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PAKELIUI Į FATIMĄ 

Tó ir Zé MOURA SOARES’ai 

 

 

2016 metais Swanwick‘o koledže visi superregionai ir regionai buvo 
pakviesti dalyvauti Tarptautiniame susirinkime Fatimoje 2018 metais. 
Šis pakvietimas įvyko jaudinančios atidarymo ceremonijos, kuri 
pažymėjo mūsų bendros kelionės pradžią, metu.   

Fatimos susirinkimas tikrai bus perkeičiantis ir todėl neturėtumėte 
ignoruoti kvietimo dalyvauti.  

Galimybė dalyvauti – tai galimybė iš tiesų intensyviai tobulėti mūsų, 
kaip poros, piligriminėje kelionėje.  

Pasiruošimas kelionei į Fatimą – tai tarsi mūsų gyvenimo kelionės simbolis, nes ši kelionė nuolat yra 
atnaujinama per pasikeitimus.  

Fatimoje mes sutiksime kitas poras ir dalinsimės Tikėjimu ir Džiaugsmu, kad būsime priimti 
Dangiškojo Tėvo ir Motinos namuose. Jie lauks mūsų, kad galėtų mus apglėbti tėvišku švelnumu, 
kadangi sugebėjome nugalėti savo silpnybes ir dvejones. Tai galima pasiekti tik su bendraminčių 
piligrimų pagalba ir palaikymu.   

Tai negali būti tik vienkartinė veikla, nes suvokiame, kad tikras gyvenimas kuriamas tik nuolat einant 
teisingu Keliu.  

Šv. Augustinas sakė, kad Meilė pašalina sunkumus, bet jei jie atsiranda, juos reikia ypatingai 
branginti.  

Taigi, atsiliepkime į šį iššūkį džiugiai įsipareigodami, atidžiai stebėdami ženklus, kuriais Dievas 
parodo savo troškimus, būdami laisvi tarnystės dvasioje, kuri sustiprins mūsų vienybę.   

Sustiprinti vienybę reiškia užtikrinti, kad visos poros jaustųsi įtrauktos į veiklą, praturtinančią visus, 
ateinančius su savo skirtumais ir dovanomis gautomis iš Dievo.  

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=696409283803919&set=p.696409283803919&type=1
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Tarptautinis susirinkimas bus kaip malonės akimirka, kuomet mes atversime savo širdis asmeniškai, 
kaip pora ir kaip komanda ir, susipažindami su gairėmis ateinantiems 6 metams, atsinaujinsime 
Judėjimo dvasioje.  

Iki tos akimirkos, palaikomi Popiežiaus Pranciškaus apaštališkųjų paraginimų „Evangelii Gaudium” 
(liet. „Evangelijos džiaugsmas”) ir „Amoris Laetitia” (liet. „Meilės džiaugsmas“), pasiruoškime 
atsakyti į jo raginimus su atvira širdimi.  

Pasinaudokime galimybe porose ir komandose atrasti apaštališkojo paraginimo “Amoris Laetittia” 
praturtinančią žinią.  

Jėzus, kuris yra Kelias, Tiesa ir Gyvenimas, ypatingai laukia mūsų ir jo vedami mes galėsime išgyventi 
tas penkias dienas džiugios ir gailestingos brolystės dvasioje, vedančioje į brandesnį tikėjimą.  

Sekdami Jėzų mes nejaučiame skirtumų atsirandančių dėl kitos kultūros, kalbos ar net kitokio 
elgesio.  

Tai yra mūsų turtas: nors ir ateiname iš skirtingų šalių, mes jaučiamės artimi vieni kitiems ir 
išgyvename tarptautiškumą vienybėje. Mūsų susitikimas turės gilesnę prasmę: eiti keliu, kurį mums 
nutiesė Judėjimo įkūrėjai ir Tėvas Henris Kafarelis.   

Kartu mes susipažinsime su vieni kitų skirtumais ir aukštesnė Meilė mokys mus išgyventi 
gailestingumą ir prasmingesnį solidarumą tarptautiškumo džiaugsmo dvasioje.  

Su pasitikėjimu atiduokime save į Viešpaties rankas ir pradėkime kelionę!... 


