DIDŽIOJO JĖZAUS PAŽADO
PRASMĖ IR REIKŠMĖ MUMS
Jėzus už Pirmųjų penktadienių praktiką
pažada mums priešmirtinės atgailos malonę. Kas
tai yra?
Šiuo atveju “atgaila” reiškia ne kitų mums
uždėtą auką ir ne tai, ką kunigas skiria po
išpažinties. Lotyniškas žodis “poenitentia” reiškia
“skausmą, liūdesį dėl to, kad įskaudinau kitą
asmenį, o tiksliau – kad įžeidžiau Dievą savo
nuodėmėmis”. (Tokia yra tikroji Atgailos
sakramento arba Išpažinties prasmė).
Jeigu šis gailestis arba skausmas, kuris tuo
pačiu yra meilės Dievui aktas, yra tobulas, jis
panaikina netgi mirtinas nuodėmes, nors po to
lieka pareiga, kai tik bus galimybė, atlikti
išpažintį. Jeigu mirties valandą pajėgsime atlikti
tokį tobulo gailesčio aktą, tai ir bus “priešmirtinė
atgaila”.
Antroji šio pažado dalis tarsi paaiškina
pirmąją: mirti susitaikius su Dievu, priėmus šventus
sakramentus – tai ypatinga Dievo gailestingumo
dovana, nes nė vienas žmogus negali pats
užsitikrinti, kad jo mirties momentas sutaptų su
malonės būsena sieloje. Tai pati svarbiausia Dievo
malonė, kadangi nuo jos priklauso visa mūsų
amžinybė.
Kokiu būdu Dievas teikia šią didžią
dovaną? Įvairiais būdais, ir jų visų tikslas – mūsų
amžinasis
išganymas.
Deja,
mums,
susirūpinusiems šios žemės reikalais ir viską
matuojantiems žemiškais mastais, tie Dievo
veikimo būdai atrodo ne tik paslaptingi, bet ir
nesuprantami, o kartais – neteisingi ir žiaurūs. Štai
keletas jų:
1) Kartais Dievas pagreitina mirtį.
2)Kartais – atrodo, ją pavėlina, duodamas
galimybę
žmogui
atsiversti
(pavyzdžiui,
apsaugodamas nuo ligų arba stebuklingai
grąžindamas sveikatą). 3)Kai kam duoda ypatingą

pašaukimą arba leidžia patekti į tokias gyvenimo
sąlygas, kurios padeda stiprėti draugystei su Juo. 4)
Apsaugo nuo pagundų arba leidžia jas, bet tuo
pačiu teikia malonę atsispirti. 5)Pagaliau kartais Jis
duoda nusidėjėliui tokią veiksmingą malonę, kad jis
atsiverčia prieš pat mirtį ir miršta Dievo malonės
ir draugystės su Juo būsenoje. Tereikia prisiminti
“gerąjį latrą” ir daugybės žmonių atsivertimą mirties
patale.
Ir vis dėlto, kol gyvename čia, žemėje,
negalėdami įžvelgti Dievo planų ir nepajėgdami
numatyti, ar išliksime ištikimi Dievo meilei iki
mirties, mūsų ištvermė iki galo nėra garantuota,
kaip ne kartą mums primena Naujasis Testamentas.
Šv. Paulius, rašydamas Filipiečiams, mokė:
‘Darbuokitės savo išganymui su baime ir
drebėdami” (Fil 2,12). Čia nekalbama apie vergišką
baimę, kaip gali atrodyti iš pirmo žvilgsnio.
Apaštalo žodžiai nurodo, su kokiu užsidegimu ir
valios ryžtu turime atsiliepti į Dievo malonės
paraginimus, kad pasiektume amžinąją laimę, kurią
Jis su tokia meile mums paruošė.
Tačiau gerai supraskime: ištvermės iki galo
malonės mes negalime nei užsitikrinti, nei
užsitarnauti savo “teisumo” darbais. Vienintelis
dalykas, galintis mums laiduoti šią malonę, yra
neapsakomas Dievo gailestingumas. Todėl mes
galime kreiptis į Viešpatį taip: “Kadangi žinau, kad
Tu mane be galo myli ir nori, kad visi žmonės būtų
išganyti, nes pažadėjai Dangų tiems, kurie to prašys
maldoje (Mt 7,7), tiems, kurie yra “vargdieniai”,
“mažutėliai”, kurie seka Tavimi ir neša su Tavimi
kryžių,
tiems,
kurie
myli
Tave
savo
artimuosiuose…, aš darysiu viską, ko Tu iš manęs
lauki, o visas savo baimes, nerimą, rūpesčius sudėsiu
į Tavo be galo mylinčią Širdį. Aš pasitikiu, kad Tu
mane išgelbėsi”.
Prie išvardintų “ženklų”, kurie maitina mūsų
pasitikėjimą begaline Dievo meile, prijunkime
Didįjį Jėzaus Širdies gailestingumo pažadą.
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ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIES LITANIJA
Kyrie eleison! Christe eleison! Kyrie eleison!
Kristau, išgirsk mus! Kristau, išklausyk mus!
Tėve, Dangaus Dieve, pasigailėk mūsų!
Sūnau, pasaulio Atpirkėjau, Dieve, pasigailėk
mūsų!
Šventoji Dvasia, Dieve, pasigailėk mūsų!
Šventoji Trejybe, vienas Dieve, pasigailėk mūsų!
Jėzaus Širdie Sūnaus amžinojo Tėvo, pasigailėk
mūsų!
Jėzaus Širdie, Mergelėje Motinoje Šventosios
Dvasios sutvertoji,
Jėzaus Širdie, su Dievo Žodžiu esmingai
sujungtoji,
Jėzaus Širdie, begalinės didybės,
Jėzaus Širdie, šventoji Dievo Bažnyčia,
Jėzaus Širdie, Aukščiausiojo padangte,
Jėzaus Širdie, Dievo namai ir Dangaus vartai,

