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Popiežiaus kvietimu meldėsi už taiką UkrainojeGegužės 31-ąją pasaulio kata-
likai su popiežiumi Pranciškumi 
meldėsi už taiką Ukrainoje. Vilniu-
je ši visuotinė malda vyko Aušros 
Vartuose, priešais Gailestingumo 
Motinos paveikslą. 

Baigiantis gegužės mėnesiui, 
popiežius Pranciškus pakvietė 
kartu kalbėti rožinį, kad tai taptų 
vilties ženklu pasauliui, ken-
čiančiam nuo karo Ukrainoje ir 
sužeistam kitų vis dar vykstančių 
karų smurto. Popiežius kalbėjo 
rožinį už taiką Ukrainoje Romos 
Didžiojoje Švč. Mergelės Marijos 
bazilikoje prie Marijos Taikos 
Karalienės statulos.

Ji sukurta 1918 m. Tuomet 
popiežius Benediktas XV, mels-
damas Švč. Mergelę Mariją, kad 
užsibaigtų Pirmasis pasaulinis 
karas, paprašė skulptorių Gvidą 
Galli sukurti Marijos Taikos Kara-
lienės, savo pakelta kairiąja ranka 
įsakančios karui sustoti, o dešinėje 
laikančios Kūdikėlį Jėzų, statulą. 

Sekdami tradiciją, tikintieji 
Švč. Mergelės Marijos statulos 
papėdėje sudeda popierėlius su 
savo maldos intencijomis.

Į popiežiaus kvietimą vienytis 
maldoje atsiliepė daugelis pasau-
lio Marijos šventovių. Ukmergėje 

tokių neturime, tačiau mūsų krašto 
bažnyčiose kalbamos gegužinės 
maldos. Jomis atsiliepta į popie-
žiaus kvietimą.  

Visuotinė malda kalbėta visur 
tuo pačiu metu – 19 val. 

Ukmergės dekanato dekanas 
Raimundas Kazaitis sakė, kad Šv. 
apaštalų Petro ir Povilo bažnyčioje 
gegužinės maldos kalbamos prieš 
18 valandos šv. Mišias. 

„Meldėmės prieš Mišias, 19 
valandą vargu kas būtų likę. Su-
sirenka labai nedaug žmonių. 
Kaip yra kaimiškose parapijose, 
nežinau“, – sakė R. Kazaitis. 
Atkreipė dėmesį, kad Bažnyčios 
vadovybė, kviesdama melstis su 
intencija, skatina neapsiprasti su 
negerovėmis. 

„Visuotinė malda – didesnis 
sutelktumas. Pati malda nėra 
niekuo išskirtinė, ji tik parodo 
skaudulį, šiuo metu esantį pasau-
lyje, – kalbėjo R. Kazaitis apie 
intencijos prasmę. – Žmogui bū-
dinga apsiprasti. Pirmosiomis karo 
Ukrainoje dienomis žiniasklaidos 
pranešimuose pirmosios būdavo 
žinutės iš karo lauko. O dabar jas 

išstumia kitos naujienos. Kvieti-
mas visuotinei maldai – raginimas 
neužmiršti, kad karas tęsiasi, kad 
taip neturi būti.“

Dekanas informavo, kad de-
kanatas remia ukrainiečius – 
„Carito“ iniciatyva, gavus infor-
maciją, kokie konkretūs daiktai 
reikalingi ukrai-
niečiams, organi-
zuojamas daiktų 
rinkimas. „Pagalba 
reikalinga tiek čia 
apsistojusiems, 
tiek Ukrainoje li-
kusiems ukrainie-
čiams. Ir daiktais, 
ir malda taip pat“, 
– sakė R. Kazaitis.  

Į Šventojo Tėvo 
Pranciškaus maldą 
už taiką įsitraukė 
žymiausios kraš-
tų, kurie kenčia 
ar yra nukentėję 
nuo karo, Marijos 
šventovės. Susi-
jungę tiesioginiu 
ryšiu šiose šven-
tovėse tikintieji 

rožinį kalbėjo drauge su popie-
žiumi. Tarp svarbiausių maldoje 
dalyvavusių Marijos šventovių 
paminėtinos Zarvanicios Dievo 
Motinos šventovė Ukrainoje, 
Sayidat al-Najat katedra Irake, 
Mergelės Marijos Taikos Valdovės 
katedra Sirijoje ir Mergelės Ma-

rijos Arabijos Karalienės katedra 
Bahreine.

