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Mieli Broliai Seserys, Žemaičių žemės krikščionys! 

Pradedame antrųjų Žemaičių Krikšto Jubiliejaus metų šventąjį Adventą. Prieš 
v 

2015 m. į mūsų planetą Zemę atėjo, t.y., gimė Dievas - begalinis, Amžinas Dievas 

įsikūnijo mažame Kūdikyje Jėzuje, kad įsikūnijimu pradėdamas savo žemiškąjį 

gyvenimą visais mūsų žemiško gyvenimo tarpsniais būtų artimas mums vaikystėje, 

jaunystėje, brandžiame amžiuje, net senatvės kryžių nešant būtų mūsų atrama ir 

kelrodis. Kad tai būtų ne tik graži pasaka, Jis, būdamas visagalis Dievas, sutiko 

prisiimti ant savo pečių ne tik šviesiąsias mūsų žmogiškojo gyvenimo apraiškas, bet 

ir neturtingo kaimo amatininko vaiko likimą bei vargus. Ne tik tuo, kad pradėjo 

skelbti savo nuostabiąją Evangeliją bet ir iškęsti savo bendraamžių abejingumą jų 

patyčias ir persekiojimus, ir, galų gale, už tai sudėjo savo kraujo ir mirties auką ant 

kryžiaus. Kad tik mes, nugyvenę pilnai krikščionišką gyvenimą būtume galų gale 

amžinai ir visiškai laimingi su Juo ir Jame! Taigi, kasmet švęsdami šventąjį Advento 

laikotarpį, mes tik prisimename šių Dievo pastangų mūsų tikrajai laimei pasiekti 

pradžią. Mums visiems - vaikams, jaunuoliams, brandaus amžiaus sulaukusiems ir 

seneliams, - Adventas, - laikas atviromis akimis į tai pažvelgti, kaip mes iki šiol su 

tuo žmogumi tapusiu Dievu, dvasiniai bendraujame. Adventas - tai laikas atnaujinti, 

pagyvinti maldos bei sakramentinį gyvenimą: išpažintį, dažną Šv. Komuniją 
v v 

sekmadienių, šventadienių šventimą Sv. Mišiose, bendrą maldą šeimose, Sv. Rašto 

(ypač Naujojo Testamento) skaitymą namuose, šeimose, Marijos radijo klausymąsi. 

Kaip būtų gera, kad šeimose ar artimųjų rateliuose, prie parapijų veikiančiose 

sambūriuose pasidalintumėte iš tų išgirstų ar perskaitytų minčių mūsų širdyse 

kilusiomis įžvalgomis. Adventas - tai tokių mūsų veiklų, maldingų apmąstymų 

suintensyvinimo, atnaujinimo laikas. Šiose srityse rimtai padirbėję, galėsime giliau ir 
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palaimingiau išgyventi Šv. Kalėdų džiaugsmą. Tik tada iš taip įsigytų dvasinių lobių 

turėsime kuo pasidalinti su savo artimaisiais bei retokai iš svetimų šalių sugrįžtančiais 

į Lietuvą giminaičiais. 

Taigi, Advento metu kviečiame ir įsipareigojame: 

1. Dėti visas pastangas, kad kiekvienoje mūsų vyskupijos parapijoje 

sekmadieniais būtų giedamos Švč. M. Marijos valandos („rarotos"). 

2. Kad kiekvienoje bažnyčioje šeštadieniais ir sekmadieniais kunigai prieš 

ir po Šv. Mišių nuoširdžiai klausytų išpažinčių. 

3. Kad visi turintys savo šeimose ar aplinkoje neįgalių, senatvės ar ligų 

prislėgtų artimųjų pasirūpintų j iems padėti atlikti prieškalėdinę išpažintį, priimti Šv. 

Komuni ją taip pat, kad visi neturtingieji būtų sušelpti ir medžiagine parama. 

4. Parapijų kunigai įpareigojami kiekvienoje parapijoje surengti 3-j u dienų 

rekolekcijas: 1 diena - vaikams ir moksleiviams, 2 diena - labiau mamoms, 

močiutėms, 3 diena - labiau vyrams. Pasikviesti rekolekcijų vedėjus iš mūsų kunigų, 

labiau tinkančių vienai ar kitai grupei. Pasistenkime taip išdėstyti rekolekcijų dienų 

pamaldas, pamokslus, rekolekcijas, kad kiekvienas parapijos tikintysis turėtų 

galimybę išklausyti tris rekolekcijų konferencijas-pamokslus, pagilinančius mūsų 

t ikėjimą padedančius susiorientuoti susidūrus su mūsų žiniasklaidoje kartais 

pasitaikančiais išpuoliais prieš katalikiškąjį tikėjimą. 

5. Ragintina, kad Advento metu ant namų centrinio stalo ne tik būtų 

padėtas Advento vainikas su keturiomis žvakėmis, bet, kad įžengiant į kiekvieną 

naują Advento savaitę su atitinkamomis maldomis iš naujausių maldynų, būtų 

uždegama vis kita žvakė. 

6. Tegu Kūčių vakarą ne tik Advento vainiko - žvakės ant stalo, bet ir 

mūsų namų langai pasipuošia šviečiančiais žibintais, primenančiais tikrąją Kalėdų 

šviesą - Kristų. Tegu kambaryje, kuriame valgysime Kūčių vakarienę, nepritrūksta 

kryžiaus ar kryželio (ant sienos ar stalo). Jis teprimena, kokia meile jau gimdamas 

Kalėdų Kūdikis mus mylėjo, nusprendęs iškentėti net kryžiaus mirtį, kad tik mes visi 

būtume amžinai laimingi Jame ir per Jį. 

2 



Neužmirškime šalia mūsų gyvenančių, artimųjų, užmirštų, apleistų kaimynų; 

pakvieskime juos prie savo Kūčių stalo. Kūčiose bei Kalėdose aplankykime ir juos. 

Parodykime krikščioniškos meilės vaikams ar seneliams globos namuose. 

Kviečiame visus Žemaičių žemės - kryžių ir koplytėlių žemės vaikus Kūčių 

vakarą ir Kalėdų rytą įsijungti į mus suvienijančią akciją - prie visų kryžių ir 

koplytėlių, kur jos bebūtų, t.y., prie namų, kelių, kryžkelių, uždegti po žiburėlį. Kaip 

per Vėlines uždegame kapinėse, prisimindami amžinojo gyvenimo viltį, taip dabar 

prie kryžių, koplytėlių visur tešviečia tie žiburėliai, primindami tą šviesą kurią 

gimdamas Betliejaus tvartelyje atnešė Kūdikis Kristus, primindami tą Kristaus šviesą 

kuri per 600 metų mūsų tėvams ir protėviams padėjo pakelti istorijos išbandymus ir 

nepražūti, dvasiniai doriniai nepalūžti. 

Palaimingų susimąstymų ir dvasinio atsinaujinimo Advente, šviesių 

išgyvenimų Kalėdų naktį ir ryte, skubant į bažnyčią Kalėdų žiburėliais nušviestais 

keliais ir gatvėmis! 

Telšių vyskupas -h 'į&os 7 Jonas Boruta SJ 

Pagalbininkas vyskupas Linas Vodopjanovas OFM 

P.S. Prašome kunigus perskaityti šį laišką pirmąjį Advento sekmadienį 

visose aukojamose Šv. Mišiose visose mūsų vyskupijos bažnyčiose ir koplyčiose. 
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