiaus, pa-
kabinto ant sienos matomoje vietoje, 
valgomajame, miegamajame. Kodėl? 
Neužmirškime skelbti Kristų visiems, 
kurie ateina pas mus į svečius. Tik 
nepersistenkime – užtenka kryžių pa-
kabinti prie durų, kad išeinančius ly-
dėtų Viešpaties palaima, ir prie lovos, 
kad jaustume Jį per  vakarinę maldą. 

Kryželį tinka dovanoti per krikštą - tai 
Dievo palaimos ir Jo globos ženklas. 
Neklaidinkime kitų prietarais, neva 
kryžius neš kančią - Dievas už mus nu-
mirė, kad turėtume amžinojo gyveni-
mo džiaugsmą.

Žegnojimasis 
Pamirštame, kad persižegnojimas 

yra Dievo trijuose asmenyse išpaži-
nimas, kiekvienos maldos pradžia ir 
pabaiga. Nesižegnokime paskubomis. 
Patariama prieš persižegnojimą nura-
minti savo mintis, pagalvoti apie Die-
vą, kuris nuo maldos pradžios jau tave 
girdi. Maldos laikas – šventas laikas. 
Žegnodamiesi pirštais padarykime 
didelį kryžių paliesdami kaktą, pilvą, 
abu pečius, bet „nevaikykime musių“, 
kaip dažnai nutinka, kai žegnojamasi 
kuo skubiau. Taip nedera. Melskimės 
trumpiau, bet kokybiškai, niekur ne-
skubėdami ir sąmoningai suvokdami, 
su kuo kalbamės, ką garbiname. 

Palaiminimas kryžiaus ženklu 
Tai ypač aktualu tėvams, sene-

liams. Kodėl taip mažai vienas kitą 

Kunigas Alfredas PUŠKO

Gyvojo Rožinio draugijos dvasinio vadovo žodisTikėjimo link 
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žegnojame? Nepamirškime, kad vai-
kų žegnojimas neša jiems Dievo pa-
laimą. Kryžius gina nuo piktosios 
dvasios, tad laiminkite savo vaikus 
kuo dažniau. Palaiminti (peržegno-
ti) būtina prieš bet kokį reikšmingą 
įvykį, kelionę. Katalikams būtina lai-
minti ir maistą prieš valgant.

 Žegnojimasis bažnyčioje
Įprastai persižegnojame prie baž-

nyčios durų suvilgydami dešinės ran-
kos pirštus švęstu vandeniu. Tai - ir 
tikėjimo išpažinimas, ir Krikšto pa-
žadų atnaujinimas. Persižegnojimu 
prasideda ir baigiasi šv. Mišios. Kitu 
metu žegnotis nėra būtina. Kartais ti-
kintieji padaro kryžiaus ženklą prieš 
priimdami šv. Komuniją – tai nėra 
netinkama, bet ir nebūtina.

Dalyvavimas šv. Mišiose
Atsiminkime, kad šv. Mišios - 

mūsų tikėjimo ir gyvenimo kulmina-
cija. Todėl dalyvaukime šv. Mišiose 
kuo dažniau, ypač jeigu yra galimy-
bė nueiti į bažnyčią šiokiadienį. Teko 
girdėti, kad eiti į bažnyčią nėra būtina, 
užtenka dalyvauti radijo arba vaizdo 
transliacijoje. Bet dalyvavimas šv. Mi-
šiose per atstumą niekada neatneš tiek 
dvasinių vaisių kiek gyvas buvimas. 
Tik negalintiems dėl ligų, senatvės, 
atstumo transliacijos tampa vienintele 
galimybe dalyvauti eucharistiniame 
šventime. Jeigu galime judėti - o šv. 
Mišios aukojamos kasdien – tuomet 
išjunkime tą televizorių ir pirmyn į 
susitikimą su Viešpačiu.

 Šv. Komunijos priėmimas 
Šiuo metu Lietuvoje leista priimti 

šv. Komuniją į ranką. Parapijos kuni-
gai turi pamokyti tikinčiuosius priim-
ti Komuniją su pagarba ir teisingai: 
krūtinės lygyje priimantysis ištiesęs 
dešinę ranką, ant jos padeda kairę 
ranką, padarydamas įdubimą -„laive-
lį“. Kunigui ištarus „Kristaus Kūnas“ 
atsakoma „amen“. Komuniją dešinią-
ja ranka reikia priimti prie kunigo, 
nesulaužant ir nenusinešant. Kartais 
kunigai atranda Kristaus Kūną nu-
mestą tarp suolų - tai yra labai sun-
ki nuodėmė. Tad būkime atsargūs ir 
viską atlikime su pačia didžiausia pa-

garba. Komunijos einame, tai kelio-
nė pas Viešpatį ir su Viešpačiu. Tad 
išlaikykime atstumą vienas nuo kito, 
paruoškime savo mintis, susikaup-
kime, nesidairykime, nesikalbėkime 
su kitais. Šv. Mišios nėra buitinio 
bendravimo vieta, o Kristaus Kūnas 
nėra paprastas baltas paplotėlis, bet 
Dieviškasis Asmuo. Šv. Komunijos 
stenkimės nekramtyti, o mūsų ėjimas 
po priėmimo su Kristumi, laikysena 
išduoda ir mūsų vidinį nusiteikimą. 
Nesuvokiama, kaip po Komunijos 
tikintieji tuojau kalbasi tarpusavyje, 
užuot padėkoję Viešpačiui už bran-
giausią dovaną – Jį patį. Jeigu paste-
bime, kad kažkas elgiasi nederamai, 
būtina su meile tokį žmogų sudraus-
minti, paaiškinti, kaip reikia elgtis.

Išpažinties, Ligonių sakramento 
praktikavimas 

Pastebimas tikinčiųjų išpažinties 
praktikos sumažėjimas, tad ragin-
kime vieni kitus reguliariai priimti 
Susitaikymo sakramentą. Atgaila šv. 
Mišių pradžioje neatstoja išpažinties, 
o dvasinei pažangai išpažintis yra 
būtina. Ligonių sakramentas – gydo-
masis sakramentas, ne „paskutinis“. 
Gyvojo Rožinio nariams labai tiktų 
rūpintis ligonių pastoracija – raginti 
priimti Ligonių sakramentą ne tuo-
met, kai jau vėlu gydyti, kai žmogus 
jau miršta, bet tik jam susirgus. „Lai-
mingai mirčiai“ reikalingas ne Ligo-
nių, bet Susitaikymo sakramentas ir 
šv. Komunija. 

Saugokime parapijos tradicijas 
Net jei parapijoje tikinčiųjų ir su-

mažėję, bažnyčios tradicijas reikia 
stengtis išlaikyti. Būna, kad parapijų 
klebonai dėl didelio užimtumo ne-
spėja deramai rūpintis parapijų ilga-
metėmis pamaldumo praktikomis. 
Liturgija reikalauja nepamiršti Švč. 
Sakramento adoracijos ir eucharis-
tinių procesijų, ypač per iškilmes ir 
pirmaisiais mėnesių sekmadieniais. O 
procesijas labai papuošia barstomos 
gėlės, tautiniai rūbai. Nedera užmirš-
ti, kad mėnesio pirmąjį penktadienį po 
šv. Mišių būtina kreiptis į Švč. Jėzaus 
Širdį, kalbant litaniją ir atsiteisimo 
maldą. Pirmasis mėnesio šeštadienis 
skirtas Švč. Mergelei Marijai. Turime 

kreiptis į Mariją, tą dieną kalbėdami 
litaniją ir pasiaukojimo maldą. Taip 
pat turi būti praktikuojamas šlaksty-
mas per sumą sekmadienį. Šlakstymu 
pašventinami tikintieji, atnaujinami 
Krikšto pažadai, tai ypač aktualu, kai 
prie įėjimų į bažnyčias neliko indų 
su švęstu vandeniu. Jeigu parapijoje 
yra šventųjų relikvijų, kvieskite savo 
klebonus melstis į tuos šventuosius. 
Visos šios ir kitos praktikos prisideda 
prie tikinčiųjų dvasinio augimo.

Rožinio maldos bendruomeninis 
pobūdis 

Viešpats pasakė: „Kur du ar trys 
susirinkę mano vardu, ten ir aš tarp 
jų“ (Mt 18, 15-20). Parapijose ypač 
svarbu rožinį kalbėti drauge. Įprastai 
tai darykime arba prieš šv. Mišias, 
arba po jų. Yra katalikų, kurie nemo-
ka rožinio. Ateidami į bažnyčią šv. 
Mišioms, jie nors trumpam galės iš-
girsti šią nuostabią maldą ir pasimo-
kyti ją kalbėti. Primenu, kad rožinio 
apmąstymai neturi būti pernelyg ilgi - 
užtenka įžangos ir maldos po rožinio, 
trumpos pauzės po slėpinio paskel-
bimo. Parapijose pageidautina, ypač 
spalio mėnesį, organizuoti bent vieną 
iškilmingą rožinio maldą su ilgesniais 
apmąstymais, galima giedoti, padary-
ti rožinio procesiją bažnyčios viduje, 
šventoriuje, gyvenvietėje, kaip prak-
tikuojama kitose šalyse.

Bažnyčios nepatvirtinti apsireiš-
kimai  

Atsargiai priimkime informaciją 
apie naujuosius apsireiškimus. Dažnai 
jie yra gąsdinančio ir antibažnytinio 
pobūdžio. Juose raginama ruoštis pa-
saulio pabaigai, nepaklusti popiežiui, 
atmesti Bažnyčios mokymą, ypač Va-
tikano Antrojo susirinkimo nuostatas. 
Primenu, kad Bažnyčia jau du tūks-
tančius metų gyvena „paskutiniais 
laikais“. Raginimas atsiversti ir tikėti 
Evangelija, kuris skamba naujuo-
siuose apsireiškimuose, – pagrindinė 
Bažnyčios misija nuo pat jos įsteigi-
mo pradžios. Skaityti Šv. Raštą, mels-
tis rožinį ir be šių apsireiškimų turi 
kiekvienas katalikas. Domėkimės tik 
Bažnyčios patvirtintais, tikėjimo ne-
ardančiais apsireiškimais, visus kitus 
drąsiai atmeskime.
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Kryžius lie-
tuviams krikš-
čionims itin svar-
bus. Lietuva ne 
veltui kartais va-
dinama Kryžių 
šalimi. Nuo senų 
laikų Lietuvoje 
žmonės pradėjo 
statyti kryžius 

kryžkelėse, prie namų, miestuose.
Kryžių žmonės supranta įvairiai. 

Kai kuriems kryžius atrodo magiš-
kas ženklas, apsaugantis nuo blogų 
įtakų. Kai kuriems kryžius yra tik 
simbolis, kuriuo galima pasipuoš-
ti nešiojant ant kaklo arba įsivėrus į 
ausis kaip auksinius auskarus. Netgi 
kai kuriems tai yra svarbus simbolis 
namuose, miestuose, bet ir lieka tik 
simbolis ir nieko daugiau, tik meno 
kūrinys. Kryžius dažnai suprantamas 
kaip kas nors neigiamo, taip buvo 
romėnams Kristaus laikais, jiems tai 
buvo bausmės ir kankinimo įrankis, 
būtent todėl jie kryžių atmeta, ven-
gia. Mažai kas supranta tikrąją ir gi-
lią kryžiaus prasmę.

Į kryžių reikia žiūrėti ne fizinėmis
akimis – čia negalioja paprasta žmo-
gaus išmintis bei logika, o tikėjimu. 
Turime į jį žiūrėti, kaip Dievas į jį 
žiūrėjo. 

Šiandien mes švenčiame Kryžių, 
švenčiame Šventojo Kryžiaus Išaukš-
tinimo šventę. Jeigu kryžių turime 
išaukštinti, tai todėl, kad tai turi tei-
giamą prasmę. Ant kryžiaus Kristus 

Apie kryžių ir Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo šventę
buvo nukankintas – tai tiesa, bet su 
juo Jėzus mus atpirko, mus išgelbėjo, 
mus sutaikino su Dievu. Tai yra tikra 
kryžiaus esmė. Kryžius tapo mums, 
krikščionims, išskirtiniu Dievo mei-
lės visai žmonijai ženklu ir stipriausiu 
Jėzaus gailestingumo ženklu mums.

Mes gerbiame ir branginame, lai-
miname šventąjį Kryžių todėl, kad 
ant jo įvyko didžiausias Dievo meilės 
veiksmas: Jėzus Kristus ant jo paau-
kojo savo gyvybę ir išvadavo žmones 
iš nuodėmės vergijos.

Su Kristaus mirtimi ant kryžiaus 
pats kryžius gavo visiškai naują ver-
tę. Kryžius atspindi du dalykus. Iš 
vienos pusės atspindi nuodėmės dra-
mą, nuodėmės sunkumą, nes ant jo 
kabojo Kristus. Kristus mus atpirko 
iš nuodėmių per savo kančią ir mir-
tį. Jeigu žmonės nebūtų padarę nuo-
dėmių, Jėzui nebūtų reikėję ant jo 
mirti. Taigi, matydami kryžių, turime 
suvokti nuodėmės svarbą, rimtumą, 
sunkumą.

Iš kitos pusės kryžius atspindi 
gailestingąją Dievo Tėvo meilę žmo-
nėms. Žvelgdami į kryžių matome 
besąlygišką, nesavanaudišką meilę. 
Dievas siuntė savo vienintelį Sūnų į šį 
pasaulį. Dievo Sūnus tapo žmogumi, 
panašiu į mus. Kristus prisiėmė mūsų 
prigimtį. Tapo panašus į mus, kad ga-
lėtų pasiaukoti ant kryžiaus. Visa tai iš 
didelės meilės Dievui Tėvui ir mums. 
Jis buvo paklusnus Dievui Tėvui ir 
paaukojo patį save, kad mes galėtume 
susitaikyti su Dievu. 

Tik tada, kai žmogus supranta 
tikrąją kryžiaus vertę bei prasmę, tik 

tada galima suprasti, kodėl turime 
kryžių aukštinti, gerbti, mylėti.

Mes išaukštiname kryžių, nes su-
prantame, kad jo dėka galime išgel-
bėti savo sielą. Turime būti dėkingi 
už tai, ką Dievas padarė dėl mūsų. 
Geriausias būdas yra mylėti kryžių, 
bet tai ne abstrakčiai, o konkrečiai - 
mylėti savo kryžių. Kryžius - tai liga, 
bėdos, sunkumai, nesėkmės, artimo 
žmogaus mirtis. Žinoma, tai neleng-
va. Tam Dievas mums duoda savo 
malonę – kad mus stiprintų, kad ga-
lėtume mylėti ir ištverti. Kryžius yra 
įrankis, kurį Dievas mums duoda, 
kad jį nešdami kartu su Kristumi mes 
atpirktume savo sielą, išgelbėtume 
savo sielą.

Kai kryžiai ateina pas mus, jie 
mus žemina, nes parodo mūsų trapu-
mą. Taigi priimti kryžių reikia ne tik 
tikėjimo, bet taip pat ir nuolankumo. 

Esame kviečiami nesielgti kaip 
tie, kurie neturi tikėjimo, kaip Kris-
taus kryžiaus priešai (Fil 3,18), kaip 
tie, kurie atmeta kryžių. Mes, katali-
kai, turime priimti, mylėti, apkabinti 
savo kryžius su tikėjimu, su meile. 
Taip, kaip šv. Mišių metu kunigas, 
pakeldamas taurę ir Ostiją, taria: „Per 
Jį, su Juo ir Jame“ – tai per Kristų, su 
Kristumi ir Kristuje.  

Po Kristaus kryžiumi stovėjo Ma-
rija. Jėzaus Kristaus Motina intymiai 
ir ištikimai prisijungė prie išganingos 
Sūnaus kančios. Ji tapo visos žmoni-
jos Motina ir Atpirkėjo bendradarbė. 
Ji mus moko, kaip turime mylėti, ap-
kabinti, nešti savo kryžių. Tegul Ji 
mums padeda.

Kunigas Marcos CODUTI IVE

Rugsėjo 14 d. 
Dusetų Švč. Tre-
jybės bažnyčioje 
minėjome Šv. 
Kryžiaus Išaukš-
tinimo šventę.   

Kristus mirė 
ant kryžiaus, kad 
išgelbėtų žmo-

Kryžiaus išaukštinimas
niją, kad atpirktų nuodėmes. „Kas 
neima savo kryžiaus ir neseka pa-
skui mane, tas nevertas manęs,“ (Mt 
10,38) – sakė Kristus, todėl kryžius 
labai svarbus kiekvienam krikščio-
niui.

365 m. rugsėjo 14 dieną šv. Ele-
na atrado kryžių, ant kurio buvo nu-
kryžiuotas Jėzus Kristus. Nuo tada 
šį įvykį ėmė minėti viso pasaulio 

krikščionys.
Nuo krikščionybės įvedimo laikų 

Lietuvoje pradėti statyti kryžiai kryž-
kelėse, prie namų dėkojant Dievui ir 
prašant Jo pagalbos. Lietuva ne vel-
tui vadinama Kryžių šalimi. 

Būdamas Dievo prigimties, Die-
vo Sūnus Jėzus Kristus buvo ne tik 

Kunigas kanauninkas
Stanislovas KRUMPLIAUSKAS
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Pamąstykime 
šiandien apie vil-
tį. Šventasis Raš-
tas sako: „Viltis 
mums yra tarsi 
saugus ir tvirtas 
sielos inkaras“ 
(Žyd 6,19). Viltis 

yra panaši į saugų ir tvirtą inkarą. In-
karas tvirtinamas prie laivo. Kai laivas 
pasiekia numatytą vietą, jo kapitonas 
liepia nuleisti inkarą. Inkaras neleidžia 
laivui pajudėti iš tos vietos, kurioje jis 
turi pasilikti. Jis padeda išlaikyti laivą 
reikiamoje vietoje. Inkaru pritvirtintas 
laivas gali šiek tiek judėti į vieną arba 
kitą pusę, kai jį veikia bangos arba 
vėjas. Bet jo kapitonas yra ramus. Jis 
gali ilsėtis, nes žino, kad inkaras ne-
leis jam plaukti iš tos vietos, kurioje 
jis turi būti. 

Šventasis Raštas sako, kad viltis 
yra mūsų sielos inkaras. Ji padeda 
mūsų sielai išsilaikyti teisingoje vie-
toje. Ji padeda mums palaikyti tvirtą 
ryšį su Dievu, kuris yra mūsų stipry-
bės, galios ir gerovės pagrindas. Jis 
yra stipresnis už bet kokią piktosios 
dvasios jėgą. Kai esame įsitvirtinę 
viltyje, niekas negali mūsų pajudinti 
netinkama kryptimi. Jokie gyvenimo 
vėjai, bangos ir audros negali paveik-
ti mūsų. Mes esame ramūs, kai mūsų 
viltis įsitvirtinusi Viešpatyje.

Kai esame įsitvirtinę viltyje ir 
gauname blogą gydytojo medicininę 
išvadą apie mūsų sveikatą, mes ne-
liūdime ir nepasiduodame nusivyli-

Vilties Motina
(katechezė, sakyta 2021-10-09 Jonavoje)

mui. Mes esame ramūs ir stiprūs, nes 
esame įsitvirtinę viltyje. Tuomet mes 
sakome: „Žinau, kad Viešpats atnau-
jina ir stiprina mano sveikatą. Jis do-
vanoja man išgydymą. Aš gyvensiu 
ir tarnausiu Jam.“ 

Kai patiriame kokią nors netektį, 
mūsų emocijos veda mus į liūdesį ir 
nusivylimą. Jos kuria pyktį, nerimą, 
baimes. Tačiau mūsų širdyje slypinti 
viltis duoda mums stiprybės. Ji palaiko 
mus ir neleidžia mums pasiduoti toms 
emocijoms. Ji sako mums labai tyliai 
širdyje: „Viskas bus gerai. Dievas 
stiprina tave. Jis visada su tavimi.“ 

Kai siekiame kokios nors svajo-
nės ir nematome, kaip ji gali tapti 
tikrove, tuomet pradedame mąstyti: 
„Tikriausiai man nepavyks pasiekti 
to, ko noriu, ko trokšta mano širdis. 
Gal švaistau laiką ir jėgas. Gal turiu 
atsisakyti šio siekio.“ Daugelis tokio-
je situacijoje pasiduoda ir atsisako 
savo didelių ir prasmingų tikslų. Bet 
mes turime kartoti: „Aš nematau iš-
eities iš šios situacijos. Bet Tu, mano 
Viešpatie, žinai kelią ir rodai jį man. 
Tu atveri man tas duris, kurių joks 
žmogus negali uždaryti. Mano viltis 
Tavyje. Mano likimas Tavo rankoje. 
Tu gali tai, ko aš negaliu.“ 

Kasdien atsiranda tai, kas skatina 
mus pakelti mūsų vilties inkarą. Įvai-
rios nesėkmės, netektys, trukdžiai ir 
kitos kliūtys. Kartais gyvenimas būna 
labai sunkus. Kartais labai nuoširdžiai 
meldžiamės, bet ilgai nesulaukiame 
reikalingų malonių. Kas nors nevyks-
ta taip, kaip planavome arba norėjo-
me. Nematome pagerėjimo sveikato-
je, šeimoje, darbe. 

