


Gailestingumas - atramine sija 
POPIE2IUS PRANCISKUS 

Sventajame Raste yra svarbiausias zodis Dievo veikimui musLj atzvilgiu nusakyti. Jis ne tik 
tikina mus myljs, bet ir padaro savo meil^ regimai bei apciuopiam^. Meile isties niekada negali 
buti abstraktus zodis. Pacia savo prigimtimi ji yra konkreti - kasdieneje veikloje pasireiskiantys 
ketinimai, nuostatos ir elgsenos. Dievo gailestingumas yra jo atsakomybe uz mus. Jis jauciasi 
atsakingas, t. y. troksta mums gerio, nori matyti mus laimingus, kupinus dziaugsmo ir gie-
drumo. Tokiomis paciomis bangomis turettj sklisti ir gailestingoji krikscionin meile. Kaip myli 
Tevas, taip myli ir jo vaikai. Kaip Jis yra gailestingas, lygiai taip ir mes pasaukti buti vienas kitam 
gailestingi. 

Gailestingumas yra atramine Baznycios gyvenimo sija. Vis^ jos pastoracin^ veikl^ turetq 
gaubti svelnumas tikintiesiems; ji negali skelbti ir liudyti pasauliui be gailestingumo. Bazny
cios jtikimum^ lemia gailestinga ir atjaucianti meile. Baznycia gyvena „neissenkamu troskimu 
siulyti gailestingumas". Galbut jau ilgokai buvome uzmirs^ rodyti gailestingumo keli^ ir juo eiti. 
Viena vertus, pagunda visada reikalauti vien teisingumo priverte mus uzmirsti, kad tai tera tik 
pirmas zingsnis. Sis zingsnis butinas ir neisvengiamas, taciau Baznycia turi zengti toiiau bei 
siekti aukstesnio ir reiksmingesnio tikslo. Kita vertus, liudna regeti, kad atleidimo patirtis musLj 
kulturoje vis retesne. Kartais atrodo, jog isnyk^s net pats zodis. Bet neliudijant atleidimo telie-
ka bergzdzias, nevaisingas gyvenimas, primenantis gyvenim^ nykioje dykumoje. Baznyciai vel 
atejo metas imti dziugiai skelbti atleidim^. Atejo metas grjzti prie esminio dalyko ir uzsikrauti 
savo broliti bei seserq silpnybes ir sunkumus. Atleidimas yra jega, leidzianti prisikelti naujam 
gyvenimui ir jkvepianti dr^sos viltingai zvelgti \. 

Fragmentas is popieziaus bules „Misericordiae Vultus". Verte „Baznycios zinios". 



^A^'^oj iuriu isvaziuoHi Vi/n/4. [...]Kq as ien dar^^siu, fame VKn/uje? 

f^^' Nieko nepazisia, nei ir fĉ  zmonii^ kaiba man yra sveiima. Ir iare 
man Viespais- Nebijok, nepaliksiu iav^s vienos. 
Siandien jau esu Ydniuje. Mazuciai nameiiat - issibarsiq. - sudaro 
vienaolynq. [...] Seseri^ iik asiuonioiika. Mazas namdis, bei jos ia-
bai 5U5/g^venu5(05. Visas seserys mane prieme labai maioniai, ir iai 
man buvo didziuie paskaia isk^sii sunkumus, kurie man^s iauke. [...J, 
(dien. m, 258, 261) 

(Cia ir toiiau citatos is sv. ses. M. Faustinos dienorascio, rysl<esniu sriftu issl<iria-
nni per apreisl<imus isgirsti Jezaus zodziai) 





Sv. Faustina, melski uz mus 
T. JUREK CZARNIAWSKI CSJ 

1. Laime 
Bet Dievas, apstus gailestingumo, is didzios meiles, l<uria mus pamilo, mus, mi-
rusius nusil<altimais, prii<ele gyventi su Kristumi. (Ef 2, 4) 

Ar Faustina gyveno? Ar ji gyveno visavertj gyvenim^? Ar gyveno su sypsena ir dziugia 
sirdimi, dalindama save ir visus aplinkinius apdovanodama? reiskia gyventi pilnatveje? 
reiskia buti laimingam? Ar svarstydami apie laim^, galime jsivaizduoti Kristq, pasirodantj de-
vyniolikametei Faustinai paciame pasilinksminimo siikuryje besokant su graziu jaunuoliu? 
KristLi, kuris jai taria: kiek dar mane nuvilsi? (Dien. 9). Ar tikrai pasaukimas gyventi vien tik del 
Kristaus galejo buti Faustinos laime? Argi laimes palydovai galetti buti atsizadejimas, apleidi-
mas, nesupratimas, ieskojimai?.. O gal pats Kristusyra laime? 

sakai mums, Faustina? sakai apie Kristti? 
2. Sventasis 
Kas is tikrqJLi yra sventasis? Kokia sventojo tapatybe? Kas yra jo esme, jo egzistavimo pras-

me ir... ar verta juo buti? Sventieji yra Paslapties atspindys. Jie tarsi koks plysys, pro kurj galime 
regeti is kito pasaulio prasiskverbusi^ svies^. Galime regeti, nors tas plysys mums kartais at
rodo kaip netobulumas - su dideliu vargu musLj pasiektos pasaulio tvarkos netobulumas. Jei 
stengsimes t^ plysj kuo greiciau uztaisyti, panaikinti, uzklijuoti, del jo mus kaltins ir kritikuos. 
O gal verta m^styti kitaip: atradau plysj! Tai gali buti net ir proga pasididziuoti: tai as jj atradau! 

Jis, turedamas Dievo prigimtj, godziai nesilaike savo lygybes su Dievu, bet apiple-
se pats save, priimdamas tamo isvaizdq ir tapdamas panasus j zmones. (Fii 2, 6) 

Sventasis yra skaidrus. Budamas kune jis yra Dievo Sunaus {sikunijimo paslapties atspin
dys. Svenciausiojo is sventL|ji4. Sventas Dieve, sventas Calingasis, sventas Amzinasis, pasigai-
lek musq ir visa pasaulio. 

Tikr^ ramyb^ turi tik sventieji, kuriuos mes, budami zemeje, regime pro tikejimo plysj. 
3. Kelione 
Kas gali labiausiai pakenkti mano gyvenimo kelioneje? Nepatogus batai? Akmenuotas ke-

lias? Oras? Sventoji Faustina buvo jsitikinusi, jog labiausiai pakenkti gali nuodeme: bQtent is 
nuodemes kyla visokie nepatogumai, kancia ir priesiskumai. Faustina kovojo su nuodememis 
tarsi su piktzolemis savo darze: ji stengesi israuti nuodem^ su saknimis, kad suteiktq savo 
sielai kuo daugiau sviesos. Susikaupusius debesis ji sklaide Jezaus pazadu; Kam atleisite nuo
demes, tiems jos bus atleistos. (Jn 20, 23a) 