UŽ inf. 

Lietuvos katalikų bažnyčios kronika: pamokos ir perspektyvos

Seimas 2022-uosius yra paskel-
bęs „Lietuvos katalikų bažnyčios 
kronikos“ metais. Šis pogrindžio 
leidinys ne tik palaikė laisvės 
dvasią lietuvių širdyse, bet ir pra-
siverždavo per geležinę uždangą, 
informuodavo pasaulį apie tikin-
čiųjų persekiojimus, nuguldamas 
net ant JAV prezidento Ronaldo 
Reigano bei popiežiaus Jono Pau-
liaus II stalo.

Siekiant paminėti kronikos 
leidybos 50-metį, Seime vyko 
konferencija „50 metų po Lie-
tuvos katalikų bažnyčios kro-
nikos pasirodymo: pamokos ir 
perspektyvos“, kurioje istorikai, 
teisininkai bei fi losofai apžvelgė 
kronikos leidybos istoriją bei pa-
sidalijo apmąstymais, ko šiandien 
galime pasimokyti iš jos leidėjų, 
susidurdami su naujais iššūkiais 
krikščionybei.

Konferenciją atidarė ir sveiki-
nimo žodį dalyviams tarė renginio 
globėjas kardinolas Sigitas Tamke-
vičius, kurio, anuomet jauno kuni-
go, pastangomis pradėta leisti „Lie-
tuvos katalikų bažnyčios kronika“. 

Kardinolas pabrėžė: „Mums, ano 
meto kunigams, buvo tik du pa-
sirinkimai – prisitaikyti prie ver-
giškos padėties ir turėti sąlyginę 
ramybę arba nepaisyti draudimų ir 
rizikuoti patirti persekiojimus. Tar-
dymai, kalinimai, kratos buvo ano 
meto kronikos leidėjų kasdienybė, 
bet prieš visa tai atsilaikė net prie 
kronikos veiklos prisidėję moki-
niai. Tikėjimu gyvenantis žmogus 
gali būti silpnas kūnu, bet visada 
bus stiprus savo dvasia.“

Konferencijai dėmesį parodė 
ir Šventasis Sostas – apaštalinis 
nuncijus arkivyskupas Petar Antun 
Rajič renginio dalyviams perdavė 
Jo Šventenybės popiežiaus Pran-
ciškaus palaiminimą ir maldingus 
sveikinimus, pasirašytus Vatikano 
valstybės sekretoriaus kardinolo 
Pietro Parolin: „Šventasis Tėvas 
žino apie gilią kronikos istorinę 
reikšmę Bažnyčiai Lietuvoje ir 
ypatingai vertina žavintį kunigų, 
vienuolių ir pasauliečių bendra-
darbiavimą, priešinantis perse-
kiojimo jėgoms ir išlaisvinančioje 
Evangelijos šviesoje atskleidžiant 

žmogaus teisių pažeidimus ir 
religijos laisvės suvaržymus. 
Šventasis Tėvas širdingai suteikia 
palaiminimą kaip išminties ir tai-
kos prisikėlusiame Kristuje laidą.“

Vilniaus arkivyskupo metro-
polito Gintaro Grušo sveikinimo 
žodyje pabrėžta, jog: „Kronika 
tai – Lietuvos kova su melu ir 
apgaule.“ Pasak jo, su tokiu melu 
dabar susiduria karo draskoma 
Ukraina, kuriai padėti galime bū-
tent skleisdami tiesą apie Rusijos 
vykdomą agresiją.

Sveikinimo žodį tarė Seimo 
pirmininkės pavaduotojas Paulius 
Saudargas, Tarpparlamentinių 
ryšių su Šventuoju Sostu grupės 
pirmininkė Vilija Aleknaitė-Abra-
mikienė, dalyvius organizatorių 
vardu pasveikino Laisvos vi-
suomenės instituto bei Lietuvos 
krikščionių darbuotojų profesinės 
sąjungos pirmininkas Audrius 
Globys.

