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Autorius – t. Mark Ivan Rupnik SJ

Gailestingumo jubiliejaus šūkis Misericor-
des sicut Pater – Jėzaus žodžiai „Gailestingi 
kaip Tėvas“ („Būkite gailestingi, kaip ir jūsų 
Tėvas gailestingas“, Lk 6, 36). Mes esame 
raginami būti gailestingi kaip Dievas Tėvas, 
kuris kviečia neteisti ir nesmerkti, o atleisti, su 
kaupu duoti meilės ir atleidimo (Lk 6, 37–38). Čia 
pavaizduotas Jėzus, ant pečių užsidėjęs bedalį žmo-
gų. Jėzus – tai Gerasis Ganytojas, paliečiantis žmogų tokia meile, 
kuri pakeičia žmogaus gyvenimą. Gerasis Ganytojas su giliausiu 
gailestingumu prisiima sau žmonijos naštą, Jo akys susilieja su 
žmogaus akimis. Kristus mato Adomo akimis, Adomas – Kristaus. 
Todėl kiekvienas žmogus gali atpažinti Kristuje naująjį Adomą, 
savo žmogiškumą ir jo laukiančią ateitį, Jo žvilgsnyje – Kristaus 
žvilgsnyje – kontempliuodamas Tėvo meilę. Ženklo forma – 
„mandorlos aureolė“ – nuo seniausių laikų simbolizuoja dvi (die-
viškąją ir žmogiškąją) Kristaus prigimtis. Trys koncentriniai aureo-
lės ovalai, kurių spalva link išorės tampa šviesesnė, nurodo Kristų, 
nešantį žmogų iš nuodėmės ir mirties tamsos. Tamsuma aureolės 
gilumoje primena neįžvelgiamą ir viską atleidžiančią Tėvo meilę.

2016 m. popiežius Pranciškus visus kviečia  
švęsti Ypatingąjį Gailestingumo jubiliejų:
peržengti jubiliejines duris, 
atvertas 2015 m. gruodžio 8 d. – 2016 m. lapkričio 20 d.,
atrasti ir priimti Dievo Gailestingumą 
bei tapti gailestingumo žmonėmis.

Jei eisi pro jas  
kaip turistas, 

išeik kaip piligrimas;
jei slenkstį peržengsi 
kaip piligrimas,

išeik kaip  
gailestingumo  
žmogus...

GAILESTINGUMO METŲ MALDA
VIEŠPATIE JĖZAU KRISTAU, 
Tu mus mokei, kad būtume gailestingi  
kaip dangiškasis Tėvas, 
Tu mums sakei: kas regi Tave, tas regi ir Tėvą. 
Parodyk mums savo veidą, ir mes išgelbėti būsim. 
Meilės kupinas Tavo žvilgsnis išlaisvino  
Zachiejų ir Matą iš godumo; 
svetimautoją ir Magdalietę –  
iš laimės ieškojimo vien kūriniuose; 
pravirkdė Petrą po išdavystės,  
o atgailaujančiam plėšikui pažadėjo Rojų. 
Padaryk, kad žodžius, Tavo ištartus samarietei,  
kiekvienas išgirstume lyg sau pasakytus:  
Jei tu pažintum Dievo dovaną!

Tu esi regimasis veidas neregimojo Tėvo,
Dievo, kuris labiausiai parodo savo visagalybę  
atleisdamas ir pasigailėdamas, –
padaryk, kad Bažnyčia būtų regimasis Tavo veidas –  
mūsų Viešpaties, prisikėlusio ir gyvenančio šlovėje.
Tu panorėjai, kad ir Tavo tarnai silpnumu apsivilktų,
idant deramai užjaustų vaikščiojančius  
nežinojimo ir paklydimo tamsybėse;
padaryk, kad kiekvienas, bet kurį iš šių tarnų susitikęs,  
pasijustų Dievo kviečiamas, mylimas  
ir išlaisvintas iš nuodėmių.

