Sausio Artuma: kaip kalbėtis, klausytis ir būti išgirstam?
Kaip atsiliepti į popiežiaus troškimą, kad Sinodas vyktų? Ką galime padaryti, kad
iškilę sunkumai ar abejingumas nepaliktų mūsų pasyviais stebėtojais?.. Drauge su
savo autoriais ir skaitytojais Artuma ieško būdų, kaip kalbėti ir susikalbėti, kaip girdėti ir būti išgirstam... Naujai atrasdami sinodinę tradiciją Bažnyčioje, susitinkame su
kitų konfesijų broliais krikščionimis – ortodoksais ir evangelikais, kurie nuolat keliauja sinodiškai. Nepamirštam sugrįžti ir pažvelgti, ko mus apie tai moko Šventasis Raštas arba Lietuvos šviesuoliai, kad tik patirtume daugiau sinodinio susitikimo džiaugsmo bei vaisių.
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Iš pranašo Izaijo knygos
(Iz 42, 1–4. 6–7)
Štai ką sako Viešpats:
„Štai mano tarnas, kurį aš remiu, – mano išrinktinis, kuriuo aš gėriuosi. Suteikiau jam savo dvasios, kad neštų tautoms
teisingumą. Jis nerėks, nekels triukšmo,
ir gatvėje nesigirdės jo balso. Jis nenulauš palinkusios nendrės, neužgesins rusenančio dagčio; jis ištikimai neš teisybę.
Jisai nenuvargs, nepails, kol žemėje įkurs
teisingumą. Ir lauks jo nurodymų salos.
Aš, Viešpats, pašaukiau tave teisingumui, paimsiu tave už rankos ir ginsiu.
Tave padarysiu sandora tautai, šviesa pagonims – neregių akims atverti, belaisviams iš kalėjimo išvesti, tamsiojoje sėdintiems suimtiesiems paleisti“.
Atliepiamoji psalmė (Ps 28, 1a ir 2. 3ac–4. 3b ir 9b–10)
P. Viešpats laimins savo tautą, teiks jai ramybę.
Jūs, Dievo sūnūs, šlovinkit Viešpatį,
šlovinkit Dievo didingąjį vardą,
garbinkit jį iškilmingai. – P.
Virš vandenų pasigirsta Viešpaties balsas!
Viešpats viršum vandenynų plačiųjų!
Viešpaties balsas galingas!
Skardus Viešpaties balsas! – P.

„Kristus krikštu pašventino visą pasaulį ir atleido mums nuodėmes; mes buvome nuskaistinti vandeniu ir Dvasia“!

Dievo didybė sugriaudžia!
Ir jo šventovėj – „Šlovė!“ visi šaukia.
Viešpaties sostas virš tvano,
jis viešpataus kaip Valdovas per amžius. – P.
Iš Apaštalų darbų (Apd 10, 34–38)
Atvėręs lūpas, Petras pasakė: „Iš tiesų, aš dabar suprantu, jog Dievas nėra
žmonėms šališkas. Jam brangus bet kurios tautos žmogus, kuris jo bijo ir teisingai gyvena.
Jis pasiuntė savo žodį Izraelio vaikams ir per Mesiją Jėzų paskelbė taiką.
Šitas yra visų Viešpats. Jūs žinote, kas yra įvykę visoje Judėjoje, pradedant
nuo Galilėjos po Jono skelbtojo krikšto. Kalbama apie Jėzų iš Nazareto, kaip
Dievas jį patepė Šventąja Dvasia ir galybe, kaip jis vaikščiojo, darydamas
gera ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su juo“.
Posmelis prieš evangeliją (Plg. Mk 9, 7)
P. Aleliuja. – Atsivėrė dangus, ir nuskambėjo Tėvo balsas: „Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“ – P. Aleliuja.
Evangelija pagal Luką (Lk 3, 15–16. 21–22)
Stiprėjant žmonių lūkesčiams ir daugeliui pradėjus spėlioti, ar čia kartais
ne Mesijas, Jonas visiems kalbėjo: „Aš, tiesa, krikštiju jus vandeniu, bet ateina už mane galingesnis, kuriam aš nevertas atrišti kurpių dirželio. Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia ir ugnimi“.
Kai, visai tautai krikštijantis, ir Jėzus pasikrikštijęs meldėsi, atsivėrė dangus, ir Šventoji Dvasia kūnišku pavidalu nusileido ant jo tarsi balandis, o balsas iš dangaus prabilo: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“.