Tuomet labai svarbu laikyti nu-
leistą inkarą. Kai jį pakeliame, daž-
nai puolame į nusivylimą, liūdesį, 
nerimą ir pyktį. Kai pasiliekame įsi-
tvirtinę viltyje, mes atrandame naujų 
jėgų, stiprybės, ištvermės, kantrybės 
ir tikėjimo, kad viskas bus gerai. Kai 
esame įsitvirtinę viltyje, mes kartoja-
me: „Dieve, Tu gali pakeisti net pačią 
sudėtingiausią situaciją. Tu turi man 
parengęs netikėtų malonių.“ 

Gal jūsų vaikai daro netinkamus 
pasirinkimus ir klaidžioja gyvenime. 
Žinoma, galite pasiduoti nusivylimui. 
Kai ateina neigiamos mintys, kurios 
skatina jus pakelti inkarą, nepasi-
duokite. Tomis dienomis kartokite: 
„Viešpatie, Tu viską nuostabiai tvar-
kai. Tu darai stebuklus. Tikiu, kad aš 
ir mano šeima Tau tarnaus. Mes kur-
sime gražesnį pasaulį.“ Tokia malda 
padeda mums išlaikyti inkarą, nuleis-
tą ir įsitvirtinusį Viešpatyje. 

Mes liūdime, esame neramūs, kai 
pakeliame mūsų sielos inkarą. Tuo-
met turime vėl nuleisti sielos inkarą 
ir įsitvirtinti Viešpatyje. Dažnai ne-
matome, kaip pasiekti tai, ko norime, 
savo jėgomis, pastangomis. Nežino-
me, kaip surasti geresnį darbą, kaip 
atkurti sutarimą šeimoje, kaip išgydy-
ti ligą. Tuomet daugelis sudeda savo 
viltį į save, į kitus žmones, į gydyto-
jus, į politikus, į vadovus, į darbus, 
į pajamas, į aplinkybes. Sudėkime ir 
išlaikykime viltį Dieve. Jis yra mūsų 
Gelbėtojas ir Viešpats. Jis yra mūsų 
Kūrėjas ir visokios gerovės šaltinis. 
Jis sukūrė visatą. Jam priklauso viso 
pasaulio turtai. Jis veda mus per lai-
kinus sunkumus, kurie mus stiprina ir 
ruošia mus dar didesniems darbams, 
pasiekimams ir laimėjimams.

Kunigas Rytis GURKŠNYS, 
Kauno arkivyskupija

žmogiškos išvaizdos, bet Jis tarnavo 
žmogui – net mirė už žmonių nuo-
dėmes, kad pasaulis turėtų galimy-
bę apsivalyti nuo nuodėmių pančių. 
„Dievas gi nesiuntė savo Sūnaus į 
pasaulį, kad jis pasaulį pasmerktų, 
bet kad pasaulis per jį būtų išgelbė-
tas.“ (Jn 3) Todėl kryžius – ne vien 

skausmo ir kančios medis, bet gėrio, 
vilties ir pergalės ženklas. Jis įgauna 
svarbiausią prasmę: kryžius parodo 
Dievo teisumą. Kryžius parodo Die-
vo išmintį. Kryžius parodo Dievo 
meilę. Kryžius parodo Dievo jėgą. 

Kryžius tam, kad Jėzaus vardui 
priklauptų kiekvienas kelis danguje, 
žemėje ir po žeme ir kiekvienos lūpos 
Dievo Tėvo šlovei išpažintų: „JĖZUS 

KRISTUS YRA VIEŠPATS!“ (Fil 2, 
10-11). 

Išaukštiname kryžių, nes juo Jė-
zus Kristus atpirko pasaulį.

Maloniai kviečiame ir laukiame 
Jūsų, mielieji Gyvojo Rožinio nariai, 
kitąmet atvykstančių pas mus į Duse-
tas, į XVII Gyvojo Rožinio draugijos 
kongresą.
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Prisiminkime Senojo Testamento 
asmenybę Juozapą. Jis tikrai turėjo 
labai daug galimybių pakelti savo 
inkarą. Jis galėjo pasiduoti nusivy-
limui. Jį pažemino jo broliai, įmetė 
į šulinį, paskui pardavė į vergiją. Jis 
galėjo pykti dėl patirto neteisingumo 
iš savo šeimos narių. Tačiau jis laikė 
nuleistą savo sielos inkarą, įsitvirti-
nusį viltyje. Vėliau jis buvo neteisin-
gai apkaltintas, nuteistas ir uždarytas 
į kalėjimą. Jis tikrai turėjo teisę pykti 
ir kaltinti kitus. Per visas tas negandas 
ėjo ir nepakėlė savo inkaro. Jis tikė-
jo, kad Dievas visada taria paskutinį 
žodį. Jis žinojo, kad ne žmonės kuria 
jo likimą. Jokia tamsos jėga negali 
sutrukdyti Dievo planui. Juozapas 
pasiliko įsitvirtinęs viltyje. Jis greitai 
buvo paaukštintas ir tapo visos šalies 
ūkio valdytoju. Jis žinojo, kad niekas 
negali pakenkti jam, nes Dievas jo 
pusėje. Niekas negali išplėšti mūsų iš 
Jo rankos, kurioje mes esame.

Turime būti dėkingi gydytojams ir 
kitiems medicinos darbuotojams bei 
specialistams už jų gydymą ir pagalbą. 
Tačiau negalime sudėti vilties į juos, į 
gydymo metodus ir vaistus. Turime 
išlaikyti viltį Viešpatyje. Turime su-
dėti viltį į Dievą, kuris įkvėpė mums 
gyvybę, kuris atveria akis neregiams, 
kuris vedė Juozapą iš tamsaus šulinio į 
valdovo rūmus. Mūsų viltis Tame, ku-
ris padėjo jaunuoliui Dovydui įveikti 
milžiną Galijotą. Mes tikime Tą, kuris 
ir šiais metais išgydė daugelį iš neiš-
gydomos vėžio ligos. Mūsų sielos in-
karas tvirtai laikosi Jame.

Galbūt jūs šiandien nusivylę, nu-
liūdę, pikti. Tai reiškia, kad jūsų sielos 
inkaras pakeltas. Turite nuleisti jį vėl 
žemyn ir įsitvirtinti Viešpatyje. Turite 
kartoti: „Visagali Amžinasis Tėve, dė-
koju, kad jau dabar darbuojiesi ir at-
sakai į mano maldą. Dėkoju už Tavo 
atsakymus, sprendimus, galimybes, už 
išgydymą, už paaukštinimą, už žmones 
ir kitas Tavo dovanas, kurias man da-
bar siunti, kurias esi paruošęs man at-
eityje.“ Tokia malda padeda įsitvirtinti 
viltyje, kuri yra mūsų sielos inkaras. 

Taip elgėsi Abraomas. Jis ir jo 

žmona Sara neturėjo vaikų. Kai jie 
buvo apie 80 metų amžiaus, Dievas 
davė jiems pažadą, kad jie susilauks 
vaikų, kad jų palikuonys bus gausūs. 
Tai atrodė neįmanoma. Jie žinojo, kad 
to niekada nebuvo įvykę. Abraomas 
galėjo netikėti tuo, ką jis girdėjo. Jis 
galėjo manyti, kad neteisingai išgirdo 
tai, ką Viešpats jam kalbėjo. Jis galė-
jo mąstyti, kad jis niekada nesulauks 
vaiko, nes jis jau buvo senas vyras. 

Tačiau Šventasis Raštas sako: „Ne-
matydamas jokios vilties, Abraomas 
patikėjo viltimi, jog tapsiąs daugelio 
tautų tėvu (Rom 4, 18).“ Tai parodo, 
kad kartais nėra jokio pagrindo turėti 
viltį, kad įvyks tai, ko norime, ko sie-
kiame. Dažnai sunkiai vėžiu sergan-
tiems gydytojai ir vaistai negali pa-
dėti, negali išgydyti jų. Dažnai mums 
atrodo neįmanoma gauti mėgstamo 
darbo, nes labai daug patyrusių spe-
cialistų negauna jo. Galime surasti 
daug priežasčių, kodėl neįmanoma 
gauti to, ko norime, kodėl negalime 
pasiekti to, apie ką svajojame.

Turime elgtis panašiai kaip Abrao-
mas. Kai nematome jokios vilties, ti-
kėkime viltimi, kad pasikeis sudėtinga 
situacija, kurioje esame. Laikykimės 
tvirtai nuleidę sielos inkarą Viešpaty-
je. Jo neriboja mūsų fizinės galimy-
bės. Jo Dvasios galia yra stipriausia 
jėga visatoje. 

Sara būdama beveik 100 metų am-
žiaus pagimdė kūdikį. Pažadas tapo 
tikrove. Tačiau stebuklas neįvyko per 
vieną dieną. Jie laukė apie 20 metų. 
Jie tikrai turėjo daug dienų mąstyti, 
kad tai niekada neįvyks: „Mes per 
seni. Jau per ilgai nematome jokių 
pažado ženklų.“ 

Dalis žmonių šiandien panašiai 
mąsto. Jie pakėlė inkarą ir plaukia 
gyvenimo bangų ir vėjo nešami ten, 
kur nenori. Jie gyvena pikti, liūdni, 
nelaimingi, neramūs. 

Dievas leidžia tam tikrus sun-
kumus ir išbandymus tam, kad mus 
sustiprintų ir paruoštų mus naujoms 
dovanoms. Jis leidžia mums visa tai 
patirti mūsų gerovei ir sėkmei. Kaip 
Juozapas, taip ir mes dažnai susidu-
riame su kliūtimis. Tačiau jos nega-
li sutrukdyti mums pasiekti tai, ko 

mums labai reikia. Tai, ką Dievas 
pradėjo mūsų gyvenime, Jis tikrai 
viską sėkmingai ir užbaigs.

Marija yra mūsų Vilties Motina, 
nes ji visada buvo ir yra arti Jėzaus. 
Ji buvo įsitvirtinusi Viltyje. Šventasis 
Raštas sako: „Įžengę į namus, išmin-
čiai pamatė kūdikį su motina Marija 
ir, parpuolę ant žemės, jį pagarbino 
(Mt 2, 11).“ Šie žodžiai parodo, kad 
Marija buvo su Jėzumi nuo pat Jo 
atėjimo į šį pasaulį. Ji buvo šalia Jė-
zaus ir Jo mirties valandą. Šventasis 
Raštas sako: „Prie Jėzaus kryžiaus 
stovėjo jo motina, jo motinos sesuo, 
Marija Klopienė ir Marija Magdalie-
tė (Jn 19, 25).“ Dievo Motina buvo 
šalia Sūnaus pačią sunkiausią valan-
dą. Jos širdis visada buvo įsitvirtinusi 
viltyje džiaugsmo ir skausmo dieną. 
Ji moko mus ir padeda mums išlaiky-
ti viltį kiekviename žingsnyje.

Šventasis Raštas sako: „Apaštalai 
ištvermingai ir vieningai atsidėjo mal-
dai kartu su moterimis ir Jėzaus moti-
na Marija bei jo broliais (Apd 1, 14).“ 
Tai parodo, kad Marija buvo maldoje 
su kitais Jėzaus mokiniais. Ji pasili-
ko arti Dievo po Jėzaus prisikėlimo ir 
įžengimo į dangų. Ji kartu su apašta-
lais buvo įsitvirtinusi viltyje tuomet, 
kai Jėzaus nebuvo šalia. Ji moko mus, 
kaip turime mąstyti ir elgtis.

Marija nuolat mąstė apie Dievo 
Žodį ir pagal Jį gyveno. Šventasis 
Raštas pasakoja apie angelo pokal-
bį su Marija. Kai jis pranešė Marijai 
apie Dievo skirtą užduotį jai, Marija 
atsakė: „Štai aš, Viešpaties tarnai-
tė, tebūna man, kaip tu pasakei (Lk 
1,38).“ Ji klausėsi angelo pranešto 
Dievo žodžio ir sutiko gyventi pa-
gal jį. Ji buvo įsitvirtinusi viltyje. Ji 
moko mus nuolat ieškoti savo pašau-
kimo ir pagal jį gyventi.

Kai piemenys atėjo į Betliejų ir su 
džiaugsmu pasakojo, ką jiems sakė an-
gelai apie gimusį Jėzų, Marija klausėsi 
jų žodžių ir mąstė apie juos. Šventasis 
Raštas sako: „Marija dėmėjosi visus 
šiuos dalykus ir svarstė juos savo šir-
dyje (Lk 2,19).“ Ji mąstė ne apie savo 
sunkumus ir trūkumus, bet apie Dievo 
Žodį, kurį ji girdėjo, kuris ją džiugino, 
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stiprino ir drąsino. Ji moko mus ap-
mąstyti Gerąją Naujieną.

Inkaras beveik nereikalingas, kai 
nėra bangų ar vėjo. Kai niekas neneša 
laivo iš vietos, jam nereikia įsitvirtin-
ti prie jūros dugno. Sielai inkaras rei-
kalingas, nes visada bus stiprių gyve-
nimo vėjų, bangų ir smūgių. Kartais 
sielos priešas kartoja: „Tu niekada 
nepasveiksi. Tu neišsivaduosi iš pri-
klausomybės. Tavo šeimos santykiai 
niekada nepagerės. Tu nieko nepa-
keisi. Susitaikyk su tokia situacija.“ 
Tuomet mums labai reikalingas sielos 
inkaras. Turime kuo greičiau nuleisti 
jį tam, kad jis įsitvirtintų viltyje. 

Žinoma, inkaras nepašalina bangų 
ir vėjo. Sielos inkaras nepanaikina 
sielos priešo puolimo. Kai inkaras 
nuleistas sunkiose situacijose, mes 
esame ramūs. Mes žinome, kad Die-
vas viską valdo ir tvarko geriausiai. 
Mes nematome, kaip išspręsti proble-
mą, bet mes nepasiduodame. Niekas 
negali nustumti mūsų nuo teisingo 
kelio, nes mūsų viltis Viešpatyje.

Jūroje pakanka labai mažo vėjelio 
tam, kad jis stumtų laivą savo krypti-
mi. Mažos bangos ir srovės pajudina jį 
iš vietos. Tam nebūtina didžiulė aud-
ra, didelės bangos arba stiprus vėjas. 

Taip pat ir gyvenime - kasdieni-
niai įvykiai gali nustumti mus nuo 
teisingo kelio, kai nesame įsitvirtinę 
Viešpatyje. Nebūtina išgyventi sky-
rybas, atleidimą iš darbo, neišgydo-
mą ligą tam, kad netektume ramybės, 
džiaugsmo ir laimės. Kasdieninės 
normalios patirtys gali pamažu stum-
ti mus į nerimą, nusivylimą, pyktį. 

Gyvenimas per trumpas, kad mes 
per jį eitume įvairių įvykių ir neigia-
mų patirčių nešami. Nesame tam, 
kad gyventume pikti, neramūs, nu-
sivylę, pasyvūs, nelaimingi. Kai ne-
turime vilties, mes labai apribojame 
savo galimybes. 

Kartais mąstome: „Kodėl nesi-
pildo mano svajonės? Kodėl Die-
vas man nepadeda? Kodėl tiek daug 
sunkumų mano gyvenime?“ Visa 
tai patiriame, nes sielos priešas nori 
sustabdyti mus ir sulaikyti mus nuo 
mūsų gyvenimo tikslo. Jis siekia, kad 

mes nepriimtume tų nuostabių daly-
kų, kurie mums paruošti. Tačiau jis 
negali mūsų įveikti, nes Dievo galia 
yra stipresnė už bet kokią piktosios 
dvasios jėgą. Niekas negali pakenkti 
mums, kai esame įsitvirtinę viltyje.

Kai mūsų siela įsitvirtina vilty-
je, mes esame prisirišę prie teisingų 
dalykų. Kai nesame įsitvirtinę vilty-
je, mes prisirišame prie kitų dalykų. 
Vieni prisiriša prie savo nusivylimo, 
kiti prie pykčio, kiti prie savo baimių. 
Jie nuolat mąsto apie savo nesėkmes, 
apie tai, kas juos įžeidė. Tos neigiamos 
mintys teršia ir nuodija visą jų gyve-
nimą. Tas prisirišimas prie neigiamų 
dalykų neleidžia jiems kurti geriausio 
gyvenimo, kuris jiems dovanotas. 

Du draugai vieną dieną išplaukė 
į jūrą žvejoti. Buvo graži diena, ne-
didelės bangos. Nuplaukę keletą ki-
lometrų nuo kranto jūroje jie išmetė 
inkarą ir pradėjo žvejoti. Kai baigė 
žvejybą, vienas iš jų pradėjo traukti 
virvę ir kelti inkarą aukštyn. Tačiau 
nepajėgė pakelti jo nuo jūros dugno. 
Jie pabandė tai daryti dviese. Tačiau 
ir vėl nesėkmingai. Inkaras buvo už-
sikabinęs už didelio akmens ar uolos. 
Jie įjungė galingą laivo variklį ir pa-
bandė traukti inkarą. Tačiau inkaras 
nejudėjo iš vietos. Jie pabandė dar 
kelis kartus patraukti jį į skirtingas 
puses, bet nesėkmingai. Tuomet vie-
nas iš jų pasiėmė peilį ir nupjovė vir-
vę, laikiusią inkarą. Tik tuomet jie 
išsilaisvino ir grįžo namo. Jie buvo 
priversti palikti inkarą jūroje.

Panašiai ir gyvenime: mes prisiri-
šame prie baimių, abejonių, nusivyli-
mo, kurie mums trukdo eiti pirmyn. 
Tuomet mes turime nupjauti tuos ry-
šius, kas mus sieja su tais neigiamais 
dalykais. Sielos priešas nenori, kad 
mes būtume laisvi. Jis nenori, kad 
mes turėtume viltį, kuri skatina mus 
judėti pirmyn. Jis nori, kad sustotu-
me, kad būtume pikti, nuliūdę, nusi-
vylę, pasyvūs, nelaimingi. 

Viltis mums sako: „Tavo priklau-
somybė įveikiama. Tavo liga laikina. 
Naujos galimybės jau artimoje ateity-
je. Sielos priešas stabdo tave. Visagalis 
Amžinasis Tėvas kovoja tavo pusėje.“

Penkiolikos metų jaunuolis labai 

mėgo žaisti krepšinį. Jis buvo vie-
nas iš geriausių savo mokyklos ko-
mandos žaidėjų. Jau šeštą valandą 
ryte jis būdavo krepšinio aikštelėje 
ir treniravosi. Jis svajojo patekti į 
universiteto krepšinio komandą ir 
gauti stipendiją. Tačiau per sveika-
tos patikrinimą gydytojai pastebėjo, 
kad jis sirgo genetine liga, kuri silp-
nino jo raumenų, širdies, kraujagys-
lių jungiamuosius audinius. Ji labai 
pavojinga sportuojant ir intensyviai 
treniruojantis. Šis jaunuolis nebe-
galėjo toliau žaisti krepšinio, nes tai 
būtų pakenkę jo sveikatai. Žinoma, 
jis galėjo būti piktas ir nelaimingas. 
Jis galėjo nusivilti, pasiduoti ir nieko 
daugiau nebesiekti. Tačiau jis žinojo, 
kad ši negalia nebuvo staigmena Die-
vui. Jis nusprendė siekti kitos svajo-
nės. Jis norėjo būti treneriu, teisėju. 
Be to, jis pradėjo mąstyti, kaip jis 
galėtų padėti kitiems vaikams, ser-
gantiems panašia liga. Jis rengė ak-
cijas, rinkdamas paramą. Per metus 
surinko daugiau negu 100 tūkstančių 
dolerių. Jis parodo, kad niekas negali 
sustabdyti mūsų, kai esame įsitvirti-
nę viltyje. 

