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GailestinGumo motina ir Bažnyčios poreikis 
skelBti Dievo GailestinGumą

iš pop. pranciškaus bulės „miseriCorDiae vultus“

Mintys dabar krypsta į Gailestingumo Motiną. Tegu jos meilus žvilgsnis 
lydi mus visus šiuos Šventuosius metus (ir per visas mūsų gyvenimo dienas), 
kad iš naujo atrastume Dievo švelnumo džiaugsmą. Nė vienas taip, kaip Ma-
rija, nepažino žmogumi tapusios Dievo slėpinio gelmės. Jos visas gyvenimas 
buvo paženklintas žmogumi tapusio Gailestingumo artumo. Nukryžiuotojo ir 
Prisikėlusiojo motina įžengė į dieviškojo gailestingumo šventovę, nes artimai 
dalyvavo jo meilės slėpinyje.

Išrinkta būti Dievo Sūnaus motina, Marija nuo pradžių buvo Tėvo meilės 
rengiama būti sandoros tarp Dievo ir žmonių skrynia. Savo širdyje ji sergėjo 
Dievo gailestingumą tobulos darnos su savo Sūnumi Jėzumi dvasia. Jos gies-
mė ant Elzbietos namų slenksčio buvo skirta gailestingumui „iš kartos į kartą“ 
(Lk 1, 50). Šiuose pranašiškuose Mergelės Marijos žodžiuose jau glūdėjome ir 
mes. Tai teiks mums paguodos ir paspirties, kai žengsime pro Šventąsias duris 
norėdami patirti dieviškojo gailestingumo vaisių.

Kryžiaus papėdėje Marija drauge su Jonu, meilės mokiniu, liudija Jėzaus 
tartus atleidimo žodžius. Atleidimas tiems, kurie Jį nukryžiavo, rodo, koks di-
dis yra Dievo gailestingumas. Marija liudija, kad Dievo Sūnaus gailestingu-
mas yra begalinis ir pasiekia visus nė vieno neapeidamas. Kreipkimės į ją sena 
ir visada nauja malda Salve, Regina (Sveika Karaliene), kad ji nenuilstamai 
lydėtų mus savo gailestingomis akimis ir padarytų mus vertus kontempliuoti 
Gailestingumo veidą – savo Sūnų Jėzų.

Savo maldą taip pat kreipiame į šventuosius ir palaimintuosius, gailes-
tingumą padariusius savo gyvenimo užduotimi. Ypač atmename didžiąją 
gailestingumo apaštalę, šventąją Faustiną Kowalską. Ji, kuri buvo pašaukta 
įžengti į dieviškojo gailestingumo gelmes, mus teužtaria ir telaimi mums ma-

	Lapkričio 9 d. – Laterano bazilikos pašventinimo šventė.
– 18.30 val. Vilkaviškio dekanato šeimos centras kviečia į kino vakarą parapijos salėje. Bus 

rodomas kino filmas – „Kovos kambarys“, apie tai, jog sėkmė ir laimė gyvenime gali būti 
laikina ir apgaulinga. Žiūrėdami šį filmą atrasime, kodėl taip yra, ir kad kovoti turime ne 
vienas prieš kitą, bet vienas už kitą.

	Lapkričio 13–20 d. – Vilniaus Aušros Vartų Švč. M. Marijos – Gailestingumo Motinos atlai-
dai.
– Vilniaus Aušros Vartuose (šv. Teresės bažnyčioje) Šv. Mišios lietuvių kalba 8, 9.30, 11 ir 

19 val.
– Mūsų katedroje kasdien po 8 val. Šv. Mišių melsimės į Švč. M. Mariją.

	Lapkričio 13 d. – Jubiliejinių Gailestingumo metų uždarymas.
– 12 val. Šv. Mišioms vadovaus J.E. vyskupas Rimantas Norvila.

	Lapkričio 16 d. – Švč. M. Marijos – Gailestingumo Motinos iškilmė.
– 8 ir 18 val. Šv. Mišios į Švč. M. Mariją aukojusiųjų intencijomis.

	Lapkričio 19 d. – Vilkaviškio vyskupijos diena Aušros Vartuose. 11 val. Šv. Mišios Šv. Teresės 
bažnyčioje.
– Autobusas nuo parapijos salės pajudės 7 val. Norinčius vykti kviečiame užsiregistruoti iš 

anksto pas Marijos Legiono vadovę Aneliukę tel. 861371171.
	Lapkričio 20 d. – Kristaus Karaliaus – Visatos Valdovo iškilmė:

– Suteikiami atlaidai įprastinėmis sąlygomis ir viešai sukalbėjus žmonijos pasiaukojimo Jė-
zui Kristui Karaliui aktą „Mielasis Jėzau, žmonijos Atpirkėjau“.

– Po 12 val. Šv. Mišių į parapijos salę visus kviečia kolektyvas „Volungė“.
	Lapkričio 23 d. – Negimusio kūdikio diena.

– Po 18 val. Šv. Mišių Šeimos Centras visus kviečia ant katedros laiptų uždegti po žvakelę 
prisimenant visus negimusius kūdikius.

	Lapkričio 27 d. – Pirmasis Advento sekmadienis.
– Rarotos pamaldos:  Sekmadieniais 8.20 val. prie įstatyto Švč. Sakramento bus giedamos 

Švč. M. Marijos valandos.
– Šiokiadieniais 7.45 val.
– Šeštadieniais 8.45 val.

– 9 val. Šv. Mišiose šventinami Kalėdaičiai. Juos galima įsigyti: prieš ir po Šv. Mišių zakristi-
joje, kitu metu – parapijos raštinėje.