Jisai krikštys jus Šventąja Dvasia. (Lk 3, 16)
Šį pažadą verta atsiminti: Jėzus nori mus krikštyti Šventąja Dvasia! Tik ką tai reiškia?
Pirmiausia pažvelkime, kaip Jėzus patyrė Dvasią. Lukas sako, kad Jėzų krikštijant ant
Jo nužengė Šventoji Dvasia (plg. Lk 3, 22). Tą dieną Jėzus gavo Dvasią naujaip – Dievo dovaną, įgalinančią Jį tarnauti ir galiausiai sutikti mirti ir būti prikeltam. Nors Jėzus – tikras Dievas, ant Jo nužengė Dievo Dvasia.
Lukas į savo pasakojimą įterpia vieną smulkmeną, vis dėlto ji yra labai svarbi. Dvasiai
nužengus ant Jėzaus, Tėvo balsas paskelbė: „Tu mano mylimasis Sūnus, tavimi aš gėriuosi“ (Lk 3, 22). Jis kalbėjo tiesiai Jėzui. Sakė, kad žavisi savo Sūnaus klusnumu,
nuolankumu ir pasitikėjimu Juo. Panardintas į vandenį Jėzus tądien buvo panardintas ir
į Šventąją Dvasią.

Tave krikštijant, ir ant tavęs nužengė Šventoji Dvasia, o Dievas tave irgi paskelbė
savo mylimu vaiku. Jis užmezgė su tavimi naujus, nesuardomus santykius. Tu tapai
nauju kūriniu Kristuje – Tėvo įvaikiu, Kristaus nariu, Šventosios Dvasios šventove,
Kristaus kunigystės dalininku (plg. Katalikų Bažnyčios katekizmas, 1279).
Dievas nori tave pripildyti savo Dvasios ne tik Krikšto metu. Jis nori tave vis krikštyti, t. y. vis panardinti į savo Dvasią, kad tu vis būtum pripildytas Jo meilės ir apginkluotas tam darbui, kurio Dievas iš tavęs tikisi, atlikti. Dievas trokšta tau vis
kartoti: „Tu esi mano mylimasis sūnus. Tu esi mano mylimoji dukra. Džiaugiuosi,
kad tu esi mano šeimoje.“
Nors veikiausiai praėjo keli dešimtmečiai nuo tavo Krikšto dienos, Dievas vis dar
nori tave pripildyti savo Dvasios. Tad nebijok Jo melsti daugiau Jo meilės, daugiau
Jo galios tavo gyvenime.
Jėzau, pripildyk mane savo Dvasios. Leisk man šiandien naujai pažinti Tavi meilę!

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
LIETUVOS ŠV. KAZIMIERO PROVINCIJOS KAPITULA
Sausio 10-14 dienomis Kretingos pranciškonų vienuolyne vyks Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos kapitula. Palaikykime brolius maldoje, kad Šventosios Dvasios apšviesti priimtų teisingus sprendimus.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kankinių koplyčioje. Vieningai
junkimės maldai. Popiežiaus intencija: melskimės už diskriminacijos ir religinio
persekiojimo aukas, kad būtų pripažintos jų teisės ir orumas, kylantis iš visų brolybės.
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
PRADĖJOME SINODINĮ KELIĄ!
Esame kviečiami Popiežiaus žengti Sinodo keliu. Sinodo kelias reiškia visų ėjimą
kartu tuo pačiu keliu: popiežiaus, vyskupų, kunigų, vienuolių, seserų ir brolių pasauliečių, visos krikščionių bendruomenės. Plačiau apie Sinodinį kelią https://
sinodas.katalikai.lt Norime pranešti, kad ir mūsų parapijoje jau pradėti Sinodiniai
susitikimai, kurių metu mes kviečiame visus Susitikti, klausytis ir atpažinti. Susitikimuose turėsime galimybę kalbėtis parengtomis temomis, pirmoji tema
„KELIONĖS BENDRAKELEIVIAI“: Kai sakome „mūsų Bažnyčia“, ką jai
priskiriame? Kas kviečia mus keliauti drauge?
Visus norinčius prisijungti ir pasidalinti savo patirtimi, siūlymais, pastebėjimais
kviečiame kreiptis į seserį Danutę el. paštu sesuo.danute@gmail.com arba skambinti tel. nr. 867945835.
Negalintiems dalyvauti, bet norintiems pasidalinti savo patirtimi, apmąstymais,
medžiagą ir klausimus atsiųsime, į kuriuos galėsite atsakyti. Mums labai svarbi
visų Jūsų nuomonė, todėl kviečiame į nuostabią ir nepamirštamą piligriminę kelionę su Jėzumi ir visa Bažnyčia.
„Bažnyčią paaiškinti įmanoma piligrimyste – keliavimu. Kai Bažnyčia sustoja, ji jau nebėra Bažnyčia, ji tampa tik miela, pamaldžia draugija, nes laiko
Šventąją Dvasią narve.“ (Iš 1 temos medžiagos)

