gailestingumu ir gydyti prideramu solidarumu bei dėmesingumu.
Neįpulkime į žeminantį abejingumą, į dvasią nujautrinantį ir ką nors
nauja atrasti trukdantį rutiniškumą, į griaunantį cinizmą. Išvyskime
šio pasaulio vargus, gausybės brolių ir seserų, kurių orumas trypiamas,
žaizdas, išgirskime jų pagalbos šauksmą ir atsiliepkime į jį. Paimkime
kitus už rankų ir palaikykime, kad jie pajustų mūsų artumo,
draugystės ir brolystės šilumą. Tegu jų šauksmas tampa mūsuoju,
ir išvien pajėgsime nugriauti abejingumo, kuriam dažnai leidžiame
karaliauti slėpdami savo veidmainiškumą bei savanaudiškumą, sienas
(MV, 14-15).
Įėję pro Šventąsias duris, susiradę vietą bažnyčioje, akimirką
žvelkime į arčiausiai mūsų esantį Nukryžiuotąjį: tai Dievo, kuris
mus sutinka ir apkabina, gailestingumo veidas. Šiuo metu mes
taip pat esame kviečiami apkabinti vienas kitą, tegul tai būna
susitaikymo ir dėkingumo ženklas. Tėvai tegul kryžiaus ženklu
paženklina vaikų kaktas, kaip tai darė Krikšto dieną.
Šiuo galutiniu šeimos dialogo momentu, priimdami popiežiaus
Pranciškaus kvietimą, mes apsisprendžiame, kai grįšime į namus,
parodyti dėmesingumo vargšams gestą.
Mūsų sprendimas:
................................................................................

Medžiaga
šeimoms
e in a n t p r o
Š v e n tą s i a s
duris
2015–2016

Gailestingumo
Jubiliejus –
Šeimos Jubiliejus
Ši medžiaga skirta naudoti šeimoms įeinant pro Šventąsias duris.
Priklausomai nuo šeimos sudėties, vienas iš vyresnių vaikų gali
skaityti Šventojo Tėvo tekstą, tačiau šeimą veda tėvai.
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N o r in t g a u t i J u bi l i e j a u s a t l a i d u s

Į va d a s

Iš Bulės dėl Ypatingojo gailestingumo
jubiliejaus paskelbimo „Misericordiae vultus“
(„Gailestingumo veidai“)
Ypatingas ženklas Šventaisiais metais yra piligriminė kelionė, nes
ji simbolizuoja kiekvieno žmogaus per gyvenimą nueinamą kelią.
Piligriminė kelionė yra pats gyvenimas, o žmogus – viator, piligrimas
pakeliui į trokštamą tikslą. Panašiai 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. Piligriminė
kelionė turi skatinti atsiversti: žengdami pro Šventąsias duris, leidžiamės
apkabinami Dievo gailestingumo ir įsipareigojame būti gailestingi
kitiems, kaip Tėvas yra gailestingas mums (MV, 14).
Persižegnojame.
Trumpa tyla.
Tėvai primena vaikams žingsnius, kurie veda į šį malonės
momentą, ir, ypač jei vaikai yra labai maži, paaiškina jiems
Jubiliejaus ir Šventųjų durų reikšmę ir prasmę.

Popiežius Pranciškus parašė:
Atlaidams gauti tikintieji yra kviečiami trumpai piligrimystei prie
Šventųjų durų, kurios vietos vyskupo kiekvienoje katedroje arba
bažnyčioje ir keturiose popiežiaus bazilikose Romoje atveriamos
kaip ženklas gilaus troškimo iš tiesų atsiversti. Taip pat pareiškiu,
kad atlaidai gali būti gaunami šventovėse, kuriose atveriamos
Gailestingumo durys, ir bažnyčiose, kurios tradiciškai yra
pripažintos Jubiliejinėmis. Svarbu, kad šis momentas pirmiausia
ir svarbiausia būtų siejamas su Sutaikinimo sakramentu,
Eucharistijos šventimu ir gailestingumo apmąstymu. Svarbu, kad
šis šventimas būtų siejamas su tikėjimo išpažinimu, malda už mane
bei mano intencijas, kurias turiu savo širdyje dėl Bažnyčios ir viso
pasaulio gerovės.
Popiežiškoji šeimos taryba
Išleido Lietuvos šeimos centras

„ N e s j o g a i l e s t ing u m a s a m ž in a s “

Confessio Laudis (Išpažinimas šlovinimu)

Iš Bulės dėl Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus
paskelbimo „Misericordiae vultus“
„Nes jo gailestingumas amžinas“: šis priegiesmis nuskamba
po kiekvienos 136-osios psalmės, kurioje pasakojama Dievo
apreiškimo istorija, eilutės. Gailestingumo galia visi Senojo
Testamento įvykiai kupini gilios išganomosios reikšmės.
Gailestingumas Dievo santykio su Izraeliu istoriją paverčia
išganymo istorija. Psalmėje nuolat kartojant: „nes jo gailestingumas
amžinas“, tartum norima pralaužti erdvės ir laiko ratą visa įkeliant
į amžiną meilės slėpinį. Tarsi norima pasakyti, kad ne tik istorijoje,
bet ir amžinybėje žmogų visada lydės gailestingas Tėvo žvilgsnis.
Todėl neatsitiktinai Izraelio tauta šią psalmę, „Didįjį Hallel“,
įtraukė į savo svarbiausių švenčių liturgiją.

