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Brangios poros, 

 

 

 

Šiais Gailestingumo metais, mes esame kviečiami švęsti gailestingumą kaip 
tobuliausią „Dievo švelnumo” išraišką. Lotynų kalbos žodis „gailestingumas“ 
(misericordia) apima ir žodį „širdis“ (cor); širdis kuri geba priimti ir atsiverti kiekvienam, 
o svarbiausia tiems, kurie nesijaučia verti būti mylimi. Pasakymas „Dievas yra 
gailestingas“ reiškia, kad Jo meilė eina pirma mūsų, kad Jis neišsižada mūsų, kad Jis 
myli mus kaip savus, nes Jis myli mus už tai, kas mes esame, o ne už tai, ką mes galime 
Jam duoti. O ko mes verti? Mūsų vertė matuojama Dievo meilės mums stiprumu.   

 

Popiežius Pranciškus kviečia mus eiti į „periferijas“. Mūsų Judėjime, poroms 
periferijos yra jų sutuoktiniai, vaikai, šeima ir Komanda, o Dvasiniams Patarėjams - tai 
visi, kurie buvo patikėti jų pastoracinei globai. Brangios poros, labai svarbu, kad mes 
intensyviai, su tikra aistra išgyventume šį malonės ir gailestingumo laiką: kentėdami su 
tais, kurie kenčia, džiūgaudami su tais, kurie džiūgauja, būdami laimingi dėl kitų laimės 
ir džiaugsmo.  

 

„Apsisprendimui tapti krikščionimi pradžią pirmiausia duoda ne etinis siekis ar 
kokia nors didi idėja, bet susitikimas su tam tikru įvykiu, su Asmeniu, atveriančiu 
gyvenimui naują horizontą ir sykiu duodančiu tvirtą kryptį”, rašė Benediktas XVI (Deus 
caritas est, 1). Jis taip pat sakė: „Ne mokslas atperka žmogų. Žmogus atperkamas 
meile” (Spe salvi, 26). Ar norite suprasti kas yra atperkanti meilė? Kontempliuokite 
Jėzaus Kristaus kryžių, žiūrėkite į jo perdurtą šoną, iš kurio trykšta kraujas ir vanduo. Ar 
norite suprasti kodėl jis buvo sužeistas? Todėl, kad žvelgdami į matomą žaizdą jūs 
galėtumėte pamatyti nematomą meilės žaizdą.  

 

Tėvas Kafarelis ir pirmosios poros kartu rado būdą, kaip poroje išgyventi ir 
patirti pilnatvę. Pilnatvė kyla iš gebėjimo atpažinti vertingą Dievo dovaną kitame 
žmoguje, kuris yra mylimas Dievo, kaip ir kiekvienas mūsų. Siekiai – tai paprasti mūsų 
turimi įrankiai padedantys mums eiti keliu į pilnatvę.   

 

2017 metais švenčiame šimto metų sukaktį nuo Mergelės Marijos apreiškimų 
Fatimoje 1917 m. spalio-gegužės mėnesiais. Kitas didysis tarptautinis susirinkimas vyks 
Fatimoje 2018 m. liepą ir tai yra nepaprasta malonė. Fatimos žinia primena mums kas 
mūsų gyvenime yra svarbiausia, ko iš mūsų tikimasi ir ką mes turėtume konstruoti 
kiekvieną akimirką.  Mergelė Marija prašė mažųjų piemenėlių melstis ir “paguosti” 
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Dievą, o tai reiškia nepalikti jo vieno. Jis būna vienišas ne tik tuomet, kai jį pamirštame 
ir Jis nustoja buvęs mūsų gyvenimo centru, bet ir tuomet, kai pamirštame savo brolius 
ir seseris, kai nekreipiame dėmesio į savo artimuosius ir tuos, kurie atsiduria mūsų 
periferijoje. Paprašysiu jūsų visų, kad ši tema būtų jūsų pokalbių tema Prisėdimo metu 
ir Sutuoktinių maldoje – siekiuose, kurie yra auksinės santuokinio dvasingumo taisyklės 
pagrindas. 

 

Lai Dievo palaima visuomet būna su jumis  

Vienybėje su Viešpačiu,  

 

Tėvas José Jacinto Ferreira de Farias, scj 

Tarptautinės atsakingųjų porų komandos dvasinis patarėjas 


