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Švč. M. Ma ri jai 543 m. Ry tų Baž ny čio je 
ši šven tė ži no ma jau nuo IV a., Ro mos 
Baž ny čia į sa vo ka len do rių ją įra šė XIV 
a. Ry tie čiams The o to kos – Die vo Mo ti
na – yra tik ro ji šven to vė, ku rio je vyks ta 
vie nin te lis Die vui pa tin kan tis kul tas. 
Per Krikš tą ir mes esa me ta pę gy vo mis 
Die vo šven to vė mis.

Lapkričio22-ąjąminimešv.Cecili-
ją.Nors apie ją ži no me tik iš le gen dų, 
ta čiau jos kul tą liu di ja dar V a. Ro mo je 
pa sta ty ta ba zi li ka. Ce ci li ja – krikš čio nė, 
iš mei lės Kris tui sau go ju si sa vo ne kal ty bę 
ir nu kan kin ta. Šią šven tą ją, tik riau siai už 
jos gies mę Die vui vi su gy ve ni mu, sa vo 
glo bė ja pa si rin ko mu zi kai. Ma no sie la, 
Vieš pa tį šlo vink, ir vi sa, kas yra ma ny, 
te gar bi na jo šven tą jį var dą...

Lapkričio23-ioji–Lie tu vos ka riuo
menėsdiena.Kaip čia ne pri si min si Va ti
ka no II Su si rin ki mo žo džių: „...kol te bė ra 
ka ro pa vo jus ir nė ra kom pe ten tin gos 
tarp tau ti nės val džios, tu rin čios ati tin
ka mas pa jė gas, tol vals ty bėms ne ga li ma 

pa neig ti tei sės leis ti nu bū du gin tis, prieš 
tai iš ban džius vi sus tai kaus su si ta ri mo bū
dus. <...> Kas tar ny bą tė vy nei at lie ka ka
riuo me nė je, te lai ko sa ve tau tų sau gu mo 
bei lais vės gy nė jais ir, tin ka mai at lik da mi 
sa vo pa rei gas, tik rai te pri si de da prie tai
kos pa lai ky mo“. Te pa de da jums Die vas, 
Lie tu vos ka riuo me nės žmo nės!

Lapkričio24-ąjąminimešventuosius
kankiniusAndriejųDung-Lacąirjobi-
čiulius.1988 m. Jo no Pau liaus II ka no ni
zuo tų viet na mie čių mi nė ji mas pri me na 
XVIII–XIX a. To li mų jų Ry tų tau to se 
(šian dien Viet na mas) vy ku sią evan ge li
za ci ją. Tai 117 kan ki nių: 8 vys ku pai, 50 
ku ni gų ir 59 pa sau lie čiai – iš įvai rių kal bų, 
tau tų ir gi mi nių, kaip pa sa ky tų Ap reiš ki
mo Jo nui kny ga. Kan ki nių krau jas nuo 
pra džios bu vo krikš čio nių sėk la. Au gink, 
Vieš pa tie, gau sų der lių...

Lapkričio30-ąjąminimašv.apaštalo
Andriejausšventėužbaigialapkritį.Šis 
Ga li lė jos eže ro žve jys iš Bet sai dos bu vo 
Jo no Krikš ty to jo mo ki nys, vė liau vie nas 

pir mų jų nu se kė pas kui Jė zų, ku rį su pa
žin di no ir su sa vo bro liu Si mo nu (Pet ru). 
An drie jus pri sta tė Jė zui no rė ju sius su 
juo pa ben drau ti grai kus, nu ro dė ber
niu ką, tu rin tį pen kis ke pa lė lius duo nos 
ir dvi žu vis... Tra di ci ja per duo da, kad 
po vai sin gos mi sio nie riš kos veik los An
drie jus nu žu dy tas ant kry žiaus. Tai, kad 
vi so je že mė je ai di Evan ge li jos gar sas, yra 
Jė zaus mo ki nių nuo pel nas. To kiai pat 
mi si jai – skelb ti Evan ge li ją vi sai kū ri ni
jai – esa me pa siųs ti ir mes...

Nežinauarvisiems,uždegantiems

žvakutesantsavoartimųjųkapų,bus

šilčiau,jaukiau,maloniaukeliautiperlap

kričiodienas.SenojojeKrikštoliturgijoje

būdavosakoma:„Imkdegančiąžvakę,

savogeraisiaisdarbaisšvieskžmonėms,

kadjie,matydamigerustavodarbus,šlo

vintųtavoTėvą,kurisyradanguje“.Štai

kasištikrųjųšildoirpadarogyvenimo

kelionęjaukesnębeimalonesnę.

Parengėkun.A.K.

Būkpašlovintas,Dieve,visokiospalaimosšaltini!ArginetaiišpažįstaBažnyčiairvisi

tikintieji?Bėdatikta,kadužmirštame,jogDievasmuslaiminairneprašomas...Jisbe

galogeranoriškasmums,savobičiuliams.TikimirpasitikimDievomeilekiekvienamžmo

gui.Štaiiškurkrikščionioramybėirdžiugesysnetatsidūrussunkiausiosesituacijose.