Atsiųsk savo Dvasią ir visus pašventink Jos patepimu, 
kad Gailestingumo jubiliejus būtų Viešpaties malonės metai, 
o Tavo Bažnyčia su nauju užsidegimu  
neštų džiugią naujieną vargdieniams, 
kaliniams ir prispaustiesiems skelbtų laisvę,  
o akliesiems grąžintų regėjimą.

Užtariant Marijai, Gailestingumo Motinai,
prašome Tave, kuris su Tėvu ir Šventąja Dvasia  
gyveni ir viešpatauji per visus amžių amžius. Amen.

LIETUVOJE YRA 15 GAILESTINGUMO ŠVENTOVIŲ
Pirmą kartą Jubiliejų istorijoje Šventosios durys yra atvertos ne 
vien didžiosiose Romos bazilikose, bet ir visų vyskupijų katedro-
se bei pagrindinėje Lietuvos kariuomenės ordinariato Šv. Igno-
to bažnyčioje Vilniuje ir svarbiausiose vyskupijų šventovėse: 
Šiluvos, Krekenavos, Žemaičių Kalvarijos bei Marijampolės ba-
zilikose, sostinės Aušros Vartų koplyčioje bei Dievo Gailestingu-
mo šventovėje, taip pat Klaipėdos Švč. Mergelės Marijos Taikos 
Karalienės bažnyčioje. 

Išėjęs pro Gailestingumo duris į pasaulį kartok: 

Viešpatie Jėzau,  
padaryk mane gailestingą,  

kaip ir mūsų Tėvas yra gailestingas! 

Taip ir gyvenk. 
Dievas su tavimi, tavyje ir per tave! 

IŠSAMIAU APIE GAILESTINGUMO JUBILIEJŲ LIETUVOJE IEŠKOK:
katalikai.lt/gailestingumojubiliejus

Gal susiruoši į piligrimystę  
peržengti visų šių durų slenkstį,  
o gal net į Romą ar Šventąją Žemę? 
Įsigyk Gailestingumo jubiliejaus Piligrimo pasą  
ir piligrimystės atminimui užsidėk šventovės antspaudą. 

Gairės 
piligrimui



KODĖL JUBILIEJUS? 
Popiežius Pranciškus Vatikane Gailestingumo jubiliejų atidarė 
2015 m. gruodžio 8-ąją – tą dieną sukako 50 metų, kai buvo 
užbaigtas Vatikano II Susirinkimas, pasauliui norėjęs taikyti ne 
griežtumo ginklus, bet gailestingumo vaistus.  

KODĖL YPATINGASIS? 
Paprastai „eiliniai“ Jubiliejai Bažnyčioje švenčiami kas 25 me-
tus; popiežiaus valia gali būti švenčiami ir kitomis, ypatingomis 
progomis; šįkart – minint Bažnyčios gyvenimą pakeitusio Vati-
kano II Susirinkimo uždarymo 50-metį ir popiežiui Pranciškui 
nusprendus, kad šiandienos pasaulio žmonėms ypatingai reika-
lingas Dievo Gailestingumas. 

KAS YRA ATLAIDAI? 
Per išpažintį Dievas atleidžia nuodėmes ir jas sunaikina. Tačiau 
mūsų gyvenime išlieka prieštaravimų, kurie yra nuodėmės pa-
dariniai; nedingsta neigiami įspaudai, palikti mūsų elgesyje bei 
mąstyme. Bet Dievo gailestingumas yra stipresnis ir už tai. Dievo 
gailestingumas tampa atlaidais, ir būtent juos Tėvas per Bažny-
čią dovanoja nusidėjėliui, kuriam atleista. Atlaidais jis išlaisvina-
mas iš visų nuodėmės padarinių, todėl vėl gali veikti skatinamas 
meilės ir augti meile, o ne iš naujo įpulti į nuodėmę. 