Prieš savo kančią Jėzus meldėsi šios gailestingumo psalmės žodžiais.
Žinant, kad pats Jėzus meldėsi šia psalme, ji mums, krikščionims, tampa
dar svarbesnė ir įpareigoja mus įtraukti šį priegiesmį į mūsų kasdienę
garbinimo maldą: „Nes jo gailestingumas amžinas!“ (MV, 7).

„ S e p t y ni a s d e š i m t k a r t ų p o s e p t y ni s “

Confessio Vitae (Išpažinimas gyvenimu)
Iš Bulės dėl Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus
paskelbimo „Misericordiae vultus“:

Šią labai svarbią dieną mes pasistenkime parašyti mūsų šeimai
„Didįjį Halelį“ (padėkos ir šlovinimo maldą pagal 139 psalmę).
Lygiai taip, kaip Izraelis padarė savo istorijos svarbiausių įvykių
sąrašą ir pridėjo prie kiekvieno įvykio, „nes Jo gailestingumas
amžinas“, mes šiandien padėkime vienas kitam pripažinti
gražiausius ir svarbiausius mūsų šeimos įvykius. Kiekvienoje
eilutėje ką nors parašykime, ką Viešpats padarė dėl mūsų
(pirmose dviejose eilutėse yra pasiūlymų); toliau melskimės tuo
tekstu, kurį parašėte kartu:

Palyginimuose apie gailestingumą Jėzus Dievo prigimtį atskleidžia
kaip Tėvo, kuris niekada nenurimsta, kol atjauta bei gailestingumu
neišsklaido nuodėmės ir nenugali atmetimo. Iš šių palyginimų geriausiai
žinomi trys: apie paklydusią avį, apie pamestą drachmą ir apie tėvą
bei du jo sūnus (Lk 15, 1–32). Šiuose palyginimuose pirmiausia
pabrėžiamas Tėvo džiaugsmas atleidimo akimirką. Tai – Evangelijos
ir mūsų tikėjimo šerdis, nes gailestingumas pateikiamas kaip visa
nugalinti, širdį meilės pripildanti ir atleidimu paguodžianti jėga.

Jis leido mums susitikti ir pamilti vienas kitą

Dar viename palyginime mes pamokomi krikščioniškosios gyvensenos.
Paklaustas Petro, kiek kartų reikia atleisti, Jėzus atsako: „Aš nesakau
tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“ (Mt 18, 22)
ir priduria prie to palyginimą apie „beširdį tarną“.
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Nes jo gailestingumas amžinas.

Jėzus teigia, kad gailestingumas nėra vien Tėvo veikimas, bet ir tampa
tikrų Dievo vaikų atpažinimo kriterijumi. Vadinasi, esame pašaukti
praktikuoti gailestingumą, nes gailestingumas pirmiausia buvo
parodytas mums patiems. Atleidimas už skriaudą tampa regimiausia
gailestingosios meilės apraiška, o mums, krikščionims, imperatyvu,
kurio negalime nepaisyti. Kaip sunku atrodo tiek kartų atleisti! Vis
dėlto atleidimas yra įrankis, įduotas į mūsų trapias rankas širdies
giedrumui pasiekti. Atsisakyti pagiežos, tūžmasties, smurto ir keršto
yra laimingo gyvenimo sąlyga (MV, 9).
Dėl ko turėtume atleisti vienas kitam?
Akimirką nutylame ir kiekvienas klausiame savęs: kam šiandien
šeimoje aš galiu dovanoti atleidimą ir dėl ko? Ko šeimoje turiu
atsiprašyti ir už ką?
Trumpai pasikalbėję šeimoje, prašome vienas kito atleidimo ir
atsiprašome vieni kitų.
Kokį Dievo atleidimą turėtume priimti? Už ką turėtume prašyti
atleidimo?
Jei Sutaikinimo sakramentą šventėte senokai, dabar gera proga tai
atlikti (prieš šv. Mišias bažnyčioje (bazilikoje) bus pakankamai
kunigų, kurie galės jums patarnauti).
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Nes jo gailestingumas amžinas.

Confessio Fidei (Išpažinimas tikėjimu)
Žengimas pro Šventąsias duris ir įėjimas į Baziliką.
Iš Bulės dėl Ypatingojo gailestingumo jubiliejaus
paskelbimo „Misericordiae vultus“
Tad Šventųjų metų „šūkis“ yra būti gailestingiems kaip Tėvas.
Gailestingumu 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. 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.
Šiais Šventaisiais metais galime patirti, ką reiškia atverti širdį
visiems, kurie gyvena įvairiausiuose egzistenciniuose paribiuose,
neretai dramatiškai sukuriamuose paties šiuolaikinio pasaulio. Kiek
daug mūsų pasaulyje yra keblių situacijų ir kiek daug kančios! Kiek
daug žaizdų padaryta kūne tų, kurie neturi balso, nes dėl turtingųjų
tautų abejingumo jų šauksmas nusilpo ar net apskritai nutilo.
Šiais jubiliejaus metais Bažnyčia bus dar labiau pašaukta rūpintis
šiomis žaizdomis, palengvinti jas paguodos aliejumi, aptvarstyti