Prisiminkime, kas esame, kas mus 
sukūrė, kas mus globoja. Nesame su-
kurti tam, kad įsitvirtintume prie nusi-
vylimo, abejonių ir pykčio inkaro. Pri-
siriškime prie vilties inkaro. Kasdien 
tikėkimės Dievo gerumo. Tikėkime, 
kad ateitis yra geresnė negu praeitis. 

Kai sunku, prisiminkime, kad visa 
tai mūsų gerovei. Dievas galėjo ap-
saugoti Dovydą, kad jam nereikėtų 
kovoti su pavojingu Galijotu. Tačiau 
Galijotas buvo siųstas Dovydui tam, 
kad jis per šią kovą taptų sėkmingas ir 
gautų paaukštinimą. Kiekvienas mūsų 
gyvenimo iššūkis skirtas ne tam, kad 
mus sustabdytų, bet tam, kad padėtų 
mums kurti laimingą gyvenimą.

Dievas laiko mus savo rankoje. 
Tai, ką sielos priešas sukūrė mūsų 
žalai, Dievas gali paimti ir panaudoti 
mūsų gerovei. Jis nori daryti stebuk-
lus ir parodyti savo meilės galią pa-
sauliui. Su Jo pagalba mes įveiksime 
visus sunkumus, visas kliūtis ir kur-
sime tą nuostabų gyvenimą, kuriam 
esame pašaukti į šį pasaulį.
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XVI Gyvojo Rožinio draugijos kongresas 

Garbė Jėzui Kristui. 
Tikrai labai džiaugiuosi būdamas 

tarp jūsų ir dėkoju mielai vadovei, kuri 
pakvietė. Jau antri metai tas pakvieti-
mas galioja ir man yra malonu ir dėl 
to, kadangi pats esu nuo studijų kuni-
gų seminarijoje laikų Gyvojo Rožinio 
draugijos narys. Gera būti tarp ben-
draminčių. Tikrai labai ilgai galvojau, 
kokia tema galima būtų pasidalinti su 
jumis. Ir vis dėlto nutariau galbūt nu-
klysti nuo dažnai populiarių kalbėjimų 
tematikos ir kalbėti būtent apie Šven-
čiausiąją Dievo Motiną mūsų tautos ir 
mūsų šeimų gyvenime.

Kadangi pats esu ir mokslininkas 
šioks toks, ir tenka tyrinėti liaudiško-
jo pamaldumo praktikas Lietuvoje, 
tad ir norėsiu pasidalinti, kaip Dievo 
Motina buvo garbinama, brangina-
ma ir mūsų tautos kultūroje, ir mūsų 
šeimose. Tikiuosi, kad tas kalbėjimas 
bus naudingas: ir žinių šiek tiek, ir 
galbūt paskatins vėl iš naujo atrasti 
tą pamaldumą Švenčiausiajai Dievo 
Motinai – nuoširdų ir tokį paprastą.

Kai atsiverčiame Šventąjį Raštą, 
mes randame vos vos keletą žinučių 
apie Švenčiausiąją Dievo Motiną. 
Skamba tokie žodžiai: apdovanota, 
pagirta tarp moterų, malonės pil-
noji. Ką pasako mums, tiems pa-
prastiems žmoneliams, tie Šventojo 
Rašto žodžiai apie Dievo Motiną? Jie 

 Švenčiausioji Dievo Motina mūsų tautos ir mūsų šeimų gyvenime
(katechezė, sakyta 2021-07-31 Panevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio draugijos XVI kongrese Panemunėlyje) 

atskleidžia labai svarbias tris dvasi-
nės galios paslaptis: pirma - tai yra 
mąstymas, antra - tai yra pozityvu-
mas ir trečia - tai yra garbinimas. Juk 
žiūrėkite - Marija buvo pasiruošu-
si ištarti Viešpačiui „taip“: tebūnie, 
Viešpatie, taip, kaip Tu pasakei. Tai 
yra jos šventumo paslaptis. Jos šven-
tumas augo ir tobulėjo garbinant Die-
vą. Taigi puikiausia, gražiausia jos 
giesmė sugiedota – „Magnificat“. Tai
yra tobulas garbinimas: „Mano siela 
šlovina Viešpatį“... Ir iš to kyla ta di-
džiulė dvasios jėga – būti Viešpaties 
tarnaite. Visos šios savybės yra tarp 
savęs susijusios. Apmąstymas teikia 
tylumo mūsų gyvenimui, parengia 
dvasinę vietą Viešpaties atėjimui. 
Pozityvumas Dievo atžvilgiu įsilei-
džia Dievą. O garbinimas leidžia gy-
venimu skleisti šviesą aplink.

Galėtume klausti: tai kokia, mie-
li broliai ir sesės, ta Dievo Motina 
mūsų tautos ir šeimos gyvenime? 
Malonėmis apdovanota. Paklusni 
Viešpačiui. Ir giedanti giesmes. Ir 
visa tai, mielieji, atsikartoja būtent 
mūsų tautinėje krikščioniškoje kultū-
roje. Turbūt nesuklysiu pasakęs, jog 
daugelis esate girdėję posakį „Terra 
Mariana“ – Marijos žemė. Juk tai, 
mielieji, yra kalba apie mūsų žemę. 
O ar esat pagalvoję, kodėl mes esam 
vadinami ta Marijos žeme?

Paprasti klausimai gali padėti at-
sakymą atrasti. Kiek bažnyčių Lie-
tuvoje pavadinta Švč. Mergelės Ma-
rijos vardu? Daugiausia. Daugiausia 
nuo Vytauto kunigaikščio laikų. Kiek 
kartų Lietuva buvo paaukota Nekal-
čiausiajai Mergelės Marijos Širdžiai? 
Bandžiau skaičiuoti. Pirmas paauko-
jimas įvyko 1659 metais, o paskutinį 
kartą Lietuva paaukota Švč. Mergelės 
Marijos Širdžiai 2018-taisiais. Per tą 
ilgą amžių tarpą suskaičiavau, kad 
Lietuva Marijos Širdžiai paaukota 
buvo devynis kartus. Vis dėlto mes 
turime tą žvilgsnį į Motiną ir jai iš-

drįstame paaukoti ne tik save asme-
niškai, bet paaukoti ir visą tautą, pa-
aukoti visą šalį. Ir norėtųsi šiandien 
savotiškai netgi šaukti: tą paaukojimą 
reikėtų atnaujinti kiekvienam iš mūsų 
asmeniškai, nes šiandien jau turbūt be 
Marijos globos iš tos gilios dvasinės 
krizės vargiai begalėsime išlipti.

Važiuojant čia pas jus šį rytą iš 
Rokiškio tokia mintis kilo: su „ro-
žančium“ rankoje ir „Marija, Marija“ 
giesme lūpose mes stojome ant bari-
kadų ginti tėvynės laisvės. Turbūt ir 
šiandieną nėra kitų ginklų – kaip roži-
nis rankoj ir giesmė lūpose – prašant 
dvasinio mūsų tautos atgimimo. Kad 
nebūtų išduota prigimtinė šeima, kad 
nebūtų nutolta nuo prigimtinio mūsų 
tėvų palikto krikščioniško katalikų 
tikėjimo, kad galėtume išlikti laisvi 
ne tik teritorialiai, bet kad išliktume 
dvasioje neokupuoti, neparsidavę pi-
gioms laikų madoms.

Taigi, mielieji, kaip tas Mergelės 
Marijos garbinimas atėjo į Lietuvą? 
Kai Lietuva tapo krikščioniška šali-
mi, perėmė tai, kas buvo įprasta toje 
krikščioniškoje Europoje – Vakarų 
Bažnyčioje. Ir tai atėjo laikui bėgant 
ir į mūsų tautą. Pirmos bažnyčios, 
pastatytos didikų, ir buvo pirmiau-
sia Mergelės Marijos vardo. Marijos 
garbei skambėjo įvairios giesmės, 
himnai ne tik bažnyčiose, bet ir kiek-
vienoje lietuvio pirkioje ir lūšnelėje. 
Jos vardą nešiojo tūkstančiai lietuvių 
moterų ir mergaičių.

„Dievo Motinos garbinimas, jos 
šventės buvo triumfališkos ir be galo 
gražios“, - taip rašo kun. Jonas Vaiš-
nora savo didžiojoje monografijoje.
Nuo XVII a. pradžios Lietuvoje pra-
sidėjo katalikų tikėjimo ir Mergelės 
Marijos garbinimo kulto atgimimas, 
natūraliai išsiplėtojęs per laiką įvai-
riausiomis formomis. Ir tą katalikų 
tikėjimo atgimimą, ir tai, kad refor-
macija buvo galutinai nugalėta, tik-

Kunigas prof. dr. Saulius STUMBRA,
Telšių vyskupija
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rai lėmė tokie ženklai: tai pirmiausia 
Mergelės Marijos apsireiškimas Ši-
luvoje, dar kiek vėliau – karalaičio 
Kazimiero paskelbimas šventuoju, 
didelių vienuolynų atėjimas ir su-
klestėjimas Lietuvoje. Ir čia, mielie-
ji, derėtų sustoti ir atkreipti dėmesį į 
tuos pašvęstuosius žmones. Vienuo-
lynai tapo Lietuvoj židiniais dvasin-
gumo, iš kurio įvairiomis formomis 
po Lietuvą sklido Mergelės Marijos 
garbinimo skatinimas. Ir kiekviena ta 
vienuolija įnešė vis skirtingą indėlį į 
Mergelės Marijos garbinimą.

XVI a. patvirtina labai gražią 
datą: Lietuvoje pradėjo veikti roži-
nio brolijos. XVI amžiuje, mielieji! 
Taigi mes galim sakyti, kad esam 
palikuonys tų amžių, nenutrūkstama 
grandine esantys Mergelės Marijos 
rožinio brolijose. Ir būtent ta rožinio 
malda yra dovana mums per domini-
konų ordiną. Išskirtinė teisė jį platinti 
buvo jiems patikėta. Autorystė šven-
tojo rožinio yra priskiriama šv. Do-
mininkui Gusmanui. Aišku, jie stei-
gė dvasininkų ir pasauliečių brolijas 
ir garsino po visą pasaulį Mergelės 
Marijos rožinio kalbėjimą. Broliai 
pranciškonai,  garsūs Kretingoj ir 
kitose vietose, populiarino Mergelės 
Marijos džiaugsmų ir skausmų vaini-
kėlį, steigė Šventos Onos, Mergelės 
Marijos Apsireiškimo ir Nekaltojo 
Prasidėjimo brolijas. Šeštadieniais 
savo bažnyčiose jie rengdavo Ma-
rijos garbei skirtas procesijas, kurių 
metu buvo giedama Mergelės Ma-
rijos litanija, kurią ir mes šiandieną 
visi drauge giedosime. 

Tėvai karmelitai rūpinosi Škap-
lieriaus brolijomis. Jos išplatino 
Karmelio škaplierius - kaip katalikų 
identiteto ir tapatumo ženklus. Tėvai 
jėzuitai organizavo Marijos tradicijas 
ir Mergelės Marijos Nekaltojo Pra-
sidėjimo garbinimą. Kas Lietuvoje 
nežino garsiųjų „Godzinkų“? Ar su-
pratot, ką pasakiau? Švč. Mergelės 
Marijos valandos. Juk kiekvieną ad-
vento sekmadienį jos giedamos vi-
sose bažnyčiose: „Tu, Marija, gelbėt 
mus, meldžiame, skubėki...“ Tai yra 

nuopelnas, mielieji, tėvų jėzuitų, kad 
ta pamaldumo tradicija atėjo į mūsų 
kraštą ir į mūsų kultūrą.

Pagalvokim, kiek šimtų metų tos 
tradicijos yra gyvos! Arba štai tėvai 
marijonai ypatingai myli Nekaltą-
ją Mergelę Mariją. Kadangi po tėvų 
dominikonų išvykimo iš Žemaičių 
Kalvarijos atvyko marijonai į Žemai-
čių Kalvariją ir visais būdais stengėsi 
tą šventovę garsinti: knygeles leido, 
įvairiausias rožinio knygeles, Mari-
jos garbinimo knygeles, kad žmonės 
imtų, skaitytų ir tą Mergelės Marijos 
garbinimą pamiltų ir padarytų savą. 
Ką bekalbėti apie giesmes. Apie tai 
kiek vėliau. Tos minėtos pamaldu-
mo Marijai formos tapo savotišku 
gyvenimo būdu, nes jos iš bažnyčių 
persikėlė labai greitai į šeimas. Ir 
ypatingas toks suklestėjimas įvyko 
XVII-XVIII amžiuje, kai Mergelės 
Marijos garbinimas buvo pripildytas 
įvairiausių švenčių: Ėmimo dangun, 
Apreiškimo, Gimimo švenčių, Ne-
kaltojo Prasidėjimo, Aplankymo, 
Škaplierinės, Marijos vardo, Belais-
vių išvaduotojos, Snieginės, Rožinio 
Karalienės šventės… Ką bekalbėti 
apie kiekvieną advento sekmadienį 
giedamą rarotų giesmę. O „Karunką“ 
mokat? Tai yra be galo graži giesmė, 
kurioje sutelpa ne tik Mergelės Ma-
rijos skausmai, bet ir džiaugsmai. Ir 
mūsų šioj šventėj, galėtume sakyti, 
atkreiptas dėmesys į džiaugsmą, nes 
Mariją mes matome ir savo tradicijoj, 
ir kultūroj kaip paguodos ir džiaugs-
mo bei vilties nešėją. Juk tuo metu, 
tais amžiais, kuriais minėjau, būtent 
ir susiformavo ir Šiluva, ir Aušros 
Vartai, Žemaičių Kalvarija. Tos vie-
tos tapo traukos centrais, į kuriuos 
plaukdavo minios. Minios.

Labai gerbiamas, Lietuvai ir kar-
tu Bažnyčiai labai daug nusipelnęs 
profesorius habilituotas daktaras 
Alfonsas Motuzas (deja, jau amži-
natilsis), tyrinėjęs mūsų liaudiškojo 
pamaldumo praktikas (galiu prisi-
pažinti - mano dėstytojas ir mokslo 
darbų vadovas), yra suskaičiavęs, 
kad iš Lietuvoje egzistuojančių 14 
pagrindinių liaudiškojo pamaldumo 
praktikų aštuonios yra skirtos būtent 

Švenčiausiajai Mergelei Marijai. Pa-
bandykim suskaičiuoti. Taigi tos jau 
mano minėtos „Godzinkos“, arba 
Mergelės Marijos valandos - rarotos, 
gegužinės pamaldos, Veprių Kalva-
rijos „Marijos takeliai“, Šiluvos Ap-
sireiškimo koplyčios Dievo Motinos 
septynių skausmų stotys, rožinis, li-
tanija, malda „Viešpaties angelas“ ir 
giesmės apie Marijos tarpininkavimą 
bei užtarimą.

Ką, mielieji, reiškia ta sąvoka „pa-
maldumo praktika“? Tai yra vieša ar 
privati maldingumo apraiška, kuri 
nėra labai liturginė, bet yra priimta 
liaudyje, iš liaudies į namus parėjusi. 
Ir, aišku, čia turėtume ypač nusilenk-
ti, kaip jau minėjau, rožinio maldai. 
Kažką panašaus į rožinį krikščionys 
jau turėjo III-IV amžiuje. Buvo tik 
pirmieji krikščionybės amžiai, o jau 
rožinio malda buvo susiformavusi. 
Dabartinės mūsų žinomos rožinio 
maldos autoriumi laikomas šv. Domi-
ninkas. Ir, pasak legendos, skelbiant 
krikščionybę pagoniškuose kraštuo-
se Prancūzijoje jam naktį apsireiškė 
Mergelė Marija - Dievo Motina ir trys 
nepaprastai gražios karalienės. Kiek-
viena iš jų turėjo po 50 gražių rožių 
– mergaičių. Ir legendoje sakoma, kad 
šios trys karalienės tai yra trys rožinio 
dalys. Baltoji karalienė – Džiaugsmo 
paslaptys. Raudonoji – sopuliai – 
Skausmo paslaptys. Ir auksinė – Gar-
bingosios paslaptys. Marija paprašiu-
si šventąjį Domininką, kad neštų tą 
maldą į visą pasaulį, ir pažadėjusi per 
tą maldą nusidėjėlių atsivertimą.

1208 metai. Šventasis Dominin-
kas pradėjo nešti pasauliui rožinio 
pamaldumą. Kiek šimtų metų žmonių 
rankose „rožančius“ yra! Ir šiandien 
turbūt galime dėkoti šv. Domininkui, 
kad jis pasidavė tam Mergelės Mari-
jos prašymui ir tą rožinį mums į ran-
kas per šimtus metų dėjo.

Mergelės Marijos valandos („Go-
dzinkos“, kaip sakiau) – tai dar viena 
liaudies pamaldumo praktika. Kaip 
jos atsirado? Atsirado jos, mielieji, iš 
labai paprasto dalyko. Tai yra kuni-
gų brevijoriaus pavyzdžiu sudėliotos 
maldos ir giesmės aukojant visą die-
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ną Dievo Motinos garbei. Pagal tradi-
ciją tos giesmės ir maldos giedamos 
dar saulei netekėjus prie altoriaus ir 
tik prie degančių žvakių, beveik prie-
temoj. Aišku, mes šiandien galime 
sakyti, kad ta tradicija per adventą 
pas mus yra kiek apnykusi, bet, kiek 
man teko, mielieji, tyrinėti, yra užfik-
suota, kad lietuvio šeimoj, jeigu ne-
galėdavo visi išeiti į tas „Godzinkas“ 
(arba rarotas) advento sekmadienį, 
visi likusieji sėsdavo namuose prie 
stalo ir tas „Valandas“ giedodavo. 

Dar, mielieji, gražiau. Teko maty-
ti nuostabų vaizdą, beje, ne tėvynėj 
Lietuvoj, bet Lenkijoj. Labai gra-
žus pavyzdys išlikęs. Rarotų Mišios 
aukojamos prie Mergelės Marijos 
altoriaus tik žvakėms degant, ir tos 
Mišios laikomos vaikų Mišiomis. Be 
galo gražus vaizdas: pilna bažnyčia 
mažų vaikučių su žibintais rankose. 
Pasibaigus šv. Mišioms kunigas nuo 
rarotinės žvakės uždega jų žibintuose 
esančias žvakes ir saulei tekant, švin-
tant tie vaikeliai eina namo su degan-
čiais žibintuose žiburėliais ir parneša 
tada dievišką šviesą į savo namus. 
Žinot, galėtume pafantazuoti. O jeigu 
tai sugrįžtų į mūsų tradiciją? Pagalvo-
kit, kokie šviesūs būtų mūsų advento 
tamsūs rytai... Tai mūsų mažieji ir ne 
tik mažieji skubėtų parnešti tą adven-
tinę šviesą nuo Marijos altoriaus, nuo 
rarotinės žvakės ir pripildyti advento 
sekmadienį Dieviškąja šviesa...

Kita pamaldumo praktika – ge-
gužinės pamaldos. Žinot, ne taip se-
niai teko bendrauti su vyskupu Jonu 
Kaunecku, su buvusiu jūsų ganytoju. 
Kaip jisai gyrė Panevėžio vyskupi-
ją! Sakė: kunige, aš važiuodavau per 
gegužines – prie kiekvieno kryžiaus, 
prie kiekvienos koplytėlės minios 
žmonių, per „mojavas“ minios žmo-
nių, ratelių. Mes, žemaičiai, nenu-
sileidžiam, netikit – atvažiuokit per 
„mojavas“ ir patikrinkit. Bet, mie-
lieji, kodėl aš vis sustoju ties tuo? 
Tai tos pamaldumo praktikos, kurios 
buvo šeimos gyvenimo dalis, kaimo 
kultūros dalis. Ir tos pačios „moja-
vos“, jos buvo toks veiksmas, kuris 

įtraukia ir jauną, ir seną. Aišku, su-
sirinkę giesmininkai kaimo giesmei 
vadovaudavo, jaunesnieji vainikus 
pindavo, tada altorėlį padabindavo - 
kiekvienas turėjo darbo. Na, o kas tas 
„mojavas“ užbaigdavo? Taigi dainos. 
Dainos laukais skambėdavo tarsi pa-
liudydamos, kad mūsų tauta yra gie-
danti ir dainuojanti. Nors dabartinis 
mūsų Telšių vyskupas Algirdas Jure-
vičius yra tokį kaip ir šaržą pasakęs. 
Sako: vadinam save dainuojančia 
tauta, o bažnyčioj beveik burnos ne-
praveriam. Šiandien, mielieji, mes 
turim puikią progą ir litaniją giedo-
dami, ir šventą rožinį kalbėdami, ir 
Mišiose dalyvaudami taip giedoti, 
kad tos lempos gestų, įrodykim, kad 
esame giedanti, dainuojanti tauta.