Jėzaus Širdie, liepsnojantis meilės židiny,
Jėzaus Širdie, teisingumo ir meilės buveine,
Jėzaus Širdie, gerumo ir meilės pilnoji,
Jėzaus Širdie, visų dorybių gelme,
Jėzaus Širdie, visokios pagarbos vertoji,
Jėzaus Širdie, visų širdžių valdove,
Jėzaus Širdie, išminties ir žinojimo lobyne,
Jėzaus Širdie, dievybės pilnatve,
Jėzaus Širdie, Tėvo mylimiausioji,
Jėzaus Širdie, visiems malonių teikiančioji,
Jėzaus Širdie, visos žmonijos išsiilgtoji,
Jėzaus Širdie, kantrioji ir gailestingoji,
Jėzaus Širdie, dosni Tavęs besišaukiantiems,
Jėzaus Širdie, gyvybės ir šventumo šaltini,
Jėzaus Širdie, permaldavime už mūsų nuodėmes,
Jėzaus Širdie, baisiai išniekintoji,
Jėzaus Širdie, mūsų nedorybių įskaudintoji,
Jėzaus Širdie, ligi mirties paklusnioji,
Jėzaus Širdie, ietimi pervertoji,
Jėzaus Širdie, paguodos šaltini,
Jėzaus Širdie, mūsų gyvenime ir prisikėlime,
Jėzaus Širdie, taikos ir ramybės davėja,
Jėzaus Širdie, nuodėmių auka,
Jėzaus Širdie, Tavimi pasitikinčiųjų išganyme,
Jėzaus Širdie, mirštančiųjų viltie,
Jėzaus Širdie, visų šventųjų džiaugsme,
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
atleisk mums, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
išklausyk mus, Viešpatie!
Dievo Avinėli, kuris naikini pasaulio nuodėmes,
pasigailėk mūsų!
Jėzau, romusis ir nuolankiaširdi,
Padaryk mūsų širdį panašią į savo širdį.
Melskimės. Visagali amžinasis Dieve, pažvelk į
savo mylimojo Sūnaus Širdį ir į tai, kaip ji Tave
pagarbino bei kuo Tau už nusidėjėlius atsilygino, ir,
mūsų prašomas pasigailėti, maloniai mums atleisk
vardan savo Sūnaus Jėzaus Kristaus, kuris su
Tavimi gyvena ir viešpatauja per amžius. Amen.