Bažnyčia yra stipri savo bendrystėje su šventaisiais. Jų šven-
tumas ateina į pagalbą mūsų trapumui. Todėl Bažnyčia savo 
maldomis bei gyvenimu tą, kuris silpnas, gali paremti kitų šven-
tumu. Atlaidai – tai ir yra Bažnyčios šventųjų užtarimo bei nuo-
pelnų patyrimas. 

KAS YRA ŠVENTOSIOS GAILESTINGUMO DURYS? 
Viena iš Gailestingumo jubiliejaus esminių dalių yra piligrimystė 
į jubiliejines šventoves, įeinant per Šventąsias duris. Bažnyčios 
durys yra paties Kristaus simbolis. Įžengti pro jas – tai pasinerti į 
gailestingumą, kylantį iš pervertos Jėzaus Širdies, taip pradedant 
naują gyvenimą, apimantį ir tam tikrus konkrečius veiksmus: 

GAILESTINGUMO DARBAI,  
kuriuos esi kviečiamas kasdien daryti

Gailestingumo darbai kūnui: 
pavalgydink išalkusį, 
pagirdyk ištroškusį, 
aprenk nuogą, 
priimk keleivį, 
slaugyk ligonį, 
aplankyk kalinį,
palaidok mirusį. 

Gailestingumo darbai sielai: 
pamokyk nemokantį, 
patark abejojančiam, 
paguosk nuliūdusį, 
sudrausk pikta darantį, 
atleisk įžeidimus, 
kantriai pakęsk skaudinančius žmones, 
melskis už gyvus ir mirusius.

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)

išpažink, kad Jėzus Kristus yra mano gyvenimo Viešpats  –
atlik tikėjimo išpažinimą – sukalbėk – TIKIU Į VIENĄ DIEVĄ... 

Jame sustiprink savo tikėjimą –
dalyvauk Mišiose (kiekvieną sekmadienį, o jei  gali – tai ir dažniau)

priimk naują Jėzaus mums dovanojamą gyvenimą –
atlik gerą išpažintį (gali pasinaudoti sąžinės peržvalgai skirtais leidiniais)  

ir pasinaudok ATLAIDŲ dovana 

leisk, kad Kristus mus dar giliau įvestų į Bažnyčią  – 
įsijunk į konkrečią TIKINČIŲJŲ BENDRUOMENĘ;  

melskis už Popiežių bei jo INTENCIJOMIS  
(sukalbėk bent „Tėve mūsų“, „Sveika, Marija“ ir „Garbė Dievui“)

leisk, kad mūsų širdis taptų dvasiniais namais  –  
(aukokime Dievui Jam priimtinas dvasines aukas, plg. 1 Pt 2, 5)

įsipareigok daryti konkrečius GAILESTINGUMO DARBUS

Susirask jubiliejinėje šventovėje budintį 
kunigą arba seserį, brolį vienuolį, ar pasaulietį – 

jie laukia tavęs ir gali pasikalbėti 
tau svarbiais klausimais. 

Piligrimui, peržengusiam jubiliejinės šventovės Gailestingumo 
duris ar asmeniškai atlikus vieną iš gailestingumo darbų, kasdien 
teikiami visuotiniai atlaidai, kai atliekama išpažintis, sukalbama 
„Tikiu į Dievą“ ir dalyvaujama Mišiose, priimama Komunija bei 
meldžiamasi už Popiežių bei jo intencijomis. Visuotiniai atlaidai 
suteikiami įvykdžius visas anksčiau išvardytas sąlygas (nebūtinai 
visas tą pačią dieną). Visuotinius atlaidus galima gauti vieną kar-
tą per dieną ir juos paskirti savo paties ar mirusiųjų gerovei. 

Būna akimirkų, kai esame 
pašaukiami ypatingiau nukreipti 

žvilgsnį į gailestingumą ir patys tapti 
veiksmingais Tėvo veikimo ženklais. 
Ypatingasis gailestingumo jubiliejus 

turėtų būti Bažnyčiai malonės metas 
ir padėti padaryti tikinčiųjų liudijimą 

stipresnį bei veiksmingesnį. 
(plg. MV 3)