„Artumos“spalionumeryjeaptarėme,kasyrapalaiminimaiBažnyčioje.Dabarpasi

žiūrėkime,kasgalibūtilaiminama.

Kas gali būti laiminama
Kun.ArtūrasKAZLAUSKAS

Pa lai mi ni mų kny go je (pri min ti na, kad lie tu viš kai jos 
dar ne tu rim) lai mi na mie ji nu ro do mi pa gal tam tik rą ver ty
bių ska lę. Čia no rė čiau ap žvelg ti Ita li jos Vys ku pų Kon fe
ren ci jos pa reng tą to kią kny gą. Kiek vie nos ša lies epis ko pa tas 
ga li api brėž ti sa vo kraš tui svar bius pa lai mi ni mus. 

Tai gi pra di nė je šios kny gos da ly je kal ba ma apie as-
menųpalaiminimus, vi sų pir ma vietosbendruomenės. 
Ji pa lai mi ni mus šven čia pir miau sia dė ko da ma Die vui 
už gau tą sias ma lo nes. Lai mi na mi skelb ti Evan ge li jos 
iš siun čia mi mi sio nie riai; ka te che tai; pa sto ra ci nių me

tų pra džio je – ka te che zės da ly viai; pra si de dant moks lo 
me tams – mo ki niai ir pe da go gai; pa vie niai ar ba įvai riau
sio mis pro go mis į drau gę su si bū rę li go niai, jų pa sto ra ci
nei glo bai pa si šven tę žmo nės ir vi suo me ni nės pa gal bos 
gru pių ar aso cia ci jų na riai sa va no riai; pi lig ri mys tę pra de
dan tys ir už bai gian tys mal di nin kai; ke liau jan tie ji, ypač 
mig ran tai, pa bė gė liai bei trem ti niai. Šie pa lai mi ni mai 
vi sa da skel bia apie Baž ny čią, Kris taus Kū ną, ku ria me 
kiek vie nas iš mū sų, kaip at ski ras šio Kū no na rys, tu
ri me ne pa mai no mą už da vi nį. Baž ny čia, pa ti bū da ma 
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Die vo do va na, dė ko ja Die vui už kiek vie ną sa vo na rį, 
pa si šven tu sį Kris taus Kū no ug dy mui. 

Ki ta as me nų gru pė yra šeimosbendruomenė. Lai mi
na mos šei mos; kas met tai at lie ka ma ir jų na muo se. Su
tuok ti niai lai mi na mi svar biais jų gy ve ni mo mo men tais, 
pa ti riant džiaugs mą ar skaus mą ar ba šven čiant san tuo
kos me ti nes. Lai mi na mi kū di kiai ir vai kai, pa krikš ty ti ir 
dar ne pa krikš ty ti; taip pat sū nūs ir duk ros, su ža dė ti niai, 
mo ti nos, ypač prieš gim dy mą bei po jo; se ne liai. Na mų 
Baž ny čia yra ypa tin ga ver ty bė. Jos tiks las iš reiš kia mas 
San tuo kos sak ra men tu – bū ti iš ti ki mos Die vo mei lės 
žen klais pa sau ly je ir vie nas ki tam. Pa lai mi ni mai šei mos 
ben druo me nė je vis pri me na ir stip ri na šį už da vi nį. 

Ant ro ji kny gos da lis ski ria ma žmogausgyvenimoirjo
veiklospalaiminimui. Namųirdarboaplinka: lai mi na mi 
nau jai įreng ti pa sta tai; švie žiai ati da ro ma dar bo erd vė; 
nau ji pa ra pi jos na mai; se mi na ri jos; vie nuo ly nai; mo kyk los 
ir uni ver si te tai; bib lio te kos; li go ni nės, sa na to ri jos ir slau gos 
na mai; biu rai, ga myk los, la bo ra to ri jos, par duo tu vės. 

Ne pa mirš ta ir tech ni ka: vi suo me nės in for ma vi mo 
prie mo nių – spau dos lei di nių, ra di jo ir te le vi zi jos – cen
trai; spor to sa lės bei jų in ven to rius; ypa tin gų pa skir čių 
tech no lo gi jos; su si sie ki mo prie mo nės – au to mo bi liai, 
lėk tu vai, lai vai; trans por to struk tū ros – uos tai, til tai, 
via du kai, ke liai; dar bo įran kiai ir ma ši nos. 

Ar bū ti na dė ko ti užžemę ir josvaisius? Ži no ma! 
Lai mi na mi gy vu liai, lau kai, pie vos bei ga nyk los, pir mie ji 
nau jo der liaus vai siai. Taip pat lai mi na mas mais tas ir 
val gy mas. 

Gy ve ni mas yra Die vo do va na. Žmo gaus eg zis ten ci ja 
ir veik la – tai nuo la ti nis da ly va vi mas Die vo pla ne bei 
jo įgy ven di ni mas. Šiais pa lai mi ni mais vis at me na mas 
ir su stip ri na mas gy vy bės ir gy ve ni mo gė ris.

