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VISUR, KUR YRA KRIKŠČIONYS, KIEKVIENAS TURI 
ATRASTI GAILESTINGUMO OAZES

Iš pop. Pranciškaus bulės „MISERICORDIAE VULTUS“

Užmiršome didingą mokymą, šventojo Jono Pauliaus II išdėstytą jo antrojoje 
enciklikoje Dives in misericordia. Ji anuomet buvo paskelbta netikėtai ir daugelį 
nustebino dėl pasirinktos temos. Ypač norėčiau priminti dvi ištraukas. Iš pradžių 
šis šventasis popiežius pabrėžė, kad mūsų laikų kultūroje gailestingumo tema už-
miršta: „Šiandienė mąstysena, turbūt labiau nei praeities žmonių, priešinasi Die-
vo gailestingumui, net mėgina pačią gailestingumo idėją išstumti iš gyvenimo ir 
išrauti iš žmogaus širdies. Pats žodis „gailestingumas“ bei jo sąvoka tarsi trikdo 
žmogų, kuris dėl mokslo ir technikos niekada iki tol negirdėtos plėtros tapo žemės 
viešpačiu, ją pajungė ir užvaldė (plg. Pr 1, 28). Toks „žemės užvaldymas“ – dažnai 
vienpusiškai ir paviršutiniškai suprantamas – jau nebepalieka vietos gailestingu-
mui. <...> Todėl daugybė pavienių žmonių ir ištisos grupės, esant tokiai Bažnyčios 
ir pasaulio situacijai, gyvo tikėjimo vedami, beveik spontaniškai gręžiasi į Dievo 
gailestingumą“.

Tada šventasis Jonas Paulius II pabrėžė primygtinį poreikį skelbti ir liudyti 
gailestingumą šiandieniame pasaulyje: „Mane skatina meilė žmogui ir viskam, 
kas žmogiška ir kas, daugelio mūsų amžininkų manymu, yra labai dideliame pa-
vojuje. Kristaus slėpinys <…> mane įpareigoja skelbti gailestingumą kaip Kristaus 
slėpinyje apreikštą gailestingąją Dievo meilę. Kristaus slėpinys kviečia kreiptis į tąjį 
gailestingumą, jo šauktis šiuo sunkiu ir neramiu Bažnyčios ir pasaulio istorijos 
tarpsniu“. Šis jo mokymas šiandien kaip niekada aktualus ir šiais Šventaisiais me-
tais vertas prisiminti. Iš naujo pasiklausykime jo žodžių: „Bažnyčia gyvena auten-
tišką gyvenimą, išpažindama ir skelbdama gailestingumą – nuostabiausią Kūrėjo 
bei Atpirkėjo savybę, – ir vesdama žmones prie Išganytojo gailestingumo, kurį ji 
saugo ir dalija, versmių“.

Bažnyčiai tenka užduotis skelbti Dievo gailestingumą, tvinksinčią Evangeli-
jos širdį, kuri per ją turi pasiekti kiekvieno žmogaus širdį ir protą. Kristaus Sužadėti-
nė persiima Dievo Sūnaus, ateinančio pas visus be išimties, elgsena. Mūsų laikais, 

	Balandžio 4 d. – Viešpaties apsireiškimo iškilmė (atkelta iš kovo 25 d.) ir pirmasis mėnesio pir-
madienis:
– 18 val. Sudėtinės šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.

	Balandžio 5 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
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mėte, kad būtų meldžiamasi, vardais palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
	Balandžio 10 d. – III Velykų sekmadienis. 

– Po 12 val. Šv. Mišių (13.30) parapijos salėje Vilkaviškio poezijos ir kitų menų mėgėjų asocia-
cijos „Volungė“ teminė popietė.

– Nuo šiandien užrašomos sudėtinės Šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas.
	Balandžio 23 d. – Šv. Jurgio – Lietuvos globėjo minėjimas. 

– 9, 12 ir 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios į šv. Jurgį aukojusiųjų intencijomis, prašant Dievo palai-
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– Nuo 10 val. parapijos salėje iš Kauno atvykę kraujo donorystės centro darbuotojai lauks krau-
jo donorų.

