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2012 m. sukanka 25 metai nuo arkivyskupo Jurgio Matulaičio paskelbimo palaimintuoju. 
Lietuvos  vyskupų  konferencija  tuos  metus  paskelbė  Palaimintojo  Jurgio Matulaičio 
metais. 
2012  metais  taip  pat  sukanka  625  metai  nuo  Lietuvos  Krikšto.  Arkivyskupo  Jurgio 
Matulaičio beatifikacija vyko, Lietuvai švenčiant Krikšto 600 metų jubiliejų, o netrukus, 
2013 metais, minėsime  tokį patį  Žemaičių Krikšto  jubiliejų.  Šios  sukaktys  ir  sutapimai 
viečia dėkoti Dievui už Krikšto malonę ir atnaujinti ryžtą ja gyventi. k
 

 Metų šūkis ir pagrindinė mintis: NUGALĖK BLOGĮ GERUMU. 
 
Ši mintis remiasi pal. Jurgio Matulaičio herbe įrašytu šūkiu „Vince malum in bono“ (plg. 
Rom 12, 21). 
Turime iš naujo įsiklausyti į pal. Jono Pauliaus II kvietimą, nuskambėjusį Lietuvos 600 m. 
Krikšto  jubiliejaus  ir  arkivysk.  Jurgio  Matulaičio  beatifikacijos  šv.  Mišių  homilijoje: 
„Brangūs broliai  ir sesės  lietuviai! Šiandien Bažnyčia kreipiasi  į  jus Kristaus žodžiais  iš 
Evangelijos:  ‚Priimkite pranašą kaip pranašą, priimkite  teisųjį kaip  teisųjį‘  (Mt 10, 41). 
Toks yra šios beatifikacijos šūkis Krikšto jubiliejui. Šventuosius reikia priimti širdimi ir 
tikėjimu,  kad  jie  rodytų  mums  kelią  –  kelią,  prasidedantį  pasinėrimu  Kristuje  per 
Krikštą“. 
Širdimi priimdami pal.  Jurgį Matulaitį  ir  jo pavyzdžiu sekdami, galime tobuliau gyventi 
savo Krikšt , per kurį tapome Dievo vaikais ir Bažnyčios bendruomenės nariais. u

 
 Metų tikslai ir siekiai: 

 
o Dėkoti Dievui už Krikšto malonę, ir už visus, jai atsiliepusius, ypač už Pal. Jurgį 

Matulaitį, bei už visas malones, gautas Palaimintojo užtarimu per 25 metus. 

o Žadinti  tikėjimą  ir  skatinti  jo  įkvėptų  įvairių  parapijų  bendruomenių  veiklą, 
 

nukreiptą į artimo meilės tarnystę, aktyvių Bažnyčios narių ugdymą. 

o Skatinti kunigus ir vienuolius į didesnį šventumą ir meilę Kristui ir Bažnyčiai, 
sekant Palaimintojo žodžiais:  „Duok, Dieve, kad sudegčiau, kaip  ta žvakė ant 

s   v

 

altoriaus nuo darbo kaitros ir meilė  ugnies Tau ir Ta o Bažnyčiai“. 

o Laikantis  Palaimintojo  raginimo  „Rikiuokitės  ir  pasišvęskite“,  atpažinti 
svarbiausias  šiandienos  aktualijas  ir  ieškoti  jų  sprendimų,  ypač  rūpinantis 
pagarba žmogaus kaip Dievo paveikslo orumui, siekiant socialinio teisingumo, 

 

palaikant šeimų ištikimybę, tvirtumą, atvirumą gyvybės dovanai. 

o Labiau  atskleisti  Bažnyčios  pastangas  dėl  žmonių,  ypač  labiausiai  apleistų, 
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dvasinės ir socialinės gerovės. 

o Stiprinti pasauliečių ir dvasininkų bendradarbiavimą. 
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Programos vykdymas 

ėvai Marijonai šiuos metus savoje vienuolijoje visame pasaulyje jau yra paskelbę 

 

T
Pal. Jurgio Matulaičio metais. 
 
Tėvai Marijonai ir Vargdienių seserys: 

 įsipareigoja  visus  metus  savo  bendruomenėse  kasdien  kalbėti  maldą, 
prašant Viešpaties Dvasios vedimo ir Jo palaimos Pal.  Jurgio Matulaičio 
metų  renginiams  ir  patiems  juose  dalyvauti,  taip  pat  gilintis  į  savo 
Atnaujintojo  ir  Steigėjo  dvasingumą  mėnesių  dvasinio  atsinaujinimo 

 

dienų ir kitomis progomis; 

 bendrystės dvasioje kviečia kitas vienuolijas bendradarbiauti Pal. Jurgio 
 

Matulaičio metų programos vykdyme; 
 

 bendradarbiauja organizuojant Pal.  Jurgiui Matulaičiui skirtą programą 
didžiosiose  vyskupijų  šventovėse:  pasiūlo  temas  ir  asmenis 
konferencijoms, katechezėms ar homilijoms; 

 bendradarbiauja  organizuojant  kunigų  pastoracinio  formavimo  dienas 
vyskupijose bei  susitikimus dekanatuose,  skirtus Pal.  Jurgio Matulaičio 

 

metų programos bei metodikos pristatymui; 

 inicijuoja  ir  koordinuoja  piligrimines  keliones  Pal.  Jurgio  Matulaičio 
keliais. 