Žinot, mielieji, profesorė Rasa Ra-
čiūnaitė – Paužolienė yra labai gražią 
sentenciją parašiusi, kuria noriu pasi-
dalinti. „Liaudies pamaldumas Dievo 
Motinai atsispindi ir šeimos papro-
čiuose, apimančiuose visą žmogaus 
gyvenimą nuo kūdikio pradėjimo iki 
mirties. Lietuvių šeimos papročiuose 
pamaldumas Dievo Motinai dažnai 
įgyja naujas, savitai transformuotas 
liaudies pamaldumo formas.“ Taigi 
tas pamaldumų įvairumas. Galime 
minėti ir gimtuvių, ir krikštynų, ir 
vestuvių, ir laidotuvių papročius, ir 
maldingas keliones kartu su šeima į 
Marijos šventoves. Ir, aišku, čia gali 
visi iš karto sakyti: Šiluva, Žemai-
čių Kalvarija, Aušros Vartai. Kiek-
viename mūsų šalies etnografiniame
regione tie pamaldumai ir skiriasi, ir 
yra vienodi. Tai savotiškai praturtina 
ir kartu padaro unikalias tas liaudiš-
kojo pamaldumo praktikas.

Labai svarbus, mielieji, momentas 
mūsų liaudies kultūroj iš pamaldumo 
į Dievo Motiną yra auklėjamasis. Ne-
žinau, ar esate matę tokį paveikslą, 
kuriame yra vaizduojama Švč. Dievo 
Motina, taip labai įdėmiai žvelgianti 
į savo mamą – į šv. Oną. Jinai maža 
mergaitė, o šv. Ona knygą pasiėmusi 
tarsi moko ją. Mes galėtume tą pa-
veikslą, mielieji, „perpiešti“. Mes 
dabar stovim prie Mergelės Marijos, 
kaip Mokytojos, kaip Motinos, kaip 
tie maži vaikai, iš kurios mokomės.

Kaip ta auklyba vyksta? Juk žiū-
rėkit – vaikas visko išmoksta per 
ką? Per šeimą. O šeimoje kas yra? 
Ir kultūrinės tradicijos, ir papročiai, 
ir tos liaudies pamaldumo formos, ir 
tas žvilgsnis per dievišką prizmę. Tas 
kultūros įsisavinimas vyksta per san-
tykį su vyresniaisiais. Labai gražiai 
yra užrašiusi vienoj savo monografi-
joj profesorė Irena Merkienė. Sako: 
„Lietuvių troba turėjo du galus, o toj 
troboj tilpo trys kartos: senieji – tė-
vai, dirbanti ir auginanti vaikus šeima 
ir tie mažieji. Ir kiekvienas toj troboj 
turėjo savo užduotį. Seneliai auklėjo 
savo išmintim ir gyvenimo patirtim 
vaikučius - mažuosius, kol tuo tarpu 
tėvai dirbo ūky ir žiūrėjo, kad duonos 
ant stalo nepristigtų.“ Ir profesorė 
sako: „Atėjus sovietmečiui tas natū-
ralus lietuvių gyvenimo būdas buvo 
sunaikintas. Senieji buvo ištremti 
į prieglaudas ir senelių namelius, ir 
vaikas pradėjo gimti ant svetimų ran-
kų, ir žmogus mirti ant svetimų rankų 
– prarado trobą, prarado tą sakralinę 
vietą, kurioj žmogus įvedamas per 
gyvenimo būdą į platųjį gyvenimą.“ 
O juk kas buvo svarbiausia šeimoj? 
Be abejo, ne tėvas - motina. Per 
mamą, per močiutę, per tą motinos 
pieną, galėtume sakyti, atėjo ne tik 
gimtoji kalba, bet atėjo ir Dievo pa-
žinimas. Motina Marijos pavyzdžiu 
moko vaikus tikėjimo dalykų: pratina 
kasdien ryto, vakaro maldai, pamal-
dumams įvairiems. Bendrai, mielieji, 
tas namų jaukumas, ta aplinka, kurią 
mes sukuriame savo trobelėje, jinai 
mus auklėja. Noriu pacituoti vienos 
senos moteriškės nuo Pikelių krašto 
iš Mažeikių rajono prisiminimą apie 
savo vaikystę. Čia yra žemaitiškai pa-
rašyta, tikiuosi, kad kaip nors supra-
sit, jeigu ką – išversiu. Jos prisimi-
nimas: „Kožnas sau meldėsi. Mama 
išmokina poterius, o prie išpažinties 
mumis kunigs mokina. Namuose prie 
lovos atsiklaupsim, žegnosimės ir 
melsimės. Visų šventųjų paveikslus 
turėjom: Panelė Švenčiausia ir Jėzus. 
Prie stalo tik persižegnosi prieš valgį 
ir po valgio. Kožnam buvo sava vieta. 
Tėvelis sėdėdavo gale, mama šeimi-



                                                    MARIJA – DIEVO LAIŠKAS                                     2021 m. žiema Nr. 2415

Atkelta iš 14 psl.

Nukelta į 16 psl.

ninkaudavo. Kabėjo kryžius. Kai ko-
kia bėda, vis šaukdavomės Marijos. 
Visa šeima meldėsi į Mariją. Marijos 
žemėj mes ir neprapulsim.“ Užrašyta 
1917 metais. Ar pamatėt, mielieji, tą 
lietuvio šeimos namų paveikslą? Vi-
sus namus supo šventieji, galėtume 
sakyti. Dar daugiau pasakysiu: šven-
tųjų „abrozdų“ - paveikslų, statulų 
buvo tiek, kiek namuose buvo šventų 
vardų: Jonas, Ona, Barbora, Petras, 
Povilas... Kiek šventųjų vardų turėjo, 
visų „abrozdai“ buvo namuose.

Ką bekalbėt apie vadinamąsias 
„karūnas“ namų kultūroj – Jėzaus ir 
Marijos Širdžių paveikslus, kurie tra-
diciškai lietuvių šeimoj kabėdavo po 
kryžiumi. Žinot, man visa tai sakant 
savotiškai yra skaudoka. Žinot, kodėl 
skaudoka? Kad tas gražus lietuvių tro-
bos paveikslas šiandien išlikęs tik gra-
žiuose prisiminimuose. Bet, mielieji, 
juk gi esate jūs! Jūs galite padaryti, 
kad ir šiandien ta lietuvių troba vėl su-
spindėtų šventumu, kad kryžius būtų 
centre, kad Dievo Motina būtų, kad 
mūsų dangiškieji globėjai būtų mūsų 
namuose ir, būdami mūsų namuose, 
ugdytų mus pačius tarp šventųjų, kad 
ugdytų jūsų vaikus, anūkus tarp šven-
tųjų, kad mes nebijotume kryžiaus 
ženklo, kad velnio bijotume. Saky-
kit, ar tai neįmanoma padaryti? Juk 
įmanoma. Tik reikia va to savotiško 
Marijos paklusnumo - Dievui užleisti 
savo gyvenime pirmą vietą. Fiodoras 
Dostojevskis, didysis klasikas, yra pa-
sakęs: „Jeigu Dievas yra pirmoj vie-
toj, viskas yra savo vietoj.“ Taigi mes 
esam, mielieji, pašaukti tą hierarchiją 
savo gyvenime sustabdyti ir atstatyti.

Žinot, kartais padejuot yra ir ma-
lonu: vai, kokie gražūs buvo laikai, 
mes dabar čia išsigimėm, pradėjom 
blogai gyventi... Palaukit. O kas 
mums trukdo pradėti viską daryti ki-
taip? Tą revoliuciją padaryti? Sugrą-
žinti viską į savo vietas?..

Ir, mielieji, nors kartais mes pa-
dejuojam, kad mūsų jaunoji karta per 
daug toli nuo Dievo, noriu pasidalinti 
vienu gražiu užfiksuotu reiškiniu. Per
Jaunimo dieną Šiluvoje didžiuosiuose 

atlaiduose jaunimas buvo paskatintas 
Mergelei Marijai surašyti savo pra-
šymus, maldavimus, intencijas, už 
ką jie, atvykę į Šiluvą, meldžiasi. Aš 
pacituosiu jums keletą jų intencijų. 
Žinot, man skaitant ir širdis verkė, ir 
gėda buvo, nes jaunas žmogus mato 
mūsų gyvenimą tokį, koks jis iš tiesų 
yra. Cituoju: „Kad tėvai grįžtų iš už-
sienio“, „Norėčiau, kad mano šeimo-
je baigtųsi nesutarimai“, „Kad šeima 
būtų pilna sveikatos“, „Marija, melsk 
už kunigus ir visus, tarnaujančius 
Bažnyčioje“, „Noriu gerai mokytis ir 
noriu, kad tėtis nustotų gerti“, „Vieš-
patie, meldžiu, kad mano mama pa-
sveiktų iš alkoholizmo“, „Švenčiau-
sioji Marija, labai Tavęs prašau, kad 
nuvytum nuo mamos tą baisią ligą“, 
„Norėčiau gerai užbaigti mokslus ir 
būti geru žmogumi“, „Meldžiu pa-
norėti atkakliai siekti ir pasiekti man 
skirtos gyvenimo kelionės tikslo“, 
„Padėk susitvarkyti jausmuose“, 
„Leisk išgirsti Tavo balsą“... Ar mes, 
mielieji, pamatėm realų paveikslą? 
Juk tie vaikai – tai yra mūsų šeimų na-
riai. Jie maldavimuose parodė mūsų 
realybę, kokia šiandienė šeima yra. 
Tarytum apnuogino tas žaizdas, kad 
mes atnaujinti turime savąją šeimą. 
Juk tas išsakymas vaikų maldavimuo-
se emigracijos, alkoholizmo, nesuta-
rimų šeimose, sveikatos bėdų ir liudi-
ja, kad jiems nepatinka ta aplinka. Jie 
nori kitokios šeimos. Jie nori kitokios 
Lietuvos. Ir vėl mes galime čia sakyti: 
mes galime būti ta jėga, kuri tai pada-
rysime. Žinot, man rašant disertaciją 
(tas buvo maždaug prieš dešimt metų) 
teko tokį tyrimą padaryti. Vienoj lapo 
pusėj užrašyti labai gražūs žodžiai: 
meilė, atsakomybė, tėvynės meilė, 
atjauta ir t. t. Ir jaunimas 17-18 metų 
buvo prašyti sužymėti, kurių tų verty-
bių jie nori savo aplinkoje, kad būtų. 
Žinokit, visa taip: ir blaivumą, ir pa-
klusnumą, ir meilė... Buvo sužymėta 
pliusai, pliusai, pliusai... Visa, ko mes 
norime. Bet atvertus antrą lapą buvo 
antra užduotis: o ką iš tų vertybių esi 
pasiruošęs pats įgyvendinti savo gy-
venime? Minusas, minusas, minusas, 
minusas... Čia, mielieji, išsipildo labai 
gražus liaudies posakis: „nori dūšia 

dangun, ale bijo keleliu žengt“. Nori 
gyventi gražiam pasaulyje, bet pa-
stangų įdėti, kad tas pasaulis būtų gra-
žus, nelabai nori. Peršasi išvada tokia: 
gal esame užauginę savimylų kartą, 
kuri tik nori patogaus gyvenimo, bet 
nenori atsakomybės už šią dieną... Bet 
ir vėl, jei iš tos pozicijos pažvelgiam į 
Dievo Motiną mūsų tautos gyvenime, 
mes pamatom – Ji rodo kitokį kelią. 
Pirmiausia - Dievas, po to – artimas 
ir jau tik po to – aš. Čia šioks toks pa-
moralizavimas. Atsiprašau.

Dar vienas svarbus momentas iš 
mūsų pamaldumo Dievo Motinai yra 
šermenys ir laidotuvės. Taip, mes bijo-
me kalbos apie mirtį. Bet yra tokia jau 
gyvenimo prigimtis: kas gimė, tam ir 
amžinybės vartai atsivers. Kas gimė, 
tas numirs. Kas gimė šiam gyveni-
mui, turės ir amžinajam gimti. Iš tiesų, 
mielieji, Marijos vaidmuo yra be galo 
svarbus mūsų tautos krikščioniškų šer-
menų mokyklai. Man teko rašyti vieną 
darbą ir tyrinėti tas šermenų tradicijas. 
Ar jūs darot, ar ne, aš tuoj įsitikinsiu. 
Kaip yra pradedami šermenų giedoji-
mai? Kokia giesme? „Viešpaties ange-
lu“. Tai yra būdynės, liaudiškai sakant. 
Bet dar yra be galo svarbi giesmė, kur 
telpa, kaip aš jau minėjau, ir džiaugs-
mai, ir skausmai. „Karunka“. „Karun-
koj“ telpa, mielieji, viskas. „Karunka“ 
mylima visoj Lietuvoj.

Dabar jau nusilenksiu prieš Že-
maitiją. „Karunka“ giedama prieš di-
džiuosius Žemaičių Kalvarijos Kal-
nus. Ar buvot šiais metais Žemaičių 
Kalvarijos atlaiduose? Pakelkit ran-
keles, kas buvot. Bijau, kad tik že-
maičiai pakėlė. Ar aukštaičiai buvo 
Kalvarijoj? Ačiū aukštaitėliams, kad 
ir jūs buvot. Žinokit, mes į Krekena-
vą atvažiuojam. Pamylėkit ir mūsų 
šventovę – atvažiuokit ir į Žemaičių 
Kalvariją. Atvažiuokit ir pamilsit - 
100 procentų garantuoju. Kodėl aš 
čia apie tą kalbu? Šermenyse gieda-
mos daugumoj giesmės ne tik apie 
Jėzaus kančią. O jeigu tos giesmės 
yra skirtos būtent Jėzaus kančios 
apmąstymui, tai prie kiekvieno Jė-
zaus skausmo visur Marija dalyvau-
ja. Mes, žemaičiai, Kalnus giedam. 
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Visur ten Marija keliauja.
Kitoj Lietuvos daly rožinis gieda-

mas. Visur Marija keliauja kartu. Žiū-
rėkit – mes per tą pamaldumą Dievo 
Motinai savo krikščioniškoj kultūroj 
sukuriam tai, kaip čia dabar pasakius, 
tarsi tokį gerą laidininką. Mes gal-
būt bijom tiesiogiai į Dievą kreiptis. 
Mes - tokie vargšai žmogeliai, todėl 
reikia patikimo tarpininko, kuris tą 
mūsų maldą, tą mūsų ir skausmą, ir 
džiaugsmą nuneštų ir padėtų Jėzui. 
Marija čia - didžioji Pagalbininkė ir 
Užtarėja. Štai todėl ir „Stovi Motina 
Skausminga“, ir „Karunka“ – tai yra 
tie visi giedojimai, kurie mūsų „dū-
šiai“ paguodą ir viltį duoda.

Kitas labai svarbus momentas – 
tai yra piligrimystė. Jau, kaip minė-
jau, kelionės į šventąsias vietas nuo 
pirmųjų krikščionybės amžių yra la-
bai populiarios. Vyskupai ir kunigai 
nuo krikščionybės įvedimo rūpinosi, 
kad mūsų tėvynėj būtų gražių šven-
tovių, į kurias galėtų tikintieji keliau-
ti. Jeigu taip gerai pažvelgsim: visos 
piligrimystės Lietuvoj vyksta beveik 
100 procentų į Marijos šventoves. 

Vardinkit. Aušros Vartai – Marija, 
Pivašiūnai – Marija, Krekenava – Ma-
rija, Šiluva – Marija, Žemaičių Kal-
varija – Marija... Na, dabar atsirado 
Kryžių kalnas, atsirado Marijampolė-
je palaimintojo Jurgio Matulaičio at-
laidai. O visur kitur, visos didžiosios 
kelionės – pas Dievo Motiną.

Žinot, kelionė kelionei yra ne-
lygu. Man teko šiek tiek istoriją ty-
rinėti: labai gražių dalykų yra buvę 
ir, aišku, yra buvę nelabai gražių. 
Štai vyskupas Merkelis rašo laišką, 
ragina savo kunigus: organizuokit 
piligrimines keliones su procesijom, 
su vėliavom, su viskuo į Žemaičių 
Kalvariją, į Šiluvą (tada Žemaitijai 
priklausė). Žinokit, ir liaudis pradėjo 
keliauti. Bet juk nebuvo tada greitųjų 
automobilių, ėjo pėstute. Natūraliai 
atsirasdavo nakvynės, na, ne viešbu-
čiuose gyvendavo – ant šienelio pa-
krisdavo. Ir vyskupas mato, kad per 
daugybę metų ne tik gerų dalykų at-
sirado, kad žmonės prie pono Dievo 

per Mariją keliauja, bet atsirado ir iš-
gėrimų, atsirado ir į šoną nuėjimų, ir 
vyskupas sako: stop. Stabdykim tai, 
kas netinkama, ir palaikykim tai, kas 
tinkama. Ir, žinokit, aš labai džiau-
giuosi, kad tos piligriminės kelionės 
Lietuvoje be galo gražios. Ir šiandien, 
ne tik istorijoj, kai mes suvažiuojame 
į tas šventoves mano paminėtas, mes 
matom suvažiavusius žmones mal-
dai. Maldai. Žinot, aš ne vieną kartą 
esu paklausęs moterėlės, Žemaičių 
Kalvarijoj einančios Kalnus basom 
kojom, sakau: už ką taip aukojiesi? 
Pamatai, kad lūpos dreba. Už sūnaus 
atsivertimą... Kokia jautria intencija 
žmogus, atvykęs į šventą vietą, auko-
ja savo skausmus ar vargą tam, kad 
kitas atsiverstų, kad kitam padėtų...

Mielieji, šiandien mes esam čia su-
sirinkę, juk mes esam lygiai taip pat 
piligrimai. Kokį tikslą šiandien mes 
čia atsivežėm? Čia retorinis klausi-
mas. Kiekvienas sau atsakykim. Bet, 
mielieji, yra Šeimos metai, Šv. Juo-
zapo metai. Ar negalėtų visų mūsų 
tikslas šiandien būti - kad Lietuvoj 
suklestėtų šeima? Prigimtinė – vyro ir 
moters šeima. Ir nereikia mums kovo-
ti prieš kažką. Mes, kaip tikintys žmo-
nės, turim būti už. Ir tą savo gyvenimu 
paliudyti, apginti tai, kas yra svarbu. 
Ne su transparantais ir ginklais -  su 
„rožančium“ ir giesme maldoje. Tai 
yra mūsų pagrindinis ginklas.

Aš pamenu labai gerai, kada se-
minarijoj teko studijuoti, amžinos 
atminties vyskupas Antanas Vaičius 
galbūt per pirmą konferenciją sekma-
dienį pasakė tokią frazę: „Vyrai, jūsų 
ginklas yra „Tėve mūsų“ ir „Sveika, 
Marija“. Va jūsų ginklas, kuris keičia 
pasaulį. Kuris jums patiems bus atra-
ma ir kuris patiems bus paguoda.“

Dar daugiau. Atliekant rekolekci-
jas prieš kunigystės šventimus Drus-
kininkuose teko sutikti seną vienuolę 
benediktinę, užeiti pas ją į svečius, ar-
batos išgerti, lenkaitė buvo, pasirodo. 

- Ką čia veiki? 
- Už savaitės kunigu šventins. 
- Oi, jaunikaiti, dabar tau atrodo, 

kad pasaulį gali pakeisti, niekas iki 
tol dirbti nemokėjo, kunigai neiš-
manė nieko... Čia idealizmas jaunat-

viškas. „Na kolenki!“(lenkiškai „ant 
kelių“) Pasaulį pradėk keisti ant ke-
lių parpuolęs. Ten ateis ir paguoda, 
ten ateis ir išmintis. Viskas „na ko-
lenki“. Ir kai gerai, ir kai atsakymo 
neturi – „na kolenki“.