– 12 val. Šv. Mišios už gyvybę.
– Po 12 val. Šv. Mišių parapijos salėje vyks tai dienai skirta konferencija, teminiai užsiėmimai 

vaikams, paaugliams ir suaugusiems, meninė programa ir agapė. Visus nuoširdžiai kviečiame.
	Balandžio 25 d. – Šv. Evangelistas Morkus.
	Balandžio 29 d. – Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja – Europos globėja. 
	Nuo Gegužės 1 d. – gegužinės pamaldos, skirtos Švč. M. Marijos garbei. 

– 17.40 val. – Giedosime Švč. M. Marijos litaniją.
	Gegužės 1 d. – Motinos diena.

– 9 val. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas.
– 12 val. Šv. Mišios už gyvas motinas. Po Šv. Mišių – Švč. M. Marijos litanija.
– 18 val. Šv. Mišios už mirusias motinas. Prieš Mišias (17.45) bus giedamos Gedulinės liturginės 

valandos – „Egzekvijos“.
– Visose Šv. Mišiose bus teikiamas specialus palaiminimas Motinoms.
– Nuo Motinos Dienos, visą gegužės mėnesį, vakaro Šv. Mišios aukojamos už gyvas ir mirusias 

motinas aukojusiųjų intencijomis.



BALANDŽIO MĖNESIO SKELBIMAI: 
	Kovo 26 d. – Didysis Šeštadienis – Bažnyčia budi prie Kristaus kapo apmąstydama Jo kančią ir 
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– Nuo 8 val. iki 27 d. 8 val. Jubiliejinių Gailestingumo metų 24 val. Švč. Sakramento adoracija 

Šv. Kryžiaus bažnyčioje.
– Nepamirškite, kad šią naktį reikia persukti laikrodžius viena valanda į priekį.

	Kovo 27 d. – Šv. Velykos – Viešpaties prisikėlimo iškilmė:
– 8 val. Prisikėlimo pamaldos šv. Kryžiaus bažnyčioje ir procesija į Katedrą Prisikėlimo Šv. Mi-

šioms.
– Kitos Šv. Mišios įprastu laiku (12 ir 18 val.).

	Kovo 28 d. – Velykų antroji diena:
– Šv. Mišios Katedroje sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.).

	Balandžio 1 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:
– 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
– 5 val. Gailestingumo vainikėlis ir Šv. Mišios su maldininkais iš Kybartų.

	Balandžio 2 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis.
– 18 val. šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.

	Balandžio 3 d. – Antras Velykų sekmadienis (Atvelykis) – Mažųjų Velykėlės. DIEVO GAILESTIN-
GUMO SEKMADIENIS ir pirmasis mėnesio sekmadienis.
– Prieš 12 val. Šv. Mišias giedosime Dievo Gailestingumo vainikėlį.
– 12 val. Šv. Mišiose melsimės už parapiją ir pašaukimus, bei meldžiant Dievo Gailestingumo.

kai Bažnyčia yra įsipareigojusi naujajai evangelizacijai, gailestingumo temą bū-
tina iš naujo siūlyti su nauju užsidegimu ir atnaujinta pastoracija. Bažnyčiai ir jos 
skelbimo įtikimumui esmingai svarbu, kad pirmiausia ji pati gyventų gailestingu-
mu ir jį liudytų! Ji turėtų perteikti gailestingumą savo kalba bei veiksmais taip, kad 
jis įsiskverbtų į žmonių širdis ir paskatintų juos pasukti keliu, vedančiu pas Tėvą.

Pirmutinė Bažnyčios tiesa yra Kristaus meilė. Bažnyčia tampa šios meilės, ve-
dančios iki atleidimo bei savęs dovanojimo, tarnaite ir perteikėja žmonėms. Tad 
kur yra Bažnyčia, visur turi būti regimas Tėvo gailestingumas. Mūsų parapijose, 
bendruomenėse, organizacijose ir sąjūdžiuose, t. y. visur, kur yra krikščionys, kie-
kvienas turi atrasti gailestingumo oazes.