 

 
 

o Vys uk
 
pijų lygmuo 

 Pagrindinėse  Vyskupijų  šventovėse  didžiųjų  iškilmių  programai 
suteikiama  „matulaitiška“  mintis,  į  kurią  gilinamasi  per  šventės 
programoje  vykstančias  konferencijas,  piligriminius  žygius  ir 
susitikimus.  Vykdyti  galėtų  padėti  iš  įvairių  kraštų  atvykę  kunigai 
Marijonai ir Vargdienių seserys. 
 

 Vyskupijos savo nuožiūra nustato, kokias šventes ir šventoves dedikuoja 
pal.  Jurgio  Matulaičio  metų  šventimui,  pareiškia  pageidavimus,  kokio 
pobūdžio  ir  kiek  pagalbos  norėtų  iš  Marijonų  ir  Vargdienių  seserų 
vienuolijų. 

 
 Vyskupijų kunigų nuolatinio ugdymo konferencijose supažindinama su 
metų programa, jos vykdymu ir pal. Jurgio Matulaičio dvasia. 

 
 Vyskupai kunigų ugdymo susitikimam apibrėžia pageidaujamų pokalbių 
temas ir apimtis. 
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PALAIMINTOJO JURGIO MATULA

2012‐01‐29 – minėjimas Vilniaus Pal. J. Matulaičio parapijoje. 
 

o 2012‐ 07‐01 – Lietuvos Krikšto 625 metų ir pal. J. Matulaičio beatifikacijos 25 
metų sukakčių minėjimas Kaune. 

IČIO METŲ LIETUVOJE PROGRAMA 
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 Vyskupijų  kunigams  siūlomos  3  ar  daugiau  dienų  pal.  J.  Matulaičio 
dvasingumu  grindžiamos rekolekcijos. 

 
 

o Par pa
 
ijų lygmuo 

 Parapijos rengia Pal. Jurgio Matulaičio dieną (ar tridienį, savaitę). 
 

 Kviečia  į  piligrimines  keliones  parapijiečius,  Pirmosios  Komunijos 
vaikus ir kitas grupes. 

 
 Organizuoja  maldas  už  ligonius,  senus,  vienišus  žmones,  rūpinasi  jų 
pastoracija. 

 Stiprina Caritas veiklą, kad būtų veiksmingai padedama vargingiausiems 
parapijos nariams.  

 

 
 

 Bendradarbiai 
 

o rogramą  betarpiškai  padeda  įgyvendinti  Lietuvos  Marijonų  vienuoliai  ir 
. 

P
Vargdienių seserys
 

o Yra  pakviesti  ir  noriai  sutinka  bendradarbiauti  užsienyje  gyvenantys 
Marijonai: istorikai, dvasingumo žinovai, misionieriai ir kiti. 

 
o Pagal galimybes padeda Marijonų talkininkų asociacijos iš Lietuvos, Lenkijos 

r Jungtinių Valstijų. Iš jų tikimasi piligriminių kelionių organizavimo, taip pat i
prisidėjimo prie spaudos darbų. 
 

o Bendradarbiaujama su kitomis organizacijomis ar bendrijomis,  įgyvendinant 
atskirus programos projektus  (pvz.,  socialinio  teisingumo  tema plėtojama  ir 
įgyvendinama  drauge  su  Teisingumo  ir  taikos  komitetu,  Caritas 
organizacijomis). 

 
o Bendradarbiaujama  su  žiniasklaidos priemonėmis,  jų  pagalba  informuojama 

apie rengiamus ir įvykusius renginius. 
 
 

 Programos kalendorius:  
 

o jimas. 2011‐12‐08 ‐ pal. J. Matulaičio ingreso į Vilniaus Katedrą minė
 

o  2012‐01‐27 – pal. J. Matulaičio liturginis minėjimas Lietuvoje.
 

o 
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o 2012‐07‐1/12 iškilmės Telšių vyskupijoje, Žemaičių Kalvarijoje. 

o 2012‐07‐8/15  iškilmės  Vilkaviškio  vyskupijoje,  Marijampolėje.  Konferencija 
ziologijos šviesoje. 

 

pal. J. Matulaičio dvasingumo tema, mariologijos ir ekle

o i i
 

2012‐07‐22  škilmės Š aulių vyskupijoje, Kryžių kalne. 

o 2012‐08‐15  iškilmės  Kaišiadorių  ir  Panevėžio  vyskupijose,  Pivašiūnų  ir 
 

Krekenavos šventovėse. 
 

o 2012‐08‐26 iškilmės Vėžaičiuose, Telšių vyskupijos diecezinėje Šv. Kazimiero 
šventovėje. Tema: „Kaip pal. Jurgis Matulaitis pakviestų jaunimą rinktis Dievui 
pašvęsto  gyvenimo  kelią“.  Pokalbiai  su  marijonais  ir  Palaimintojo  įkurtų 
moterų vienuolijų atstovais. 

 
o 2012‐09‐7/15 iškilmės Šiluvos šventovėje. Susitikimai, pokalbiai su Marijonų 

misionieriais  iš  Ruandos,  Kamerūno  ar  vienuoliais  iš  Filipinų,  Brazilijos, 
Argentinos. 

o Atsinaujinimo  diena  pal.  J.  Matulaičio  dvasingumo,  pasauliečių 
bendradarbiavimo  tema,  dalyvaujant  Marijonų  talkininkų  atstovams  iš  JAV, 
Dieviškojo  gailestingumo  sąjūdžio  atstovams  iš  JAV,  Lietuvos  Marijonų 
talkininkams ir pal. J. Matulaičio draugijos atstovams. 

 

 
 
Parengė: Pasirengimo Palaimintojo Jurgio Matulaičio 
Programa patvirtinta LVK posėdyje 2011 10 23–26. 

metams darbo grupė 