Kauno arkivyskupas metropoli-
tas Kęstutis Kėvalas, kalbėdamas 
apie tikėjimo laisvę, pabrėžė, kad 
šiandien, net ir gerai suprasdami 

religijos laisvės svarbą, susiduria-
me su troškimu sukurti visuomenę, 
kurioje būtų nepriimtina vieša 
diskusija moralės klausimais. 
„Mintis, kad tolerancija gali būti 
grindžiama vertybiškai neutraliu 
pagrindu, yra klaidinga. Tokia tei-
sinė samprata yra vidujai priešta-
ringa, nes ji privilegijuoja teisinį ir 
politinį įsipareigojimą moraliniam 
reliatyvizmui.“

Istorikas doc. dr. Algirdas Ja-
kubčionis skaitė pranešimą apie 
neginkluoto antisovietinio pasi-
priešinimo Lietuvoje ištakas. Pasak 
prelegento, stiprėjant Bažnyčios 
suvaržymams, prasidėjo kunigų 
laiškų ir tikinčiųjų peticijų rašymas 
ir siuntimas į sovietines institucijas, 
reikalaujant garantuoti tikinčiųjų 
teises. Kreipimaisi be atsako, 
negalėjimas atskleisti Bažnyčios 
persekiojimų faktų būtent ir atvedė 
prie pogrindinio leidinio – „Lietu-
vos katalikų bažnyčios kronikos“.

Istorikas doc. dr. Darius Alekna 
kalbėjo apie Bažnyčios laisvę 
kaip Vakarų civilizacijos pamatą. 
Istoriko teigimu, to, ką šiandien 
vadiname Vakarų civilizacija, 
atsiradimui lemiamą įtaką padarė 
dviejų vienas nuo kito nepriklau-
somų ir autonominių autoriteto 
centrų iškilimas, vienas iš kurių 
– politinė valdžia, kitas – Bažny-
čia. Laikotarpiais, kai vienas iš 
jų visiškai nustelbdavo kitą, Va-
karų civilizaciją ištikdavo krizės. 
Docentas iškėlė klausimą, kokie 
šiandien yra Bažnyčios ir vals-
tybės santykiai? Ar visuomenei 
siekdama primesti tikėjimui prieš-
taraujančius įstatymus valstybė vėl 
nesiekia sunaikinti Bažnyčios?

Filosofas prof. Alvydas Joku-
baitis kalbėjo apie prieitą naują 
religijos ir demokratijos konfl ikto 

etapą. Teisininkė, buvusi Kons-
titucinio Teismo teisėja Ramutė 
Ruškytė – apie religijos laisvės 
konstitucinius aspektus ir konsti-
tucinės doktrinos įgyvendinimą.

Žurnalistas dr. Valdas Kilpys 
skaitė pranešimą apie verbalinės 
agresijos raiškos ypatybes in-
ternete. Pasak jo, medijų plėtra 
dabarties laiku tapo dideliu iš-
šūkiu, sietinu su praktiškai viso-
mis žmogaus gyvenimo sritimis. 
Šiandienis pasaulis, gyvendamas 
laikotarpio dvasia, susiduria su 
krikščioniškąja žinia, kurios ver-
tybės gerokai skiriasi nuo postmo-
dernaus pasaulio vertybių. Taip 
gimsta konfrontacija, pasireiš-
kianti ir verbaline agresija prieš 
tikinčiuosius. 

Užbaigdamas konferenciją, At-
eitininkų federacijos pirmininkas 
Vytis Turonis kalbėjo apie dvasines 
kronikos pamokas mūsų dienomis. 
Pasak jo, kronika ir tada, ir šian-
dien yra geriausias įrodymas, kad 
tiesos žodis gali būti aštresnis už 
visus ginklus, už brutalią blogio 
jėgą. Istorija parodo, kad pergalė 
prieš bet kokią tironiją priklauso 
tiesakalbiams. Be to, kronika moko 
savo kančią priimti nuolankiai, 
kaip galimybę ir stiprybės šaltinį.

Konferenciją organizavo Lais-
vos visuomenės institutas, Tarp-
parlamentinių ryšių su Šventuoju 
Sostu grupė, Lietuvos krikščionių 
darbuotojų profesinė sąjunga bei 
Lietuvos katalikų bažnyčios kro-
nikos fondas. Renginį vedė žurna-
listė, istorikė Regina Statkuvienė.

UŽ inf.

Siekiant paminėti kronikos leidybos 50-metį, Seime vyko konferencija. Erlendo Bartulio nuotr.