Šiandien man norėtųsi palinkėti, 
kad ant mūsų kelių būtų sutrinti „ma-
zoliai“, galbūt ir skausmingi, šiek 
tiek ir nepatogūs, bet kad jie būtų iš 
maldos, iš to „na kolenki“, iš kurio 
gimsta pasaulio pasikeitimas, kur per 
Dievo Motinos paklusnumą keliau-
jam lig dangaus nuo žemės.

Negaliu nepaliesti vienos temos, 
kuri man pačiam yra labai artima. Tai 
yra giesmės Švenčiausiajai Mergelei 
Marijai. Kokios jos nuostabios! Mie-
lieji, kad ir kaip būtų liūdna, kad ir 
kaip mes vadintume savo tautą dai-
nuojančia ir giedančia, bet lietuviš-
ka giesmė ir ypač spausdinta giesmė 
vėlai atsirado mūsų tėvynėj. Atsirado 
tik 1646 metais, išleidus Saliamono 
Slavočinskio (Mozerkos) giesmyną 
„Giesmės tikėjimui katolickam pride-
rančios“. Po to greit pasirodė „Balsas 
širdies“. Ir kaip nenusilenkti didžiau-
siam Lietuvos ganytojui - Žemaičių 
vyskupui Motiejui Valančiui, kuris 
pervadinęs tuos maldynus ir gies-
mynus pradėjo leisti „kantičkas“. Ar 
esat „kantičką“ rankoj turėję? Ją reik 
ne tik turėti, bet ir atsiversti. Mielieji 
mano, kokie ten lobiai sudėti yra! Kas 
per gražumas tų posmų, o jau melodi-
jų kas per gerumas! O dabar atsaky-
kit, mielieji, čia egzaminas dabar jau 
Panevėžio vyskupijos tikintiesiems. 
Kokia giesmė „kantičkose“ yra skir-
ta būtent garsiam Dievo Motinos pa-
veikslui Krekenavoje? Na, panevė-
žiečiai, laikom egzaminą. Nežinot? 
Ir jūs nekalti. Nežinot todėl, kad tos 
giesmės ir pačioj Krekenavoj, deja, 
nebegieda. O „kantičkoj“ yra skirta 
giesmė „Mieliausioji Ponia mano, 
Karaliene Dangaus“. Jeigu Gyvojo 
Rožinio vadovė man kažkada laiškelį 
parašys, pabandysim surasti žodžius 
ir melodiją, nes melodija išlikusi, 
tekstas išlikęs. Belieka Panevėžio 
vyskupijos tikintiesiems tą giesmę at-
gaivinti ir pradėti per ją šauktis Dievo 
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Motinos užtarimo ir globos.
Netrukus prasidės rožinio malda, 

bet, mielieji, norėčiau tą savo kalbė-
jimą užbaigti pasiaukojimo aktu Die-
vo Motinai. Tas pasiaukojimo aktas 
buvo pasirašytas vos vos Lietuvai 
tapus Nepriklausoma Respublika - 
1991 metų rugsėjo 8 d. Šiluvoje. Tai-
gi visų mūsų vardu skaitau ir kalbu 
pasiaukojimo Dievo Motinai aktą, 
galite atsistoti.

Švenčiausioji Mergele Marija, 
Gailestingoji Motina, mes su meile 
aukojamės Tavo Nekaltajai Širdžiai. 
Aukojam Tau save ir savo gyveni-
mą: visa, ką turime, ką mylime ir kas 
esame. Tau atiduodame savo jėgas, 
širdis ir sielas, savo šeimas, jaunimą 
ir tėvynę Lietuvą. Tegul mūsų kūry-
ba, darbai ir vargai Tau priklauso ir 
naudojasi Tavo motiniška globa. Mes 
pasižadame drąsiai išpažinti šventąjį 
katalikų tikėjimą, visuomet klausyti 
popiežiaus ir jo skirtų vyskupų. Pa-

sižadame stropiai laikytis Dievo ir 
Bažnyčios įsakymų, būti blaivūs ir 
teisingi, dori ir vieningi. Galingo-
ji Dievo Motina, meilingoji mūsų 
Globėja, mes pasižadame melstis ir 
uoliai darbuotis, kad Tavo Sūnaus 
Jėzaus Kristaus karalystė įsikurtų 
ir visų žmonių sielose, ir visoj mūsų 
brangioj tėvynėj, ir visame pasauly-
je. Amen.

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

Garbė Jėzui Kristui.

Paskutinę liepos dieną Panevė-
žio vyskupijos Rokiškio dekanato  
Panemunėlio Šv. Juozapo Globos 
bažnyčioje – seniai nematytas su-
judimas. Į miestelį suvažiavo per 
700 Gyvojo Rožinio maldininkų ne 
tik iš Panevėžio vyskupijos, bet ir 
Telšių, Šiaulių vyskupijų bei Kauno, 
Vilniaus arkivyskupijų. Juos į mūsų 
kraštą atvedė ilgai lauktas Panevė-
žio vyskupijos XVI Gyvojo Rožinio 
draugijos kongresas. 

Dalyvių skaičius – įspūdingas
Panemunėlyje, rodės, tuoj pri-

trūks vietų didžiuliams autobusams 
statyti. Tai nenuostabu: iš anksto da-
lyvauti kongrese užsiregistravo per 
600 tikinčiųjų. Tačiau šis skaičius 
gerokai „pamažintas“: juk melstis 
niekas netrukdė ir tiems, kurie at-
vyko į įspūdingą renginį iš mūsų ir 
aplinkinių dekanatų parapijų. Taigi, 
galima daryti prielaidą, kad realiai 
buvo apie 700 dalyvių. Kaip sakė 
Panevėžio vyskupijos Gyvojo Roži-
nio draugijos vadovė Nijolė Gylienė, 
tai nėra rekordas – iki pandemijos 
kongresai sutraukdavo apie tūkstantį 
maldininkų. 

Tačiau dabar, po dvejų metų per-
traukos (ankstesnysis kongresas vyko 
2019 m. Ramygaloje, o 2020 m. kon-
gresas Panemunėlyje buvo atidėtas 
dėl epidemijos), toks didžiulis dėme-
sys džiugina.

Kokios tai svarbos įvykis Lietu-

Ilgai lauktas Panevėžio vyskupijos XVI Gyvojo Rožinio kongresas

vos tikintiesiems, liu-
dija faktas, kad mal-
das iš Panemunėlio 
Šv. Juozapo globos 
bažnyčios tiesiogiai 
transliavo Marijos 
radijas.

Nors ir ganėtinai 
erdvi Panemunėlio 
bažnyčia, bet ir ji ne-
sutalpino visų tikin-
čiųjų. Kurie netilpo, 
meldėsi šventoriuje. 
Čia tikinčiųjų pa-
togumui šventorius 
buvo įgarsintas, gausiai pristatyta 
suolelių.

Žiemos savitvarka pasiteisino
Rengiantis kongresui, dar pačia-

me karantino įkarštyje, žiemą Pa-
nemunėlio bažnyčios šventoriuje 
buvo įgyvendinta nemaža pertvar-
ka: buvo išpjauti avarinės būklės 
medžiai. Nors Rokiškio dekanato 
dekanas kun. Eimantas Novikas 
medžiams pjauti turėjo visus reikia-
mus leidimus, o likę kelmai liudijo, 
kad medžiai iš tiesų avarinės būklės 
ir drevėti, atsisveikinimas su jais 
sukėlė kai kurių parapijiečių nepasi-
tenkinimą ir viešus priekaištus dva-
sininkui. Tačiau jo sprendimas būti 
ne populiariam, bet pasirūpinti visų 
pirma bažnyčios saugumu, buvo 
teisingas ir toliaregiškas. Jau iš toli 
nuo kelio Rokiškis – Panevėžys 
matyti šios bažnyčios grožis, kurio 
nebemaskuoja nevertinga augalija. 
O įvažiavus į miestelį ant nedidelės 

kalvos stovinti bažnyčia matyti visa 
savo didybe. O ir šventoriuje atsivė-
rusi erdvė – ne tik patogiai talpina 
tikinčiųjų minias, bet ir leidžia pa-
togiai eiti procesijas. Kas vėlgi buvo 
labai naudinga kongreso metu. Beje, 
vietoj senų avarinių medžių švento-
riuje bus šis tas naujo. Bet apie tai 
– straipsnio pabaigoje.

Bažnyčios aktualijos – net pre-
keivių kioskeliuose

Kaip įprasta didesnių renginių 
metu, už šventoriaus tvoros įsikū-
rė prekybininkai. Tiesa, atlaidams 
įprastų „kermošinių“ saldainių bei 
loterijų „be pralaimėjimų“ nebu-
vo. Prekyboje – išimtinai religinės 
paskirties daiktai – devocionalijos 
(kryželiai, medalikėliai, rožiniai), 
šventieji paveikslai, statulėlės, mal-
daknygės ir maldynai. Įdomu tai, 
kad prekyboje buvo ir tikrų rete-

Lina DŪDAITĖ - KRALIKIENĖ

Šv. Mišias aukoja 
vyskupas Linas Vodopjanovas OFM ir kunigai
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nybių – tarpukariu leistos religinės 
literatūros. Jos nėra išlikę daug: 
sovietmečiu šios knygos buvo nai-
kinamos, o išlikusios – keliavo iš 
rankų į rankas, buvo dauginamos 
savilaidos būdu ar perrašinėjamos, 
taigi originalūs leidiniai yra ganėti-
nai reti. Visgi tokių leidinių kainos 
„nesikandžiojo֧“: štai vieno gana 
žinomo tarpukario dvasininko kny-
gos III tomas tekainavo vos 12 eurų. 
Pirkėjai paklausus, ar turi ir pirmuo-
sius du tomus, pardavėjas liūdnai at-
siduso: jų nėra...

Katechezė ir rožinio maldos 
procesija

Įprastai įsivaizduojama, kad ro-
žinį meldžiamasi sėdint bažnyčios 
klauptuose, dažniausiai prieš šv. 
Mišias. Taip ir vyksta įprastą sek-
madienį. Tačiau kongresuose ši mal-
da kalbama kitaip. Aplink bažnyčią 
įrengiamos penkios rožinio slėpinius 
simbolizuojančios stotelės ir rengia-
ma procesija. Prieš procesiją – kun. 
profesoriaus, daktaro, Telšių kuni-
gų seminarijos rektoriaus  Sauliaus 
Stumbros katechezė.

Po jos – trumpa atokvėpio valan-
dėlė ir iš bažnyčios, nešina gėlėmis 
vainikuotu Švč. Mergelės Marijos 
kilnojamuoju altorėliu, procesija pa-
suka aplink bažnyčią. Slėpiniams 
apmąstymus, remdamasis prelato 
poeto Maironio eilėmis, parengė 
kun. prof. dr. Telšių kunigų semi-
narijos rektorius  Sauliaus Stumbra. 
Šios procesijos vaizdo įrašą patei-
kiame „Rokiškio Sirenos“ interneto 
svetainėje.

Procesija – gausi, joje pramaišiui 
įvairių dekanatų žmonės. Rokiškio 
dekanato tikintieji buvo atstovauja-
mi išties gausiai: Rokiškio, Kama-
jų, Salų, Duokiškio, Pandėlio, kitų 
parapijų ir, žinoma, Panemunėlio 
maldininkų. Tarp svečių dvasinin-
kų mūsų dekanatui atstovavo ne tik 
Rokiškio dekanato dekanas kun. E. 
Novikas, bet ir Pandėlio, Panemunio 
ir Skapiškio klebonas kun. Albertas 
Kasperavičius. O išpažinčių klausė 
neseniai Rokiškio šv. apaštalo evan-

gelisto Mato parapi-
jos vikaru paskirtas 
kunigas Ernestas 
Želvys.

Šv. Mišias auko-
jo Panevėžio vys-
kupas Linas Vo-
dopjanovas OFM, 
kancleris kun. Egi-
dijus Tubelis,  Ro-
kiškio dekanato de-
kanas kun. Eimantas 
Novikas ir kunigai 
svečiai: kun. prof. 
dr. Saulius Stumbra, 
Kauno Kristaus Pri-
sikėlimo parapijos vikaras kun. Ne-
rijus Pipiras, su Pasvalio dekanato 
Gyvojo Rožino nariais atvykęs kun. 
Dainius Kaunietis, su uteniškiais - 
kun. Utenos dekanato dekanas Re-
migijus Kavaliauskas, kun. Pandė-
lio, Panemunio ir Skapiškio parapijų 
kleb. Albertas Kasperavičius. JE vys-
kupo pamokslas buvo skirtas aktua-
liems pandemijos klausimams, taip 
pat ir nūdienos iššūkiams: tikėjimo 
vietai žmogaus sieloje ir visuomenė-
je aptarti.

Gailėjo, kad iškeliauja rožinis
Besibaigiant šv. Mišioms, Pa-

nemunėlio parapijos žmonės dailiai 
įrėmintą rankų darbo rožinį, kuris 
bažnyčią puošė dvejus metus, per-
davė kitų metų kongreso organiza-
toriams – Zarasų dekanato Dusetų 
parapijos atstovams. 

Ne vienas liūdnai atsiduso: jau 
akys ir širdis priprato prie šio prie 
altoriaus pačioje garbingiausioje 
vietoje eksponuojamo rožinio. O 
kunigas Rokiškio dekanato dekanas 
E. Novikas sau būdingu šmaikščiu 
stiliumi pasidalino su susirinkusiais, 
kodėl jam gaila atiduoti dusetiškiams 
rožinį. Išgirdęs priežastį, nusišypso-
jo net vyskupas Linas Vodopjanovas 
OFM. 

Pasak dekano, dar prieš gerus 
dvejus metus Panemunėlio tikin-
tieji turėjo ypač gerus laikrodžius: 
į sekmadienines šv. Mišias ateida-
vo iki jų pradžios likus dešimčiai 
sekundžių. O štai, kai į parapiją at-
keliavo pereinamasis kongreso sim-

bolis, tikintieji ėmė rinktis gerokai 
anksčiau, prieš gerą pusvalandį (tiek 
maždaug trunka rožinio malda). Ir 
dabar baiminasi, kad iškeliavus ro-
žiniui, tikintieji vėl negrįžtų prie se-
nųjų įpročių - į šv. Mišias ateiti nė 
minutės anksčiau.

Dekanas dėkojo visiems, prisidė-
jusiems rengiant šį įspūdingą kon-
gresą.

Alėjos pradžia
Po šv. Mišių tikintieji skubėjo į 

šventorių. Jame, jo saulėtoje pusė-
je, – medelio sodinimo ceremonija. 
Medelis – daili ir išlaki rausvažiedė 
magnolija, kurią dovanojo „Mede-
liai Rokiškyje“. Kaip sakė dekanas, 
magnolija – naujos alėjos pradžia. 
Medelis turėtų augti maždaug iki 5 
m aukščio. Vyskupas Linas Vodopja-
novas OFM taip pat džiaugėsi tokiu 
pasirinkimu: magnolija turėtų atro-
dyti įspūdingai ir tikintiesiems pri-
minti apie šį įspūdingą kongresą.

Medelio sodinimu iškilmingoji 
kongreso dalis baigta. Toliau – ben-
dra agapė, istorikės Violetos Alek-
nienės pasakojimas apie kunigą Joną 
Katelę ir Panemunėlio kraštą. Kai 
kurios iš kitų vyskupijų atvykusios 
maldininkų grupės buvo nuvykusios 
į netoliese esantį Rokiškį. Ten aplan-
kė nuostabaus grožio Rokiškio Šv. 
apaštalo evangelisto Mato bažnyčią 
ir dvare esantį muziejų.  Saviveiklos 
kolektyvų pakviesti kongreso da-
lyviai linksminosi. Sukosi rateliai, 
skambėjo dainos.

Rožinio maldos procesija 
Panemunėlio bažnyčios šventoriuje



                                                    MARIJA – DIEVO LAIŠKAS                                     2021 m. žiema Nr. 2419

Mintys po Dievo tarno kun. Alfonso Lipniūno beatifikacijos 
bylos uždarymo iškilmių

Kun. Alfonso Lipniūno beatifikacija 

Zita STALAUSKIENĖ, 
Rokiškio Šv. apaštalo evangelisto 
Mato parapija

Beatifikacijos bylos medžiaga paruošta perduoti į
Romą Šventųjų skelbimo kongregacijai

S. Skrebio nuotrauka iš paneveziovyskupija.lt archyvo

Gyvename ypa-
tingu laiku. Turime 
nuostabias galimy-
bes pažinti tiek šven-
tumo pavyzdžių, su 
nuostaba prisiliesti 
prie šventųjų gyve-
nimo, jų nežemiško 
pasiaukojimo Die-
vui ir žmonėms... 
Mane ypač žavi šv. 
Jono Bosko asme-

nybė, jo sielos atvirumas ir meilė, 
nuveikti darbai dėl paauglių,  jaunų 
žmonių, nukrepiant juos į doros, pra-
smingų, teisingų pasirinkimų kelią. 
Įspūdinga mūsų tautos sūnaus Teo-
filiaus Matulionio gyvenimo kelio-
nė, pripildyta atsidavimo Dievui. Jo 
paskelbimas palaimintuoju Vilniuje 
paliečia širdį, kai esi toje iškilmėje, 
minioje, kai matai daug dalyvaujan-
čio jaunimo. Tai įkvepiantys pavyz-
džiai, ypač jauniems žmonėms, ieš-
kantiems gyvenimo prasmės.

...Ir štai neseni įspūdžiai iš Dievo 
tarno kankinio kunigo Alfonso Lip-
niūno beatifikacijos bylos pirmo eta-
po uždarymo iškilmių birželio 14-ąją 
Panevėžio katedroje, kur dalyvavo-
me ir mes, grupė rokiškėnų. Suvoki, 
kad esi liudininkas to ypatingo vyks-
mo, kuris svarbus mums visiems. 
Reginys nepakartojamas: įnešamos 
ateitininkų vėliavos, eisenoje vys-
kupai, kunigai – per 40 dvasininkų. 
Įspūdingai atrodo presbiterijoje 6 
didžiulės perrištos dėžės su beatifi-
kacijos bylos dokumentais, posėdžio 
stalas tribunolo nariams, ant atskiro 
stalo Evangelija. 

Tribunolo posėdžio metu atlieka-
mos visos būtinos beatifikacijos by-
los procedūros. Prie stalo vyskupas 
Linas Vodopjanovas OFM, postu-

latorius kun. Vitalijus Kodis, tribu-
nolo nariai: vyskupo delegatas kun. 
Eugenijus Styra, teisingumo gynėjas 
kun. Jonas Morkvėnas, notarė Jūtarė 
Marcinkevičiūtė DP. Skamba giesmė 
„O Kristau, pasaulio Valdove“. Ku-
rijos kancleris kun. Egidijus Tubelis 
supažindina su posėdžio eiga, su tri-
bunolo nariais, vykdžiusiais medžia-
gos rinkimą nuo 2006 metų iki šiol. 
Kun. V. Kodis,  2018 m. paskirtas 
bylos postulatoriumi, pristato Dievo 
tarno kankinio kun. Alfonso Lipniū-
no biografiją, asmenybės bruožus,
kalba apie jo atsidavimą Dievui, 
žmonėms, ypač jaunimo ugdymui, 
jo auką ir kančią, jo mirtį Putske, jo 
palaikų perlaidojimą 1989 m. čia, 
Panevėžio katedros šventoriuje. Po 
pristatymo vyskupas, tribunolo na-
riai, padėję ranką ant Evangelijos, 
prisiekia, pasirašo, jog sąžiningai 
atliko užduotis. Bylos postulatorius 
kun. V. Kodis prisiekia nuvežti by-
los du egzempliorius į Romą Šven-
tųjų skelbimo kongregacijai, kur ši 
byla bus tęsiama.

Skamba malda į kankinį kun. Al-
fonsą Lipniūną, padėkos giesmė.

Šv. Mišias aukojo arkivyskupas 
Lionginas Virbalas SJ, vyskupai Linas 
Vodopjanovas OFM, Jonas Kauneckas 
ir kunigai. Evangeliją skaitė Rokiškio 
dekanate tarnau-
jantis diakonas Vi-
lius Valionis. Pa-
moksle vyskupas 
Linas Vodopjano-
vas OFM pabrėžė 
birželio 14-osios 
reikšmę Lietuvos 
istorijoje, minėjo 
palaimintojo arki-
vyskupo Teofiliaus
Matulionio pasi-
aukojimo pavyzdį 
mums, linkėjo, 
kad, kun. Alfonso 
Lipniūno užtaria-

mi, jo pavyzdžio stiprinami, ir mes 
siektume šventumo. 

