2016-ieji – Ypatingojo Gailestingumo jubiliejaus metai
KVIETIMAS MALDAI UŽ LIETUVIUS VISAME PASAULYJE

„…dar labiau rūpinkimės žaizdomis, palengvinkime jas paguodos aliejumi,
aptvarstykime gailestingumu ir gydykime priderama vienybe bei dėmesingumu“.
Popiežius Pranciškus, „Misericordiae Vultus“, 15
Jau trečius metus kovo mėnesio pirmąjį sekmadienį skiriame maldai už
lietuvius, gyvenančius visame pasaulyje. Taigi ir šių metų kovo 6 dieną kviečiame
bendrai maldai lietuvius, nesvarbu, kurioje pasaulio šalyje jie bebūtų. Ateikime
melstis vieni už kitus į užsienio šalyse veikiančias misijas, bendruomenes ar
Lietuvos bažnyčias.
Kovo 4–5 dienomis popiežius Pranciškus kviečia skirti „24 valandas
Viešpačiui“ – tai Susitaikinimo sakramentui ir maldai skirtas laikas. Ši iniciatyva
vyks visoje Bažnyčioje, kiekvienoje vyskupijoje. O kovo 6 dieną malda
prisiminkime tautiečius, kurie dirba, studijuoja, keliauja, tarnauja diplomatinėse
atstovybėse toli nuo savo tėvynės Lietuvos. Melskimės už atstumo išskirtas
šeimas, vaikus ir tėvus, už gyvus ir mirusius mūsų šeimų narius, gimines.
Prisiminkime maldoje lietuvius dvasininkus, seseris ir brolius vienuolius, kurie,
atsiliepdami į savo pašaukimą, tarnauja įvairiose pasaulio šalyse. Prisiminkime ir
tuos tautiečius, kurie atlieka bausmę už padarytus nusikaltimus, yra įtraukti į
vergovės pinkles, netekę vilties. Šiais Gailestingumo jubiliejaus metais prašykime
atsivertimo tiems, kurie dalyvauja nusikalstamoje veikloje.
Švęsdami Ypatingąjį gailestingumo jubiliejų atminkime, kad tikėjimas
tampa vaisingas, kai jį lydi darbai. Ne tik prisiminkime vieni kitus maldoje, bet ir
darykime gailestingumo darbus kūnui: išalkusį pavalgydinkime, ištroškusį
pagirdykime, nuogą aprenkime, keleivį priimkime, ligonį slaugykime, kalinį
aplankykime ir mirusį palaidokime. Neužmirškime ir gailestingumo darbų sielai:
nemokantį pamokyti, abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį
sudrausti, įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones, melstis už
gyvus ir mirusius.

Tegul įvairiose šalyse gyvenančių lietuvių gailestingumo darbai būna tokie:
stiprinti išskirtus šeimos narius, tinkamai padėti visiems šalia gyvenantiems ir
atvykstantiems tautiečiams, juos svetingai priimti, jais pasirūpinti.
Pasirenkime Maldos sekmadieniui sutelkdami parapijos bendruomenę,
maldos grupeles, veiklos būrelius, visuomenines organizacijas, vietos lietuvių
bendruomenę, diplomatinių atstovybių darbuotojus. Galima paskatinti
bendruomenės narius atpažinti, kokie gailestingumo darbai reikalingi
atvykstantiems ar greta esantiems tautiečiams, ir jiems padėti. Meldžiantis, dirbant
ir švenčiant kartu lietuvių bendruomenės taps veiklesnės ir tvirtesnės.
Šia proga būtų tinkama kreipti savo dėmesį ir maldas į mūsų tėvynėje
gyvenusius ar čia tikėjimą skleidusius kankinius bei šventuosius: šv. Kazimierą,
šv. Juozapatą Kuncevičių, pal. Jurgį Matulaitį. Šiais Gailestingumo metais ypač
prašykime didžiųjų Gailestingumo apaštalų – šv. Faustinos ir šv. Jono Pauliaus II
– užtarimo.
Šiemet, kovo 6-ąją, Maldos už lietuvius pasaulyje sekmadienį, šv. Mišias
10 val. Lietuvos laiku (19 val. Melburno laiku) transliuos Marijos radijas. Šv.
Mišios bus švenčiamos su Melburno (Australija) lietuvių katalikų bendruomene.
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