Tre čio jo je kny gos da ly je ran da me vietų ir kulto
daiktųpalaiminimą. Lai mi na ma krikš tyk la ar krikš to 
šal ti nis; vys ku po ka ted ra (tai ne baž ny čia, o liau diš kai 
va di na mas „sos tas“) ar va do va vi mo li tur gi niam su si rin
ki mui vie ta; nau ja am bo na – Die vo žo džio skel bi mo 
vie ta; al to rius; tau rė ir lėkš tė eu cha ris ti niam mais tui; 
Eu cha ris ti jos lai ky mo vie ta – ta ber na ku lis; nau jas vie šam 
pa ger bi mui su kur tas kry žius ar Vieš pa ties, Jo Mo ti nos 
ar ba šven tų jų pa veiks las; vie ta At gai los ir su tai ki ni mo 
sak ra men to šven ti mui; van duo; baž ny čios du rys; var pai 
ir var pi nės; var go nai; apei go se nau do ja mi daik tai (at ski rai 
ne lai mi na mi kul tui skir ti daik tai, esan tys šven to vė je jos 
de di ka vi mo me tu); Kry žiaus ke lio sto tys; nau jos ka pi
nės; ka pai at me nant mi ru siuo sius. Vi si šie pa lai mi ni mai 
su si ję su Baž ny čios – Die vo tau tos – ti kė ji mo žen klais 
ir skel bia apie mū sų ti kė ji mą. Iš var dy ti daik tai ger bia
mi dėl jų sak ra lios pa skir ties. Jie tu ri pa dė ti mo ky tis ir 
ug dy ti au ten tiš ką krikš čio nių ti kė ji mą. Vie tų ar daik tų 
pa lai mi ni mas liu di ja Baž ny čios nuo la ti nį au gi mą ir to
bu lė ji mą bei mei lę sa vo ti kė ji mui.

Ket vir to jo je da ly je nu ro do mi liaudiesmaldingumo
palaiminimai. Jie ga li bū ti šven čia mi prie jū ros, eže ro, 
šal ti nio, fon ta no; prie ug nies; lai mi na mas mais tas ir 
gė ri mai – duo na, vy nas, alie jus, drus ka, van duo, Ve ly
kų mar gu čiai ar avi nė liai; įvai rūs mal din gu mo žen klai, 
ro ži niai, škap lie riai; šei mo je pa lai mi ni mas šven čia mas 
par si ne šus Krikš to van dens Ve ly kų iš kil mė je. Dangus
skelbiaDievogarbę,apieJorankųdarbusžvaigždėtasis
skliautasbyloja. Ši taip gie da psal mis tas. Žmo ni ja vi sa
da ža vė jo si pa sau lio gro žiu, įžvelg da ma Die vo ran ką 
ir iš min tį. Žmo gus yra dva sia, sie la ir kū nas. Ne ra mi jo 
šir dis. Šiais pa lai mi ni mais sie kia ma Kris taus švie sa nu
švies ti pa pras tą, kas die niš ką mū sų bū ties tik ro vę. 

Penk to jo je kny gos da ly je ap ta ria mi įvairiomsap-
linkybėmsskirtipalaiminimai: ir dė ko jant Die vui už 
Jo vei ki mą žmo gaus gy ve ni me, ir iš ti kus ypa tin giems 
sun ku mams ar sėk mei. 

Kny gos prie duo se ran da me pa lai mi ni mus pra de
dant ke tu ris me tų lai kus – pa va sa rį, va sa rą, ru de nį ir 
žie mą; mal da vi mų die nų pa lai mi ni mus mies te, kai me, 
prie van dens; pa dė kos die nos pa lai mi ni mą; pa lai
mi ni mą vals ty bi nių šven čių ar įvy kių die no mis, kai 
lai mi na ma tau ta ar dar bo žmo nės; ku ni gys tės me ti nių 
pro ga; pa lai mi ni mą svei ka tai iš mels ti; ap ta ria mi vys ku
po pa lai mi ni mai; kle bo no tar nys tės pra džios pa lai mi
ni mas; nuo la ti nio Ko mu ni jos da ly to jo pa lai mi ni mas ar 
pa lai mi ni mas da ly ti Ko mu ni ją tik vie ną kar tą; Die vo 
Mo ti nos pa veiks lo vai ni ka vi mas.

Ti ki mės, kad Lie tu vos Vys ku pų Kon fe ren ci ja Baž
ny čios pa lai mi ni mais ap ka bins dar ne vie ną čia ne pa
mi nė tą sri tį. 

Arvalgote,argeriate,aršiaipkądarote,–viskąda

rykiteDievogarbei,kvietėapaštalasPaulius.Tokiayra

krikščioniškagyvensena.BeKristausvisipalaiminimai

būtųmagija,osuKristumiirJame–tainaujomūsų

gyvenimoliudijimas.Būkpašlovintas,Dieve,visokios

palaimosšaltini!

Ses.GertrūdosSJEnuotrauka