Po šv. Mišių vyskupas dvasinin-
kams ir pasauliečiams už darbą ren-
giant beatifikacijos bylą įteikė padė-
kas. 

Arkivyskupas Lionginas Virbalas 
SJ džiaugėsi galimybe pirmą kartą 
dalyvauti tokiame ypatingame ren-
ginyje. Tas džiaugsmas ir manyje te-
bėra iki šiol. Trumpame žmogaus gy-
venime tai nepaprasta Dievo dovana. 
Nepaprastos dovanos mums - ir šv. 
Jono Bosko, ir mažosios šv. Teresė-
lės relikvijų atvykimas į Lietuvą, net 
dviejų Šventųjų Tėvų apsilankymai 
Lietuvoje, kuriuose irgi teko laimė 
dalyvauti. Dėkoju Dievui už tas do-
vanas.

Pasimeldę prie kun. Alfonso Lip-
niūno kapo katedros šventoriuje, pa-
keliui į namus dalinomės įspūdžiais, 
kurie liks mūsų atmintyje visam lai-
kui. Būkime maldose už jį, kad kuo 
greičiau būtų paskelbtas palaimin-
tuoju, melskimės jo užtarimo mūsų 
gyvenimo rūpesčiuose, visuose mūsų 
reikaluose. 

Skaitykime S. Ylos knygą „Ku-
nigas Alfonsas Lipniūnas“, Alfonso 
Lipniūno knygą „Lauko lelijos“. Ir 
dar arčiau jį pažinsime, mokysimės 
iš jo.

Kunigas 
Alfonsas 

Lipniūnas
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Naujienos iš Panevėžio vyskupijos 

Ilgai buvo brandinta mintis aplan-
kyti Sakartvelą, bet tai vienokios, tai 
kitokios priežastys vis neleido. Pasi-
taikius progai rudenėjant pavyko pa-
matyti šią šalį. Kuo gi ypatingas šis 
kraštas? Įspūdingo grožio kalnai, ke-
rinti visa gamta, nuostabaus skonio 
maistas ir labai nuoširdūs žmonės. O 
labiausia nustebino šio krašto žmo-
nių religingumas. Religija neatsieja-
ma nuo jų istorijos ir gyvenimo.

Sakartvelas – trečioji šalis po Ro-
mos ir Armėnijos, priėmusi krikščio-
nybę. 326 m. Kartlijos valdžia priėmė 
istorinį sprendimą – karalius Mirianas 
ir karalienė Nana išpažino krikščionių 
tikėjimą. Tai reiškė krikščionybės pa-
skelbimą Kartlijos valstybine religi-
ja. Nors krikščionybė pačiame krašte 
plito ir daug anksčiau. Manoma, kad 
I a. čia apaštalavo paties Jėzaus mo-
kiniai Andrius ir Simonas Kananietis. 
O kone svarbiausią įtaką padariusi 
šv. Nina, kuri laikoma pagrindine 
šio krašto krikštytoja. Nuo IV iki IX 
amžiaus buvo pastatyta daug bažny-
čių ir vienuolynų. V a. buvo sufor-

muota autokefalinė (nepriklausoma, 
savarankiška, turinti savo patriarchą) 
stačiatikių bažnyčia. Tą laikmetį pui-
kiai atspindi išlikusios bažnyčios ir 
vienuolynai. Sakartvelo tauta, gali-
ma sakyti, nuolatos turėjo kariauti 
norėdama išlaikyti savo tautiškumą 
ir laisvę, o kartu ir tikėjimą. Nuola-
tinė kova su islamiška kaimynyste 
ar priešiška Rusija paliko sugriautus 
vienuolynus ir bažnyčias. Šiandien, 
matant šios tautos žmones, norisi net 
pavydėti, koks stiprus krikščioniškų 
vertybių puoselėjimas ir malda leido 
jiems išlikti ir turėti savo valstybę ir 
religiją. Sakartvelams labai svarbi 
malda. Teko lankytis keliose šeimo-
se ir visur namuose buvo ikona. Sek-
madienio Eucharistijos šventimui iš 
vakaro išlaikomas pasninkas. O pats 
sekmadienis sunkiai įsivaizduojamas 
be Dieviškos liturgijos. Garsioji jų už-
stalė su gausiomis vaišėmis, kaip jie 
patys sako, tarsi pratęsimas bendrys-
tės, kuri suvienijo bažnyčioje. Todėl 
kiekvienos vaišės prasideda pirmuoju 
tostu, lyg malda dėkojant Dievui.

Sakartvelas vis dažniau lanko-

mas pažintinių kelionių metu, bet 
pabuvęs jauti, jog tai ir piligriminė 
kelionė. Mažos kalnų bažnytėlės, 
išlikusios nuo VI a., liudija šios tau-
tos artumą Dievui, krikščioniško ti-
kėjimo plėtimąsi. O svarbiausia - ir 
šiandien išlaikytą gyvą tikėjimą, ku-
ris ne tik deklaruojamas popieriuje. 
Sau daviau pažadą darsyk aplankyti 
šį nuostabų kraštą, ne tik smalsiomis 
turisto akimis, o piligrimystėje sem-
tis pirmųjų krikščionių paliktų pėd-
sakų dvasios. Nuoširdžiai linkėčiau 
kiekvienam išgyventi šią patirtį.

Piligrimystė 

Iš Anykščių dekanato

Laima ŽIUKELIENĖ,
Anykščių dekanato Gyvojo 
Rožinio draugijos vadovė

Mes, Anykščių dekanato Gyvojo 
Rožinio maldininkai, birželio 30 d. 
organizavome piligriminę kelionę į 
kasmetinius Švč. Mergelės Marijos 
garbei skirtus atlaidus prie Ilgio eže-
ro. Tai buvo džiaugsmo šventė, su 
dėkingomis širdimis ir uolumu auko-
jome savo maldas Mergelei Marijai, 
viską sudėjome į Jos Motinišką glėbį, 
o pačios besimelsdamos rožinį iš Jos 
sėmėmės Meilės ugnies!

Liepos 31 d. Rokiškio dekanato 
Panemunėlio šventovėje dalyvavome 

Gyvojo Rožinio draugijos kongre-
se. Tokio grožio ir bendrystės dieną 
galėjo padovanoti tik Viešpats! Tai 
buvo tikros broliškos vienybės, mei-
lės ir džiaugsmo laikas, Viešpats lie-
tė, gydė, o savo tarpe jautėme pačios 
Mergelės Marijos buvimą. Ji gaubė 
mus švelnumu, meilumu. Jos mei-
lės dvasioje šimtai dalyvių rimtyje 
adoravo ir meldėsi rožinį, dalyvavo 
šv. Mišių aukoje, kurią aukojo Pane-
vėžio vyskupas Linas Vadopjanovas 
OFM. Džiaugsmingai šlovinome Ma-
riją giesmėmis, kun. prof. dr. Saulius 
Stumbra gilia katecheze apie pamal-
dumą Švč. Mergelei Marijai įkvėpė 
dar uoliau ieškoti Marijos užtarimo ir 
pagalbos ypač šeimų gyvenime. 

Rugpjūčio 20 d. į Krekenavos atlai-

dus vykome mes, Anykščių, Andrio-
niškio, Viešintų Gyvojo Rožinio mal-
dininkai. Šv. Mišias aukojo Panevėžio 
vyskupas Linas Vodopjanovas OFM. 

Rugsėjo 12 d. į Šiluvos atlaidus ke-
liavome 60 maldininkų iš Anykščių, 
Svėdasų, Andrioniškio, Viešintų, De-
beikių. Skubėjome sveikinti Motinė-
lės Marijos su gimtadieniu. Šv. Mišias 
aukojo Kauno arkivyskupas Kęstutis 
Kėvalas. 

Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo 
dieną paminėjome iškilmingomis šv. 
Mišiomis. Šv. Mišias aukojo kun. Rai-
mundas Zimka. Po šv. Mišių su kun. 
Raimundu ir klebonu kun. Petru Ba-
niuliu pagarbinome kryžius giesme, 
malda. 

Dėkojame Viešpačiui, kad veda 
per gyvenimą, neapleidžia, myli, tei-
kia viltį.

Sakartvelas – kraštas, dvelkiantis krikščionybės 
gyva dvasia

Kunigas Jonas MORKVĖNAS

Vienuolynas kalnuose
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Iš Biržų dekanato

Aldona JANELIŪKŠTIENĖ, 
Biržų dekanato Šv. Jono Krikštytojo 
parapijos Gyvojo Rožinio 
draugijos būrelio vadovė

Kiekvienas pakelėje ar kryžkelėje 
rymantis kryžius įprasmina vis kitą 
slėpinį, mums teikia viltį ir stiprybę. 
Prie kryžiaus įžiebta žvakelė liudi-
ja: kryžius - mūsų šviesa, jis gydo ir 
gelbsti pasaulį. Prie kryžių meldžia-
mės, apkabiname juos nuoširdžia 
malda, padėka, prašymais. 

Kelyje iš Biržų į Pabiržę įvykda-
vo labai daug autoavarijų. Tuo metu 
klebonavęs kunigas Stasys Kazėnas, 
pasitaręs su parapijiečiais, nuspren-
dė, kad kelyje Biržai – Pabiržė rei-
kėtų pastatyti kryžių. Tam pritarė ir 
Gyvojo Rožinio maldininkai. Kry-
žius buvo pastatytas.  Į jo pašventi-
nimą susirinko nemažai parapijiečių. 
Visi giedojome giesmes ir meldėmės. 
Tai buvo 1998 metais. Nuo to laiko 

kryžių prižiūri Gyvojo Rožinio mal-
dininkai. Šiais metais, grįždami iš at-
laidų Šiluvoje, sustoję taip pat prie jo 
pasimeldėme.

Tais pačiais metais kaimo gyven-
tojų aukomis buvo pastatytas kryžius 
ir Kilučių kaime. Nors šiame kaime 
gyvena ne tik katalikų tikėjimo žmo-
nės, tačiau visi aukojo geranoriškai. 
Klebonas Stasys Kazėnas padova-
nojo Jėzaus kančią kryžiui bei jį pa-
šventino. Po pašventinimo ir maldų 
visi gražiai pabendravome agapėje. 
Koncertavo Biržų kultūros centro fol-
kloro ansamblis „Saudela“.

Seni žmonės pasakoja, kad Kilu-
čių kaime tarpukario Lietuvoje buvo 
trys kryžiai, kuriuos sovietmečiu 
naktimis nupjovė komjaunuoliai. Tad 
ilgus metus kryžiaus nebuvo. Tačiau 
turėti kaime kryžių buvo neapsako-
mas noras ir troškimas, - kaip sako-
ma, „iki kaulo smegenų“. Ir mes jį 
pastatėme. Kryžius buvo pastatytas 
ir pašventintas, bet buvo visokių pa-
sipriešinimų iš vietinių valdininkų, 

kurie prie kryžiaus norėjo padaryti 
sąvartyną, vežė statybines atliekas. 
Situacija buvo sudėtinga. Ir tai vyko 
laisvoje Nepriklausomoje Lietuvoje! 
Tačiau su Dievo pagalba, kuri suteikė 
jėgų ir proto, ištvėrėme - kryžius sto-
vi ir ilgai stovės skleisdamas Dievo 
palaimą kaimo žmonėms.

Niekada nepamiršiu, kaip prieš 
keletą metų prie Kilučių ežero artė-
jo viesulas, vadinamas suktuku. Tai 
visa griaunanti jėga. Viesulas ėjo tie-
siai link mūsų namų. Bet šalia kranto 
stabtelėjo, pasisuko į kryžiaus pusę ir 
pagal jo šoną, nieko neužkabindamas 
ir nesugriaudamas nuslinko į Obelau-
kių kaimą. Tame kaime viesulas pri-
darė daug žalos.

Šventasis Kryžiau, būk mums pa-
žiba, spindėk darbuose, apšviesk mus, 
kad tarnautume tiesai. Suteik, šventa-
sis Kryžiau, viltį, stiprybės, skatink 
gyventi pagal Kristaus Evangeliją, 
kad išvystume Atpirkėją danguje ir 
kartu su Juo džiaugtumės dangiškąja 
laime per amžius.

Iš Pasvalio dekanato

Vlada ČIRVINSKIENĖ, 
Pasvalio dekanato Gyvojo Rožinio 
draugijos vadovė

Pasvalio dekanate yra 32 gyvojo 
rožinio maldininkų būreliai, vienijan-
tys rožinio maldoje 600 maldininkų.

Nors situacija pasaulyje ir mūsų 
šalyje dėl COVID–19 pandemijos yra 
sudėtinga, tačiau mus, Pasvalio deka-
nato Gyvojo Rožinio maldininkus, tai 
mažai trikdė. Kartą per mėnesį susi-
rinkę į  Pasvalio Šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčią šventėme Eucharistiją, klau-
sėmės dekanato Gyvojo Rožinio dva-
sinio vadovo kun. Dainiaus Kauniečio 
parengtų katechezių, bendravome.

Balandžio 7 d., kaip įprasta kas 
mėnesį, susirinkome į Šv. Jono Krikš-
tytojo bažnyčią šv. Mišių aukai. Prieš 
šv. Mišias meldėmės rožinio maldos 
Garbės slėpinius. Maldos intencija 
– už medikus, už ligonius, sveikatos 
Akmenės parapijos klebonui kun. 
Algiui Genučiui, Dangaus karalystės 
mirusiems Gyvojo Rožinio nariams. 

Meldėme, kad mus Dievo Apvaizda 
globotų, o šv. Juozapas užtartų. 

Po šv. Mišių kunigas Dainius Kau-
nietis visus pakvietė katechezei „Ar 
moku kažkuo džiaugtis?“ Kun. Dai-
nius kvietė kiekvieną apie tai pamąs-
tyti. Jis sakė, kad tikintis žmogus vi-
sada suras džiaugsmo spindulėlį savo 
širdyje bei sieloje ir tuo džiaugsmu 
pasidalins su šalia esančiu, kuriam 
šiuo metu sunku. Jis ragino gyventi 
Prisikėlimo džiaugsmu ir to džiaugs-
mo kibirkštėlę nešti į savo šeimas, 
aplinką bei Gyvojo Rožinio būrelius.

Renginiui pasibaigus kiekvienam 
rožinio maldininkui buvo įteiktas lei-
dinukas „Šv. Juozapai, globok mus 
ir visą pasaulį“. Tai mūsų vyskupo 
Lino Vodopjanovo OFM dovana šv. 
Velykų proga kiekvienam rožinio 
maldininkui. Nuoširdžiai dėkodami 
JE Linui OFM už mielą dovaną, mel-
džiame jam Dievo palaimos ir Švč. 
Mergelės Marijos globos. 

Birželio 26 d. Panevėžio Dievo 
Apvaizdos kongregacijos moterų vie-
nuolyne kilo gaisras. Per jį nukentėjo 
vienuolyno gyventoja ir vienuolyno 

patalpos, kurios pareikalavo nemažo 
remonto. Šiame vienuolyne savo tar-
nystėje darbuojasi mūsų kraštietė se-
suo Loreta DP. Ji yra aktyvi Pasvalio 
dekanato Gyvojo Rožinio ir Katalikių 
moterų draugijos pagalbininkė. Pasi-
tarę nusprendėme seserims ištiesti 
pagalbos ranką. Organizavome ge-
rumo akciją, kurios metu surinkome 
520 eurų.

Liepos 25 d. drauge su kun. Dai-
niumi vykome pas seseris į Panevėžį 
perduoti šią auką. Ten mus sutiko se-
suo Faustina DP. Jai ir seserims per-
davėme auką ir padovanojome ruginės 
duonos kepalą. Sesuo Faustina DP pa-
pasakojo apie savo kelią į vienuoliją. 
Susirgusi sunkia liga ji ryžosi vienuo-
lystei. Sesuo mums parodė vienuolyno 
koplyčią, turtingą biblioteką  ir gaisro 
sugadintas patalpas. Buvome pavai-
šinti arbata, ledais, sausainiais. Taip 
pat mums buvo padovanota literatūros 
katalikiška tematika. Atsisveikindami 
pažadėjome melstis vieni už kitus. 

Liepos 7 d., kaip įprasta, vėl rin-
komės į dekanato Gyvojo Rožinio 
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draugijos renginį. Jį pradėjome roži-
nio malda. Meldėmės Garbės slėpi-
nius. Maldos intencija - už sėkmingą 
Gyvojo Rožinio draugijos kongresą 
Panemunėlio parapijoje, už Pasvalio 
dekanato Gyvojo Rožinio maldinin-
kus, taip pat už ligonius ir mirusius 
maldininkus. Šv. Mišias aukojo kun. 
Dainius Kaunietis ir kun. mons. Po-
vilas Miškinis.

Po šv. Mišių kun. Dainius mus pa-
kvietė katechezei tema „Kas yra šven-
tieji?“ Katechezės metu jis kalbėjo, 
kad visi pakrikštyti yra šventieji. Jie 
yra didžiulės Dievo šeimos – Bažny-
čios - nariai. Šios šeimos nariai tarpu-
savyje bendrauja, dalijasi Dievo dova-
nomis. Po mirties kai kurie asmenys 
po nuodugnaus tyrimo yra iškilmingai 
kanonizuojami, paskelbiama juos tu-
rėjus daug dorybių, išlaikius ištiki-
mybę Dievui ir Jo malonei, pasiekus 
tobulybę bei vienybę su Kristumi. 
Šventieji nėra tik praeities didvyriai 
ar sustingę pavyzdžiai. Jie nuolat mus 

ragina savo gyvenimu gręžtis į Dievą. 
Šventieji mums atskleidžia, kad šven-
tumo kelių yra daug ir jie yra pritai-
kyti kiekvienam iš mūsų. Visi esame 
kviečiami į šventumą ir kiekvienas 
mūsų turime nueiti savo kelią.

Po katechezės kunigas pakvietė 
mus pasimelsti prašant Dievo tarnui 
kunigui Alfonsui Lipniūnui altoriaus 
garbės.  

Baigiantis renginiui rožinio mal-
dininkai leidosi į piligriminę kelionę, 
kurios tikslas buvo apsilankyti ir pa-
simelsti Šventųjų kalnelyje, esančia-
me Pasvalio Smegduobių parke. Va-
dovaujami kunigo Dainiaus maldoje 
„susitikome“ su šv. Cecilija, šv. Ago-
ta, šv. Ona, šv. Antanu, šv. Petru, šv. 
Kristoforu, šv. Barbora. Šių šventų-
jų skulptūras sukūrė tautodailininkų 
grupė „Šilo geniai“. Jos buvo pašven-
tintos 2011 m. rugsėjo 17 d. Tikime, 
kad šie šventieji, kurių skulptūros 
yra Šventųjų kalnelyje, užtaria mūsų 
miestą Pasvalį nuo negandų, išmel-
džia šventumo ir ramybės.

Ir mes meldžiamės, bendraujame, 
keliaujame, kad nors mažumėlę, nors 
garstyčios grūdeliu taptume šventesni.

Iš Panevėžio miesto

Birutė STAKIENĖ, 
Panevėžio miesto Gyvojo Rožinio 
draugijos komiteto narė, 
būrelio vadovė 

Spalio 9 d. auksinio rudens šeš-
tadienio popietę 22 maldininkų gru-
pė, kurią sudarė Panevėžio miesto 
Gyvojo Rožinio draugijos komiteto 
nariai ir keletas rožinio maldininkų, 
išsiruošėme į Jonavos dekanatą, į re-
kolekcijas, kurios vyko Jonavos Šv. 
apaštalo Jokūbo parapijoje. Šventėje 
gausiai dalyvavo Jonavos dekanato 
Gyvojo Rožinio būrelių nariai. 