	Lapkričio 30 d. – šv. apaštalo Andriejaus šventė.



lapkričio mĖnesio skelBimai: 
	Lapkričio 1–30 d. – 18 val. Šv. Mišios aukojamos už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
	Lapkričio 1 d. – Visų Šventųjų šventė ir pirmasis mėnesio antradienis:

– Šv. Mišios sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.).
– 9 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaiminimas šv. An-

tano relikvija.
– 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių – vėlinių procesija.

	Lapkričio 1–8 d. – Vėlinių oktava (aštuondienis). Galima pelnyti visuotinius atlaidus miru-
siesiems. 
– 1–2 d. Esant malonės stovyje pamaldžiai aplankant bažnyčią ar viešą koplyčią ir ten su-

kalbant „Tėve mūsų“ ir „Tikiu“.
– 3–8 d. Esant malonės stovyje pamaldžiai aplankant kapines ir bent mintimis pasimel-

džiant už mirusiuosius.
	Lapkričio 2 d. – Maldos už Mirusius diena – Vėlinės:

– Visos (9, 12 ir 18 val.) Šv. Mišios aukojamos už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
– 9 val. Šv. Mišioms vadovaus J.E. vyskupas Rimantas Norvila.
– Kiekvienas kunigas šią dieną aukoja trejas Šv. Mišias: popiežiaus intencija, už aukotojų 

mirusiuosius ir už visus mirusius.
	Lapkričio 3 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:

– Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
– 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius (lapelius su sergančiųjų vardais palikite aukų dėžutėje 

prie altoriaus). 
	Lapkričio 4 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:

– 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
– 15 val. Gailestingumo vainikėlis ir Šv. Mišios su maldininkais iš Gižų.

	Lapkričio 5 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis.
– 18 val. Šv. Mišios už mirusius geradarius.

	Lapkričio 6 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis.
– 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.

	Lapkričio 7 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
– 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.

	Lapkričio 8 d. – 12 val. Vysk. Rimantas Norvila su vyskupijos kunigais aukos Šv. Mišias už 
mirusius vyskupus ir kunigus. Kviečiame dalyvauti ir jungtis į bendrą maldą.

lonę visada gyventi bei žengti gaubiamiems Dievo atleidimo ir tvirtai pasiti-
kintiems jo meile.

Tad skelbiu Šventuosius metus, skirtus kasdieniame gyvenime gyventi 
gailestingumu, Tėvo visada rodomu mums. Šiais Jubiliejaus metais leiskime 
Dievui mus nustebinti (prieš metus kvietė pop. Pranciškus skelbdamas šven-
tuosius Gailestingumo Jubiliejinius metus). Jis nenuilstamai laikys savo šir-
dies duris atviras ir kartos, kad mus myli ir trokšta pasidalyti su mumis savo 
gyvenimu. Bažnyčia jaučia primygtinį poreikį skelbti Dievo gailestingumą. 
Jos gyvenimas autentiškas ir įtikimas yra tada, kai ji įtikinamai skelbia gailes-
tingumą. Ji žino, kad ypač mūsų laikais, kupinais didelių vilčių ir sykiu didelių 
prieštaravimų, jos pirmutinė užduotis – įvesdinti visus į didįjį Dievo gailestin-
gumo slėpinį kontempliuojant Kristaus veidą. Bažnyčia pašaukta pirmutinė 
įtikimai liudyti gailestingumą, išpažindama jį bei gyvendama juo kaip Jėzaus 
Kristaus apreiškimo centru. Iš Trejybės širdies, iš giliausio dieviškojo slėpinio 
vidaus, nepaliaujamai trykšta bei teka didžiulė gailestingumo upė. Ši versmė 
neišseks, kad ir kiek žmonių prie jos prisiartintų. Kai tik kas nors pajunta po-
reikį, gali ateiti, nes Dievo gailestingumas begalinis. Tokia gili ir nesuvokiama 
yra jį gaubiančio slėpinio gelmė, toks didis ir neišsemiamas yra iš jo kylantis 
turtingumas.

Šiais jubiliejaus metais Bažnyčioje aidintis Dievo žodis teskamba garsiai 
ir įtikinamai kaip atleidimo, palaikymo, pagalbos ir meilės žinia bei ženklas. 
Tegu Bažnyčia nenuilsdama siūlo gailestingumą ir visada kantriai guodžia 
bei atleidžia. Tegu ji tampa kiekvieno vyro ir kiekvienos moters balsu ir kupi-
na pasitikėjimo nuolat kartoja: „Viešpatie, neužmiršk savo gailestingumo ir 
ištikimos meilės, – jie taip seni kaip laikas“ (Ps 25, 6).

Jubiliejinių Gailestingumo metų uždarymas lapkričio 13 dieną, te nebū-
na mūsų gyvenimo gailestingumu pabaiga. Tegul šių jubiliejinių metų šūkis 
„Gailestingi kaip Tėvas“ nuolat skamba mūsų ausyse bei širdyse ir tampa gy-
venimu kaskart vis labiau panašėjant į Kristų – regimą Tėvo paveikslą. Tegul 
per visus metus skambėjęs pop. Pranciškaus raginimas atrasti, pajusti, išgy-
venti ir patiems tapti Dievo Gailestingumo skleidėjais Bažnyčioje ir pasauly-
je, teskatina ir toliau gyventi per šiuos metus išgyventa Dievo gailestingumo 
malone, ja dalintis liudijant tiems, kuriuos sutinkame gyvenimo kasdieny-
bėje.

Gailestingumo Motina, Bažnyčios Motina ir visų mūsų Globėja bei Užta-
rėja – melski už mus, lydėk mus savo Motiniška globa ir padėk mums panašėti 
į tavo Sūnų, mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.