Šiais jubiliejaus metais gyvenkime pagal mūsų Viešpaties žodį: būdami gai-
lestingi kaip Tėvas. Evangelistas, sakydamas: „Būkite gailestingi, kaip ir jūsų Tė-
vas gailestingas“ (Lk 6, 36), perteikia Jėzaus mokymą. Tai – reikli, bet ir džiaugsmo 
bei ramybės sklidina gyvenimo programa. Šis Jėzaus imperatyvas skirtas visiems, 
kurie klauso jo balso (plg. Lk 6, 27). Norėdami gyventi gailestingumu, pirma turė-
tume įsiklausyti į Dievo žodį. Tai reiškia, kad turėtume vėl atrasti tylos vertę, jog 
galėtume apmąstyti mums skirtą žodį. Tada bus įmanoma Dievo gailestingumą 
kontempliuoti bei persiimti juo kaip gyvensena.

Ypatingas ženklas Šventaisiais metais yra piligriminė kelionė, nes ji simbo-
lizuoja kiekvieno žmogaus per gyvenimą nueinamą kelią. Piligriminė kelionė yra 
pats gyvenimas, o žmogus – viator, piligrimas pakeliui į trokštamą tikslą. Pana-
šiai ir norėdamas nukakti prie Šventųjų durų Romoje ar į kurią nors kitą vietovę 
kiekvienas pagal savo jėgas turi atlikti piligriminę kelionę. Ši turėtų rodyti, kad ir 
gailestingumas yra siektinas tikslas, reikalaujantis įsipareigojimo ir aukos. Pili-
griminė kelionė turi skatinti atsiversti: žengdami pro Šventąsias duris, leidžiamės 
apkabinami Dievo gailestingumo ir įsipareigojame būti gailestingi kitiems, kaip 
Tėvas yra gailestingas mums.

Viešpats Jėzus nurodo piligriminės kelionės etapus, per kuriuos galima pa-
siekti šį tikslą: „Neteiskite ir nebūsite teisiami; nesmerkite ir nebūsite pasmerkti; 
atleiskite, ir jums bus atleista. Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, 
sukratytą ir su kaupu jums atiduos į užantį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus at-
seikėta“ (Lk 6, 37–38). Jis pirmiausia sako neteisti ir nesmerkti. Kas nenori užsi-
traukti Dievo teismo, tas neturi tapti savo brolio teisėju. Žmogus teisdamas visada 
žvelgia į paviršių, o Tėvas regi vidines gelmes. Kiek daug blogo pridaro žodžiai, 
įkvėpti pavydo! Netinkamas atsiliepimas apie brolį, kurio nėra šalia, prilygsta jo 
parodymui blogoje šviesoje, kenkimui jo reputacijai ir jo apkalbėjimui. Todėl ne-
teisti ir nesmerkti pozityvia prasme reiškia kiekviename asmenyje įžiūrėti gėrio 
ir neleisti, kad jis dėl mūsų riboto nuosprendžio bei įsitikinimo, jog viską žinome, 

nukentėtų. Tačiau, norint parodyti gailestingumą, to nepakanka. Jėzus taip pat 
ragina atleisti ir save dovanoti, būti atleidimo įrankiais, nes mes pirmi patyrėme 
Dievo atleidimą, ragina būti kilniadvasiais kitiems žinant, kad ir Dievas kilniadva-
siškai rodo mums savo palankumą.

Tad Šventųjų metų „šūkis“ yra būti gailestingiems kaip Tėvas. Gailestingu-
mu įrodoma, kaip stipriai Dievas mus myli. Jis atiduoda save mums amžiams kaip 
dovaną ir nieko mainais iš mūsų neprašo. Ateina į pagalbą, kai tik jo šaukiamės. 
Puiku, kad kasdienė Bažnyčios malda prasideda žodžiais: „Teikis mane gelbėti, 
Dieve!“ (Ps 70, 2). Pagalba, kurios prašome, jau yra pirmasis Dievo gailestingumo 
žingsnis mūsų atžvilgiu. Jis ateina mūsų išgelbėti iš mūsų silpnumo. O jo pagalbos 
esmė yra tai, kad jis mus paskatina priimti jo artumą. Palytėti jo gailestingumo, 
galime diena iš dienos būti gailestingi kitiems.