Šventė prasidėjo Švč. Sakramento 
adoracija. Adoracija vyko tyloje, kar-
tu ji buvo paįvairinta jautriais kunigo 
Ryčio Gurkšnio pamąstymais ir nuo-
stabiomis jaunimo giesmėmis Jėzui. 
Buvo galima priimti Susitaikinimo 
sakramentą. Džiugu, kad daugelis tuo 
pasinaudojo. Po Švč. Sakramento ado-
racijos  ir rožinio maldos Jonavos Šv. 
apaštalo Jokūbo parapijos klebonas 

kunigas Virginijus Birjotas pakvie-
tė pasivaišinti kibinukais, nuostabiu 
vištienos sultiniu ir saldumynais. Pa-
sivaišinę šeimininkų vaišėmis, norin-
tieji buvo pakviesti į ekskursiją po 
Jonavos miestą. Šią ekskursiją organi-
zavo šauni parapijos jaunimo vadovė 
Inga Kuuzeorg-Petrikonienė. Jonava, 
nors ir nedidelis miestas, bet labai įdo-
mus savo praeitimi. Tai buvęs žydų 
miestas. Jame gyveno tik 5 procentai 
kitų tautybių žmonių, o kiti gyventojai 
buvo žydai. Gidė papasakojo apie baž-
nyčios ir buvusio marijonų vienuolyno 
ansamblių fundatorių S. M. Kosakovs-
kių šeimą, parodė dar išlikusias, dabar 
restauruotas žydų gatveles, išlikusius 
namus ir daug kitų vietų. 

Taip pat supažindino su erdviais 
parapijos namais. Šiuose namuose 
yra įrengta koplytėlė, kurioje kas die-
ną vyksta Švč. Sakramento adoraci-
ja. Vadovė taip pat papasakojo, kiek 
čia veiklų turi vaikai ir jaunimas. Li-
kome sužavėti. Daug ką sužinojome, 
pamatėme, pasimokėme. 

Pasigrožėję miestu ir gamta, gri-

žome į bažnyčią, kur vyko konfe-
rencija. Ją vedė Jonavos dekanato 
Gyvojo Rožinio draugijos dvasinis 
vadovas kunigas Rytis Gurkšnys. 
Konferencijos tema „Marija – Vilties 
Motina“. Švenčiausioji Motina yra 
tarsi „inkaras“ mums kiekvienam, 
ieškančiam Dievo ir Jo meilės. Pa-
sibaigus konferencijai buvo aukoja-
mos šv. Mišios. Jas aukojo kun. Ry-
tis Gurkšnys ir kunigai. Kunigas R. 
Gurkšnys homilijoje taip pat kalbėjo 
apie tai, kaip mums be galo svarbi 
yra Švč. Mergelė Marija. Po šv. Mi-
šių padėkos žodį tarė Jonavos Šv. 
apaštalo Jokūbo parapijos klebonas 
kunigas Virginijus Birjotas, Jonavos 
dekanato Gyvojo Rožinio draugijos 
vadovė Aldona Konderauskienė ir 
Panevėžio vyskupijos ir Panevėžio 
miesto Gyvojo Rožinio draugijos va-
dovė Nijolė Gylienė. 

Esame didžiai dėkingi organizato-
riams už nuostabias rekolekcijas. Su 
pakilia nuotaika ir pasisėmę dvasinės 
atgaivos, kai ko pasimokę vėlų vaka-
rą grįžome namo.

Grupė maldininkų su kunigu
D. Kauniečiu Šventųjų kalnelyje
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Iš Panevėžio-Krekenavos 
dekanato Krekenavos parapijos

Ramutė VALIKONIENĖ,
Panevėžio-Krekenavos dekanato
Krekenavos parapijos Gyvojo 
Rožinio draugijos vadovė

2021 m. Krekenavos Švč. Merge-
lės Marijos Ėmimo į dangų mažosios 
bazilikos parapijai buvo ypatingi tuo, 
kad po ilgai vykusių bazilikos remon-
to darbų atsirado galimybė melstis at-
naujintuose, išgražėjusiuose maldos 
namuose. Bazilikos šventoriuje esanti 
Švč. Mergelės Marijos statula taip pat 
prašėsi atnaujinimo. Prie Švč. Merge-
lės Marijos statulos atnaujinimo darbų 
finansavimo labai didele dalimi savo
aukomis prisidėjo parapijos Gyvojo 
Rožinio maldininkai. 2021 m. gegužės 
1 d. į baziliką grįžo Krekenavos Dievo 
Motinos su Vaikeliu ant rankų paveik-
slas. Birželio 6-oji - Kristaus Kūno 
ir Kraujo šventė, Devintinių sekma-
dienis, Tėvo diena Lietuvoje. Iškilmė 
Krekenavos bazilikoje prasidėjo 11 
val. Švč. Sakramento adoracija, vėliau 
tikintieji dalyvavo Devintinių procesi-
joje, o šv. Mišiose meldėmės už gyvus 
ir mirusius tėvus.

Taip pat Devintinių sekmadienį 
kun. kleb. teol. dr. Gediminas Jankū-
nas įteikė vyskupo Lino Vodopjano-
vo OFM Eucharistijos dalintojų sky-

rimus Krekenavos parapijoje. 
Šių metų liepos 18-oji diena bus 

įrašyta „auksinėmis“ raidėmis į Kre-
kenavos mažosios bazilikos istoriją. 
Tądien parapijiečiai, piligrimai ir 
garbūs svečiai buvo ypatingo įvykio 
liudininkai. Ypatingų apeigų metu 
buvo konsekruojamas naujasis bazi-
likos altorius ir presbiterijos baldai, 
prie kurių įsigijimo prisidėjo ir Gy-
vojo Rožinio būrelių nariai.

Liepos 11-ąją Krekenavos bazili-
koje nuolatiniam buvimui iškilmingai 
sutiktos sutuoktinių šv. Liudviko ir 
Zelijos Martenų ir jų dukros šv. Tere-

sėlės pirmo laipsnio relikvijos. Apie 
Martenų šeimos gyvenimą pasakojo 
Dainius ir Vaidilė Šumskai (Dievo 
Motinos komandos nariai). Taip pat 
į parapiją parvežtas ir bendruomenei 
pristatytas nematerialios vertybės 
sertifikatas „Žolinės atlaidų šventi-
mo tradicija Krekenavoje“.

Gyvojo Rožinio draugijos na-
riai visada prisideda prie bazilikoje 
vykdomų projektų. Didžiųjų Žoli-
nės atlaidų metu padeda puošti ap-
linką, adoruoja Švč. Sakramentą, 
gieda chore, meldžiasi kiekvieną 
sekmadienį prieš šv. Mišias rožinio 
maldą.

Rugpjūčio 16 d. į Žolinės at-
laidus Krekenavoje rinkosi Gyvojo 
Rožinio maldininkai. Bazilika buvo 
bematant užpildyta maldininkų iš 

Panevėžio vyskupijos. Miela buvo 
visiems kartu malda dėkoti Dievo 
Motinai bei prašyti jos pagalbos kas-
dieniame gyvenime. 

Dalyvavome Gyvojo Rožinio 
kongrese, vykome į atlaidus Šiluvoje 
ir Žemaičių Kavarijoje.

Spalio 3 d. iškilmingai paminėjo-
me Gyvojo Rožinio draugijos narės 
Marijonos Mickutės garbingą 100 
metų jubiliejų. Gerb. Marijona dar ir 
dabar yra Gyvojo Rožinio draugijos 
narė, meldžiasi rožinio maldą. Ma-
rijonai palinkėjome Švč. Mergelės 
Marijos globos, sveikatos.

Iš Panevėžio dekanato 
Geležių parapijos

Zita DOCKIENĖ,
Panevėžio dekanato Geležių 
parapijos Gyvojo Rožinio 
draugijos būrelio vadovė

Panevėžio dekanato Geležių Šv. 
Juozapo parapijoje atsinaujino vienas 
Gyvojo Rožinio maldininkų būrelis, 
kuris jungia 25 rožinio maldos mylė-
tojus iš Geležių, Sodelių ir Tiltagalių 
gyvenviečių. 

Gegužės mėnesį kas dieną rink-
davomės į bažnyčią gegužinėms 
pamaldoms. Paskutinę gegužės mė-
nesio dieną po gegužinių pamaldų 

Žolinės atlaidai Krekenavos mažojoje 
bazilikoje

R. Duliūtės nuotrauka iš krekenavosbazilika.lt archyvo

Iš Panevėžio-Krekenavos 
dekanato Vadoklių parapijos

Zofija VALICKIENĖ,
Panevėžio-Krekenavos dekanato 
Gyvojo Rožinio draugijos vadovė

 1781 m. Vadoklių dvaro savinin-
kas Anupras Belozaras pastatė medi-
nę bažnyčią, kuri per Antrąjį pasaulinį 
karą gerokai nukentėjo. Tačiau vėliau 
buvo suremontuota. Šiais metais lie-
pos 18 d. Vadoklių Švč. Jėzaus Širdies 
parapijos bažnytėlė šventė 240-tąsias 
pastatymo metines. Vyko iškilmė. Gy-
vojo Rožinio draugijos maldininkės 
savo aukomis ir darbu prisidėjo prie 
šios šventės organizavimo: pynė vai-
nikus, puošė altorius. Po iškilmingų 

šv. Mišių buvo agapė, kurioje vaišino-
mės ir linksminomės: sukomės šokio 
sūkuryje, skambėjo dainos.

Gražiai paminėję Vadoklių Švč. 
Jėzaus Širdies bažnyčios jubiliejų 
laukėm kitos prasmingos parapijai 
šventės – kunigas, teologijos licen-
ciatas Ričardas Banys rugpjūčio 
15 d. šventė įšventinimo į kunigus 
20-metį. 2001 m. rugpjūčio 12 d. 
kunigas pradėjo savo pašaukimo 
kelionę, dalindamas Vilties duoną 
ir šlovindamas Viešpatį. Kun. teol. 
lic. Ričardas Banys Vadoklių para-
pijoje jau ketveri metai. Tai auto-
ritetas, asmenybė. Tegul kiekviena 
diena gerbiamo kunigo būtį užlieja 
džiaugsmu, kad tarnystė būtų Dievo 
malonė.
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Iš Kupiškio dekanato 
Palėvenėlės parapijos

Onutė KRUČIENĖ, 
Kupiškio dekanato Palėvenėlės 
parapijos Gyvojo Rožinio 
draugijos būrelio narė 

Kupiškio dekanato Palėvenėlės 
Švč. Mergelės Marijos Nekalto Prasi-
dėjimo parapijoje Palėvenėlės kaime 
kryžius pastatytas 1996 metais. Šis 
kryžius turi savo istoriją. Po viena po 
kitos kaime įvykusių nelaimių para-
pijiečiai nutarė pastatyti kryžių, kad 
saugotų kaimą nuo negandų. Prie kry-
žiaus visada žydi gėlės, kurias stropiai 
prižiūri netoliese gyvenanti Danutė 
Ribokienė. Jai padeda ir kitos moterys. 
2007 metų lapkričio mėnesį Palėvenė-
lės parapijoje veiklą atnaujino Gyvojo 
Rožinio maldininkų būrelis. Jam iki 
šiol vadovauja Regina Žeimienė. Jos 
paskatintos būrelio narės 2011 metų 
rugsėjo 14 dieną pirmą kartą susirinko 
prie savojo kaimo kryžiaus paminė-
ti Šv. Kryžiaus Išaukštinimo šventės. 
Kartu su jomis tąsyk meldėsi ir mažie-
ji tada dar veikusios Palėvenėlės pa-
grindinės mokyklos mokinukai. 

Graži ir prasminga tradicija tęsia-
si. Šių metų rugsėjo 14 dieną Gyvojo 
Rožinio būrelio narės jau vienuoliktą 
kartą rinkosi į kryžiaus pagerbimo 
šventę. Jau išvakarėse kryžius buvo 
papuoštas vainiku ir gėlėmis. Šventė 
pradėta skaitiniais apie tai, ką simbo-
lizuoja kryžius, ir apie šios šventės 

atsiradimo istoriją. Paskui moterys 
susikaupė bendrai maldai. Pasimel-
dusios šventės dalyvės automobiliais 
keliavo pagerbti kitų kaimų kryžių. 
Buvo aplankytas Suvainių kaimo 
kryžius, pamerkta gėlių, uždegtos 
žvakutės ir pasimelsta. Paskutinis 
sustojimas buvo prie Miliūnų kaimo 
kryžiaus. Čia prie maldininkių prisi-
jungė ir šio kaimo gyventojai. Visi 
susirinkusieji pasimeldė Dievo Gai-
lestingumo vainikėlio maldą. Kaip 
ir kasmet Kryžiaus Išaukštinimo pa-
minėjimas šventės dalyviams suteikė 
prasmingų apmąstymų ir palaimingų 
akimirkų. Šviesią rudens popietę dar 
nesinorėjo skirstytis į namus, tad vai-
šingoji miliūnietė Vlada Šakickienė 
pakvietė visus arbatos. Šventė buvo 
graži ir prasminga.

Iš Utenos dekanato 
Biliakiemio parapijos

Stasė ŽIBĖNIENĖ, 
Utenos dekanato Biliakiemio 
parapija

Utenos dekanato Biliakiemio Švč. 
Mergelės Marijos Vardo parapijoje   
kiekvieną sekmadienį šv. Mišių aukai 
kviečia bažnyčios varpai. Čia atvyks-
ta parapiją aptarnaujantis kunigas Po-
vilas Klezys. Mes, Gyvojo Rožinio 
nariai, kartu su kitais parapijiečiais 
prieš šv. Mišias meldžiamės rožinį. 
Beveik pusė narių giedame bažnyčios 
chore, skaitome skatinius ir kitaip 

susibūrėme agapei. Atsinešę, kas ką 
turėjome, drauge vaišinomės, jaukiai 
bendravome. 

Nors mūsų nėra labai daug, tačiau 
stengiamės būti pavyzdžiu parapijie-
čiams. Sekmadieniais prieš šv. Mišias 
meldžiamės rožinio maldą. Kartais 
pagal galimybes dar spėjame nuvykti 
į kaimyninę Karsakiškio parapiją ir 
ten dalyvauti rožinio maldoje.

Be to, talkiname bažnyčioje, tvar-
kome šventoriaus aplinką, dalyvau-
jame procesijose.

Šiais metais, švęsdami Šv. Kry-
Geležių parapijos maldininkai 

lanko kryžių

Gyvojo Rožinio būrelio narės prie 
Palėvenėlės kaimo kryžiaus

Biliakiemio parapijos rožinio 
maldininkai prie koplytstulpio

žiaus Išaukštinimo šventę, aplankėme 
9 parapijoje esančius kryžius. Prie 
kryžių giedojome giesmes, meldėmės. 
Džiaugiamės tarpusavio bendryste.

Gruodžio 18 d. planuojame vykti į 
Kupiškio rajone Uoginių kaime esantį 
Adomo Petrausko etnografinį muzie-
jų susipažinti ir praktiškai pabandyti 
pagal senas tradicijas paruošti Kūčių 
vakarienę. 

Renginio tema „Prie balto Kūčių 
stalo“. Kepsime kūčiukus, iš vaško 
gaminsime žvakes, pinsime advento 
vainiką, melsimės, giedosime gies-
mes.
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kaip galėdami patarnaujame savo pa-
rapijoje. Tvarkome ir puošiame, kada 
tik reikia, bažnyčios vidų ir aplinką. 
Per atlaidus rengiame procesiją. Pri-
žiūrime ir tvarkome keletą koplyts-
tulpių. Prieš Vėlines sutvarkome ap-
leistus kapų kauburėlius, uždegame 
žvakeles. Stengiamės aplankyti vy-
resnius, negalinčius ateiti į bažnytėlę 

narius. Gegužės ir spalio mėnesiais 
mūsų bažnyčioje aukojamos šv. Mi-
šios už gyvuosius ir mirusius Gyvojo 
Rožinio narius. Pagal galimybes va-
žiuojame į piligrimines keliones, tik 
šiuo metu tai trukdo pandemija.

Rugsėjo 14 d., Šv. Kryžiaus Iš-
aukštinimo dieną, kaip ir kasmet su-
ėjome pasimelsti prie koplytstulpio, 
rymančio šalia kelio ir saugančio pra-
eivių ramybę. Šis dailės paminklas 

Iš Zarasų dekanato

Audronė BAKUTIENĖ,
Zarasų Švč. Mergelės Marijos 
Ėmimo į dangų parapija

Šventojo Kryžiaus Išaukštinimo 
šventė Zarasų bažnyčioje paminėta 
iškilmingomis šv. Mišiomis, kurias 
už parapiją aukojo dekanas kunigas 
Vydas Juškėnas. Jis trumpai priminė 
Viešpaties Jėzaus šventojo Kryžiaus 
atradimo istoriją bei paskatino patirti 
ir atrasti Viešpaties kryžiaus gydan-
čią ir gaivinančią galią savo kasdie-
niame gyvenime.

Po šv. Mišių susirinkę šventoriuje 
prie papuošto kryžiaus pasimeldėme. 
Garbės kanauninkas Vilnis Vikto-
ras Cukuras vaizdingai priminė per 
kryžių mums patvirtinamas tikėjimo 
tiesas. Darydami kryžiaus ženklą 
„Vardan Dievo - Tėvo ir Sūnaus, ir 
Šventosios Dvasios“ išpažįstame vie-

ną Dievą Asmenų Trejybėje. 
Žvelgdami į kryžių matome 
vertikalę: Dievas nužengė iš 
Dangaus į žemę, kad blogą 
žmogų padarytų geru žmo-
gumi. Ir kiekvieną iš mūsų 
Viešpats pašaukė ne šiaip 
sau, o būtent tada ir būtent 
čia gimti ir gyventi, kad at-
liktume tuos gerus darbus, 
kuriuos Jis mums paskyrė ir 
numatė atlikti. Taigi gyvena-
me ne sau ir ne kad tik patys 
būtume šventi ir patektume 
į dangų, bet kad pirmiau-
sia liudytume, skleistume 
tą Dievo meilę aplink save. 
Čia tas kryžiaus skersinis: 
kad Dievo meilė sklistų, – pabrėžė 
garbės kanauninkas. 

Pagarbinę Viešpatį giesme ir mal-
da nusifotografavome po kryžiumi 
apglėbti Dievo meilės ir trokštantys 
ja dalintis. Žinom – tai nelengva. Bet 

saugomas valstybės. Tai buvęs senas 
kaimo „ūlyčios“ ąžuolinis kryžius su 
stogeliu, pastatytas dar 1805 m. Jis iš-
stovėjo iki 1980 m., kol pats nuvirto. 
O 1989 m. tuometinio kolūkio pirmi-
ninko rūpesčiu buvo atstatytas. Kop-
lytstulpį sukūrė tautodailininkas S. 
Karanauskas. O šalia klūpančius an-
gelus padovanojo parapijietis Sigitas. 

Mes, parapijiečiai, džiaugiamės, 
kad turime galimybę kartu melstis.

Atkelta iš 24 psl.

mintyse padrąsinančiai vis skamba 
vargonininkės Linos Lukošienės per 
šventąją Komuniją giedotos giesmės 
žodžiai: „Kryžius – pergalės ginklas. 
Šiuo ženklu nugalėsi.“ 

 Šventės dalyviai su kunigais prie Zarasų 
bažnyčios šventoriuje esančio kryžiaus

Naujienos iš kitų vyskupijų 

Iš Kauno arkivyskupijos 
Jonavos dekanato

Aldona KONDERAUSKIENĖ,
Kauno arkivyskupijos Jonavos 
dekanato Gyvojo Rožinio 
draugijos vadovė 

Spalio 9 d. įvyko Jonavos deka-
nato Gyvojo Rožinio draugijos narių 
rekolekcijos „Švenčiausioji Mergelė 
Marija – Vilties Motina“. Nors po šių 
rekolekcijų praėjo šiek tiek laiko, bet 
gyvename paliesti gautos Dievo ma-
lonės. Apie tai ir noriu prisiminti. 

Šioms rekolekcijoms va-
dovavo Jonavos dekanato Gy-
vojo Rožinio draugijos dvasi-
nis vadovas Žeimių ir Kulvos 
parapijų klebonas kun. Rytis 
Gurkšnys. Nors aplink siautėja 
koronavirusas, bet Šv. apaštalo 
Jokūbo bažnyčia greitai prisi-
pildė Gyvojo Rožinio narių ir 
parapijiečių. Mūsų džiaugsmui 
atvyko ir iš Panevėžio vysku-
pijos 26 Gyvojo Rožinio draugijos 
komiteto nariai ir jų vadovė Nijolė 
Gylienė, taip pat Kauno I dekanato 
Gyvojo Rožinio draugijos vadovė 

Valerija Lietuvninkienė ir Kristina 
Jasiulionienė. 

Rekolekcijos prasidėjo šlovinimu. 

Nukelta į 26 psl.