NOVENA
ŠVENČIAUSIAJAI JĖZAUS ŠIRDŽIAI
(Novena arba Devyndienis – tai 9 dienas atliekamos
maldos kokia nors specialia intencija, sekant
apaštalų pavyzdžiu, kurie po Jėzaus įžengimo į
dangų devynias dienas kartu meldėsi, laukdami
Šventosios Dvasios atėjimo. Čia 9 dienos – tai
devyni pirmieji mėnesių penktadieniai).
V MĖNUO
Iš Evangelijos pagal Luką (Lk 10, 1. 4)

Viešpats
paskyrė
dar
kitus
septyniasdešimt du mokinius ir išsiuntė juos po
du, kad eitų pirma jo į visus miestus bei
vietoves, kur jis pats ketino vykti. Jis sakė
jiems: “Nesineškite piniginės, nei krepšio, nei
autuvo ir nieko kelyje nesveikinkite”.
Meditacija

Bažnyčia ir toliau augina misijonierius,
nešančius Gerąją Naujieną į tolimiausius
kraštus. Tai kilniaširdžiai vyrai ir moterys, kurie
skleidžia Evangelijos šviesą, gyvendami
Kristaus gyvenimu:
pasitikėdami Dievu neturte, kad būtų
galima tikėti jų žodžiais;
ištverdami sunkumus ir kartais net
atmetimą;
patys tarnaudami, o ne laukdami
patarnavimų;
prisiderindami prie vietinės kultūros
ir pasiduodami kitų vadovavimui.
Malda
Viešpatie, padėk ir mums dalyvauti
misijonierių užmojuose, dosniai juos remiant ir
liekant ištikimais Tavo mokymui.

Švenčiausioji Jėzaus Širdie, aš visiškai pasitikiu
Tavimi.
Novenos malda
Viešpatie Jėzau, tavųjų žmonių rūpesčiai
sugraudina Tavo Širdį, nes Tu myli kiekvieną iš
mūsų. Tu rūpiniesi mumis, kai mes esame
pasimetę, Tu esi šalia mūsų, kai jaučiamės vieniši,
Tu paguodi mus sielvarte. Tu esi arčiausiai mūsų
tada, kai mes esame visiškai bejėgiai. Tu myli mus
labiausiai tada, kai mes mažiausiai mylime save.
Tu daugiausiai atleidi mums tada, kai mes
mažiausiai sau atleidžiame. Ir Tu kvieti mus
skleisti Tavo meilę visais įmanomais būdais.
Viešpatie Jėzau, Tavo Širdis suvirpa iš
gailesčio, kai mes kenčiam, kai mums reikia Tavo
pagalbos ir kai meldžiamės vieni už kitus. Aš
prašau: išklausyk mano maldą per šią noveną ir
suteik, ko prašau (išsakome savo prašymus…).
Jeigu tai, ko aš prašau, nepasitarnaus nei
mano, nei kitų gerovei, suteik tai, kas man yra
geriausia, kad galėčiau kurti Tavo meilės karalystę
mūsų pasaulyje. Amen.
Giesmė

Jėzaus Širdie Švenčiausia, dėl mūsų atverta,
* Širdie, kuri liepsnoji mums meile amžina. * Tu
vargstančiai žmonijai šviesi viltis esi, * Tu sielą
nelaimingą paguodi gaivini.
Pasaulyje tiek vargo, nėr laimės pastovios; *
dažnai nyku ir šalta, ir daug, oi daug kančios! * Į
Tavo Širdį, Jėzau, mus nuveda viltis, * kad
prašymus išgirsi, nuskaidrinsi mintis.
Tu supranti mūs maldą, Tu mūs kančias
matai, * net ko Tau nepasakom, ir šitai Tu žinai. *
Tavos Širdies Švenčiausios gerumas nuostabus, *
gailestingumas Tavo mums daro stebuklus.
Kelionėje šios žemės leisk mums mylėt Tave,
* kai žemę šią apleisim, pašauki pas save; * ten su
dangaus šventaisiais giedosim amžinai: * “Garbė
Švenčiausiai Širdžiai, mums meile degančiai!”