Kunigo R. Gurkšnio katechezė 
Jonavos Šv. apaštalo Jokūbo bažnyčioje
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Iš Ukmergės dekanato

Nijolė BOLŠAKOVIENĖ, 
Ukmergės dekanato Gyvojo Rožinio 
draugijos vadovė

Melstis rožinį širdimi – tai  kartu 
su Marija kontempliuoti Jėzaus Kris-
taus gyvenimą. Ukmergės dekanato 
parapijiečiai buvo pakviesti tapti ro-
žinio maldininkais, burtis į Gyvojo 
Rožinio draugiją ir drauge melstis ro-
žinio maldą. Buvo parengta Gyvojo 
Rožinio maldininko atmintinė. Kiek-
vienas draugijos narys įsipareigojo 
kas dieną melstis jam paskirtą rožinio 
slėpinį, dvasioje jungdamasis su vi-
sais kitais nariais. Išdalijamos popie-
žiaus ir dekanato rožinio maldos  in-
tencijos visiems metams. Asmeniniai 
užtarimo maldos prašymai visiems 
Gyvojo Rožinio draugijos nariams 
yra perduodami telefonu. Kiekvieno 
mėnesio 13 d. ir paskutinį mėnesio  
sekmadienį aukojamos šv. Mišios už 
Gyvojo Rožinio draugijos narius ir jų 
artimuosius, o Vėlinių  oktavoje mel-
džiamasi už metų laikotarpyje miru-
sius. Stengiamės dalyvauti įvairiuose 
kitose parapijose vykstančiuose ren-
giniuose. Kasmet keliaujame į Šilu-
voje bei Aušros Vartuose vykstančius 
atlaidus bei į Atsinaujinimo dienas 
Kaune. Susitarę su vienuolynų seseri-
mis, vykstame pas jas į rekolekcijas.

Kasmet dalyvaujame Panevėžio 
vyskupijos Gyvojo Rožinio draugi-
jos rengiamame kongrese, kuo labai 
džiaugiamės ir dėkingi, kad esame 

kviečiami. Ir šiais metais buvome pa-
kviesti ir svetingai priimti. Klausėmės 
įdomios Telšių vyskupo Vincento Bo-
risevičiaus kunigų seminarijos rekto-
riaus kun. prof. dr. Sauliaus Stumbros 
katechezės, kuri mus įkvėpė prasmin-
gai ir nuoširdžiai maldai į Švč. Mer-
gelę Mariją ir šv. Juozapą. Gerą šven-
tišką nuotaiką agapės metu dovanojo 
Panemunėlio saviveiklininkai, tad ir 
jiems norisi padėkoti. Grįždami dar 
pasimeldėme ir pasigrožėjome Ro-
kiškio Šv. Mato bažnyčia, išklausėme 
gidės pasakojimą apie jos pastatymo 
istoriją. Aplankėme Rokiškio dvarą, 
kuris paliko didelį įspūdį. Dėkojame 
Dievui už galimybę dalyvauti kon-
grese, o Panevėžio vyskupijos Gyvo-
jo Rožinio draugijos vadovei  Nijolei 
Gylienei už pakvietimą ir užsimezgu-
sią mūsų nuoširdžią draugystę. 

Kasmet spalio mėnesį Ukmergės 
Šv. apaštalų Petro ir Povilo bažnyčio-
je švenčiame  Švč. Mergelės Marijos, 
Rožinio Karalienės, šventę. Ir šiais 

metais spalio mėnesio pir-
mąjį šeštadienį buvo šven-
čiama ši graži Švč. Mergelei 
Marijai skirta šventė. Roži-
nio maldą kartu su Gyvojo 
Rožinio maldininkais mel-
dėsi Šiluvos Švč. Mergelės 
Marijos Gimimo bazilikos 
vikaras kunigas Robertas 
Urbonavičius. Katechezės 
išmintimi pasidalijo Aušros 
Vartų Marijos ir Šv. Tere-

sėlės vienuolijos sesė Odeta 
CMAT. Ji citavo Šv. Kūdi-
kėlio Jėzaus Teresėlę: „Nebi-

jok mylėti Švč. Mergelės Marijos per 
daug, tu niekada jos nemylėsi pakan-
kamai“, taip pat priminė Šv. Teresė-
lės pastebėjimą, kad Mergelę Mariją 
geriausia vadinti Mama. Šv. Mišias 
už mus aukojo Kauno arkivyskupas 
emeritas Lionginas Virbalas SJ. Ir jis 
paaiškino, jog rožinio maldos metu 
kelis kartus kartojamos vienodos 
maldos – tai lyg daug kartų mylimam 
žmogui sakomi žodžiai ,,myliu tave”, 
todėl to kartojimo niekada nebus per 
daug. Arkivyskupas kvietė tuos, ku-
rie dar nepriklauso Gyvojo Rožinio 
draugijai, prisijungti ir melstis kartu. 
Taip pat šv. Mišias aukojo Ukmergės 
dekanas kun. Raimundas Kazaitis, Ši-
luvos Švč. Mergelės Marijos Gimimo 
bazilikos vikaras kun. Robertas Urbo-
navičius bei Deltuvos Švč. Trejybės 
parapijos klebonas kun. Gintautas 
Naudžiūnas. Po šv. Mišių dar klau-
sėmės Švč. Mergelei Marijai skirtų 
giesmių.

Visi suklupome prieš Švč. Sakramen-
tą: tyloje ir susikaupime – prieš mus 
gyvasis Kristus... Atvėrę širdis garbi-
nome Kūrėją, atsiprašėme už save ir 
visą žmoniją, priėmėme Jo meilę, kuri 
mus visus apgaubė. Sugiedoję Gyvo-
jo Rožinio draugijos  himną - giesmę 
„Su galinga Rožančiaus malda“, mel-
dėmės rožinį, apmąstydami Džiaugs-
mo slėpinius, kurių giliai prasmingus 
mąstymus pateikė tikybos mokytoja 
Vaida Tamelienė ir Jonavos vaikų 

lavinimo centro direktorė Joana Gu-
džiūnienė. Šventėme Atgailos ir Su-
sitaikinimo sakramentą. Klausyklose 
mums patarnavo Jonavos dekanato 
kunigai. Po to buvome pakviesti  jau-
kiai pavakario arbatėlei į parapijos 
salę. Pabendravome, pasidžiaugėme 
vieni kitais. Mūsų svečiai buvo pa-
kviesti į ekskursiją po Jonavos sena-
miestį. Vakaro katecheze rekolekcijų 
vadovas kun. Rytis Gurkšnys pakvie-
tė visus žvelgti į Dievo teikiamą viltį 
ir joje įsitvirtinti. Rekolekcijos bai-
gėsi šv. Mišių šventimu, kurioms va-

Atkelta iš 25 psl. dovavo kun. Rytis Gurkšnys ir kun. 
Juozas Čičirka, giedojo jungtinis Jo-
navos Šv. apaštalo Jokūbo parapijos 
choras. Po šv. Mišių rekolekcijų da-
lyviai pasiaukojo Švč. Mergelei Ma-
rijai. Dėkojant Aukščiausiajam už re-
kolekcijų metu gautas malones norisi 
prisiminti kun. Ryčio Gurkšnio kate-
chezės žodžius: „Dievo Motina buvo 
šalia Sūnaus pačią sunkiausią valan-
dą. Jos širdis visada buvo įsitvirtinusi 
viltyje džiaugsmo ir skausmo dieną. 
Ji moko mus ir padeda mums išlaiky-
ti viltį kiekviename žingsnyje“.

Arkivyskupas L. Virbalas SJ sako homiliją
Nuotrauka Kristinos Daveikienės                     
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Iš Telšių vyskupijos

Sesuo Edita GEDMINTAITĖ, 
Telšių vyskupijos Gyvojo Rožinio 
draugijos koordinatorė

2021 m. liepos 31 d. grupė Gyvojo 
Rožinio draugijos narių vykome į Pa-
nevėžio vyskupijos Gyvojo Rožinio 
draugijos kongresą, kurio tema „Švč. 
Dievo Motina mūsų tautos ir šeimų 
gyvenime“.

Kadangi esame naujagimiai – 
mums tik 2 nepilni metukai, tai išvy-
ka į šį kongresą buvo pirmoji kelionė 
į svečius. 

Kiekvienas grupės narys patyrė 
kažką ypatingo. Jau pasiekus nuo-
stabioje vietoje Panemunėlio švento-
vę, stebino autobusų, kuriais atvyko 
maldininkai iš visos Lietuvos, gausa. 
Neapsakomai šiltas ir malonus svečių 
sutikimas. Įėjus į šventovę, nustebino 
kruopštus pasiruošimas šventei. La-
bai miela buvo klausyti katechezės, 
kurią vedė mūsų kraštietis, kalbantis 
su žemaitišku akcentu, Telšių vysku-
po Vincento Borisevičiaus kunigų se-
minarijos rektorius kunigas prof. dr. 
Saulius Stumbra. 

Rožinio malda šventoriuje su ne-
šiojamu Švč. Mergelės Marijos alto-
rėliu sielai davė nepakartojamą mal-
dos pakilimą džiaugsmo dvasioje. 

Šv. Mišių metu pasijutome tikri 
broliai ir seserys, suvienyti Viešpa-
ties aukoje, pamaitinti Jo Kūnu ir 
Krauju.

Įspūdinga ir nuoširdi medelio so-
dinimo ceremonija. Širdį sušildė žalių 
medžių paūksmėje baltomis staltiesė-
mis užtiestų stalų gausa – agapė. Visi 
susibūrę kaip viena šeima. Dar labiau 
nuotaiką kėlė muzikantai ir šokėjai.

Stebino nepaprastas organizatorių 
rūpestis.

Tai įspūdžiai ir pasidalinimai kai 
kurių dalyvių, patyrusių dvasinį pa-
kilimą ir džiaugsmą būti didelės Die-
vo šeimos nariais.

2021 m. rugsėjo 18 d. Telšių vys-
kupijoje vyko pirmosios Telšių vys-
kupijos Gyvojo Rožinio draugijos 
rekolekcijos.

Nuo ankstaus ryto „su galinga Ro-

žančiaus malda“ iš įvairių Žemaitijos 
miestų ir miestelių Gyvojo Rožinio 
draugijos nariai suvažiavo į Žemai-
tijos sostinę. Visi keliai iš įvairių 
dekanatų vedė į Telšius – vyskupi-
jos sostinę – iš Mažeikių, Palangos, 
Plungės, Šilutės, Tauragės, Telšių de-
kanatų. Atvyko daugiau nei 155 Gy-
vojo Rožinio draugijos nariai.

Susirinkome Telšių kunigų semina-
rijos patalpose. Nuostabi aplinka. Žvel-
giant  pro seminarijos 5 aukšto langus 
atsiveria nuostabūs gamtos vaizdai. 
Viešpats mus pradeda džiuginti prieš 
akis atskleisdamas savo kūrybos grožį, 
įvesdamas į dvasinį pakilimą.

Gurkšnojant kvapią kavą prasi-
deda tarpusavio bendravimas su kitų 
parapijų nariais. Prie grupelių prisi-
jungia ir JE Telšių vyskupas Algirdas 
Jurevičius. 

Rekolekcijos prasidėjo himnu į 
Šventąją Dvasią. Taip ir jautėsi, kad 
visa patalpa prisipildė Šventosios 
Dvasios jėgos, šilumos, džiaugsmo ir 
meilės. Tą jautė visi ten susirinkę.

Visus susirinkusius pasveikina Gy-
vojo Rožinio draugijos dvasinis vado-
vas kan., relig. m. mgr., teol. lic. An-
driejus Sabaliauskas, pakviesdamas JE 
vyskupą Algirdą Jurevičių tarti žodį. 

Vyskupas nuoširdžiai pasveikino 
susirinkusius. Jis atsinešė Švč. Mer-
gelės Marijos azijietišką statulėlę. 
Tuo akcentuodamas, kad visos tautos 
myli Švč. Mergelę Mariją ir vaizduo-
ja pagal savo tautos kultūrą ir tradi-
cijas. Ir tai mums priminė, kad Jėzus 
savo mokinius siuntė į visus pasaulio 
kraštus. Vyskupas supažindino, kaip 
įvairūs šventieji priėmė Švč. Mergelę 
Mariją į savo gyvenimą. Akcentavo 
maldos ir pasiaukojimo svarbą sun-
kumų ir išbandymų momentais.

Po to labai tiko giesmė „Ausk Ma-
rijai rožių giją“, kurią labai buvo pa-
milęs šv. Kazimieras. Visa salė nuo-
širdžiai giedojo, tiesiog oras virpėjo, 
o sielą užvaldė šiltas džiaugsmingas 
jausmas.

Kavos pertraukėlė... Koks malo-
nus bendravimas, susipažinimas su 
kitais nariais iš kitų parapijų. Tiesiog 
matėsi, kaip visų veidai švytėjo vidi-
niu džiaugsmu.

Po trumpos kavos pertraukėlės kal-
bėjo Gyvojo Rožinio draugijos dvasios 
vadovas kan. relig. m. mgr., teol. lic. 
Andriejus Sabaliauskas. Jis akcentavo 
rožinio svarbą Bažnyčios gyvenime. 
Kaip svarbu apjuosti Bažnyčią rožinio 
grandine, kad jokios piktos jėgos ne-
pasiektų Bažnyčios širdies. Labai gra-
ži, neužmirštama mintis, pasakyta ka-
nauninko Andriejaus: „Rožinio malda 
vedame tautą į Dievo Karalystę“. 

Trumpai kalbėjo vyskupijos Gy-
vojo Rožinio draugijos koordinatorė 
Švč. Mergelės Marijos Nepaliauja-
mos pagalbos šv. Pranciškaus seserų 
kongregacijos sesuo Edita. Ji padėko-
jo susirinkusiems ir apibendrino, kas 
vyksta parapijose, kiek yra narių ir 
kaip svarbu tarpusavio bendravimas. 

Per Švč. Sakramento adoraciją 
Viešpats žvelgė į visus ir laimino. Tuo 
metu buvo klausoma išpažinčių ir mel-
džiamasi Švč. Mergelės Marijos roži-
nis, kuriam vadovavo sesuo Edita.

Šv. Mišias Telšių Šv. Antano Pa-
duviečio katedroje koncelebravo 
kunigas kanaunininkas Andriejus 
Sabaliauskas. Jo įtikinantys žodžiai 
homilijos metu galutinai suminkštino 
ir uždegė visų širdis.

Šventė baigėsi nuotaikinga ir 
draugiška agape. Ir čia Šventoji Dva-
sia nepaliko mūsų. Jos buvo pripildy-
ta visa patalpa – užlietos visų širdys. 
Visi džiaugsmingi, pripildyti Šven-
tosios Dvasios, švytinčiais veidais 
skirstėsi į savo namelius.

Šv. Mišias aukoja kun. 
kanauninkas A. Sabaliauskas
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Iš Vilkaviškio vyskupijos 
Šakių dekanato

Virginija JARUŠAITIENĖ,  
Vilkaviškio vyskupijos 
Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos 
gyvojo rožinio grupelių atstovė 

Nors mūsų vyskupijoje Gyvojo Ro-
žinio draugija nėra įkurta, bet džiau-
giamės Šakių Šv. Jono Krikštytojo 
parapijoje turėdami 11 maldos grupe-
lių. Šiuo metu maldininkams sunkiau 
ateiti į bažnyčią, todėl gyvasis rožinis 
padeda neatitrūkti nuo maldos, o pa-
siaukojančiai melstis. Spalio mėnesį 
meldėmės už gyvus ir mirusius roži-
nio maldininkus. Taip pat kiekvieno 
mėnesio pirmąjį sekmadienį meldžia-
mės už parapijoje veikiančias rožinio 
maldos grupeles.

Meldžiamės už visus, kurie mums 
padeda augti ir tobulėti, už savo gi-
minaičius, kaimynus, bendradarbius, 
kurie nutolę nuo Dievo, už tuos, kurie 
dar neatrado džiaugsmo švęsti sek-
madienį bendruomenės šv. Mišiose, 
už priklausomybių varginamus žmo-
nes ir jų artimuosius, už šeimas, ku-
riose auga negalią turintys vaikai, už 
paribiuose esančių asmenų priėmimą 
į mūsų bendruomenes. Prašome ap-
šviesti besiblaškančius, pasimetusius 
arba abejojančius savo gyvenimo 
keliu, meldžiamės už tuos asmenis, 
kuriuos šiuo metu yra sunkiausia pri-
imti, už sunkiai sergančius ir vilties 
netekusius, už krizę išgyvenančius 
dvasininkus, už kunigo tarnystę pa-
likusius ar ketinančius ją palikti, už 
priklausomybių varginamus kunigus.

Kadangi šie metai yra skirti mal-

dai už šeimas, todėl meldžiame Švč. 
Mergelę Mariją, šv. Juozapui už-
tariant, padėti, kad malda sugrįžtų į 
mūsų šeimas. 

Taip pat labai miela, kad Gelgau-
diškio Šv. Kryžiaus Išaukštinimo pa-
rapijoje 2006 m. suburta gyvojo roži-
nio maldos grupelė. Džiaugiamės jų 
maldomis. 

Manome, kad gretimose mūsų 
vyskupijos parapijose galbūt buvo 
suburtos gyvojo rožinio maldos gru-
pelės. Labai norėtume, kad jos būtų 
atgaivintos ir mes, rožinio maldos 
mylėtojai, susiburtume į Vilkaviškio 
vyskupijos Gyvojo Rožinio draugiją. 
Teko girdėti, kad taip yra kitose vys-
kupijose. Tikimės, kad, atėjus laikui, 
tuo pasirūpins dekanatų dekanai, pa-
rapijų klebonai ir rožinio maldos my-
lėtojai. To tikrai labai norėtųsi.

Iš Vilniaus arkivyskupijos 
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo
parapijos

Raimonda LIEPIENĖ,
Vilniaus Šv. arkangelo Rapolo 
parapijos Gyvojo Rožinio 
draugijos pirmininkė

Šiemet spalio 7 d. Vilniaus Gyvo-
jo Rožinio maldininkai iškilmingai 
šventė Rožinio Švč. Mergelės Ma-
rijos šventę minėdami Vilniaus Šv. 
arkangelo Rapolo parapijos Gyvojo 
Rožinio maldos draugijos įkūrimo 

20-metį. Šioje iškilmėje dalyvavo ir 
vienijosi rožinio maldoje taip pat ir 
Gyvojo Rožinio maldininkai iš kitų 
Vilniaus arkivyskupijos parapijų: iš 
Šv. Stanislovo ir Šv. Vladislovo arki-
katedros bazilikos, Pal. Jurgio Matu-
laičio, Šv. Jono Pauliaus II, Šv. Jono 
Bosko, Šv. Juozapo parapijos, Trakų 
Švč. Mergelės Marijos Apsilankymo 
bazilikos. Po šv. Mišių buvo šventi-
namos devocionalijos ir dovanojami 
maldynėliai „Švč. M. Marijos rožinio 
malda švenčiant 2021 m. misijų mė-
nesį „Negalime tylėti apie tai, ką esa-
me matę ir girdėję“ (Apd 4, 20)“.

Šv. arkangelo Rapolo parapijos 
klebonas kunigas Miroslav Grabovs-
ki pasveikino susirinkusius Gyvojo 
Rožinio maldininkus ir jaunuosius 
„rožinukus“ nuoširdžiu palinkėjimu 
ir kvietė dar uoliau populiarinti šį 
pamaldumą parapijose, o ypač tarp 
jaunimo, ir meldžiantis per Marijos 
radiją. Susirinkusius maldininkus ir 
naujus narius klebonas palaimino ran-
kų uždėjimu, kad dar karščiau uždegtų 
Dievo dovaną, esančią mumyse, mūsų 
širdyse. Tai dar labiau suartino mūsų 
bendrystę. Popietėje kartu su parapijos 
jaunimo „rapoliukų“ choru giedojome 
giesmes, skirtas Marijai, ir dalinomės 
piligriminių kelionių, kuriose lankėme 
marijines šventoves Pažaislyje, Tra-
kuose, Šiluvoje, įspūdžiais. Ši šventė 
ir šis susitikimas buvo tikra atgaiva 
mūsų gyvenime, dar labiau priartinan-
ti prie Dievo ir Švč. Mergelės Marijos, 
padrąsinanti ir kitus tikinčiuosius su 
didesniu pasitikėjimu pažvelgti į Švč. 
Mergelę Mariją ir sekti Kristumi.

„Marija – Dievo laiškas“ leidžiamas nuo 2004 m. gegužės 16 d.
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