
10 POPIEŽIAUS
PRANCIŠKAUS

PARAGINIMŲ LIETUVAI
Pirmosios Popiežiaus Pranciškaus apaštališkojo vizito Lietuvoje metinės



1. Priimti 
skirtumus

Jūs, lietuviai, turite tarti savo žodį: „Priimti 
skirtumus.“ Megzdami dialogą, būdami atviri ir 
supratingi, galite tapti tiltu tarp Rytų ir Vakarų. Tai 
brandžios istorijos vaisius, kurį Jūsų tauta gali 
pasiūlyti pasaulio bendruomenei, o ypač Europos 
Sąjungai.

(kalba Valdžios ir visuomenės atstovams prie 
prezindentūros)



2. Semtis 
jėgų iš 

praeities

Semdamiesi stiprybės iš praeities, iš naujo 
atrandate tas šaknis ir atgaivinate tai, kuo esate 
išskirtiniai ir saviti, tai, kas Jūsų valstybei padėjo 
augti ir nepalūžti: toleranciją, svetingumą, 
pagarbą ir solidarumą.

(kalba Valdžios ir visuomenės atstovams prie 
prezindentūros)



3. Sutikti
Dievą

atsiveriant
žmogui

Ir nuo tos akimirkos kai Jėzaus atvaizdas buvo 
įspaustas kaip anspaudas kiekvieno žmogaus 
širdyje, kiekvienas vyras ir kiekviena moteris mums 
suteikia galimybę susitikti Dievą. Kai mes 
užsidarome savyje iš baimės, kai statome sienas ir 
užtvaras, galiausiai užkertame kelią Jėzaus 
Gerajai Naujienai, kuri istoriją ir gyvenimą veda 
pirmyn. 

(kalba Gailestingumo Motinos Šventovėje)



4. 
Nepasiduoti
sunkumams, 

nenuleisti
rankų

Ši šventovė ne kartą buvo praryta liepsnų, 
sugriauta, ir vis dėlto visada atsirasdavo žmonių, 
kurie ryždavosi ją atstatyti iš naujo, kurie 
nepasiduodavo sunkumams, nenuleisdavo 
rankų. Vienoje gražioje alpiečių dainoje yra 
maždaug tokie žodžiai: „Kopimo meno paslaptis 
yra ne nenukristi, bet nukritus nelikti gulėti.“ 
Visada pradėti iš naujo ir šitaip kopti aukštyn. Ir 
jūsų Tėvynės laisvė yra iškovota tų, kurie nesileido 
įveikiami teroro ir nelaimių.

(kalba Jaunimui Vilniaus Arkikatedros Aikštėje)



5. Siekti 
šventumo 

per 
bendrystę

Esame krikščionys ir norime siekti šventumo. 
Siekite šventumo pradėdami nuo susitikimo ir 
bendrystės su kitais žmonėmis, būkite dėmesingi 
jų vargams. Mūsų tikroji tapatybė yra susijusi su 
priklausymu tautai. Nėra nei „laboratorinės“, nei 
„destiliuotos“, nei „grynakraujės“ tapatybės –
tokios tapatybės neegzistuoja. Yra keliavimo 
kartu, kovojimo kartu, mylėjimo kartu tapatybė.

(kalba Jaunimui Vilniaus Arkikatedros Aikštėje)



6. Mažiausią
statyti į 
centrą

Jėzus, žinodamas, ką jie galvoja, pasiūlo jiems 
priešnuodį šių kovų dėl valdžios ir pasiaukojimo 
atmetimo akivaizdoje; ir kad suteiktų 
iškilmingumo tam, ką nori pasakyti, atsisėda kaip 
Mokytojas, pašaukia juos, ir atlieka veiksmą: 
centre pastato vaiką; berniuką, kuris įprastai 
užsidirbdavo smulkiųjų atlikdamas darbus, kurių 
niekas nenorėjo daryti. Ką čia šiandien, šį 
sekmadienio rytą, Jis pastatys į centrą?

(Šv. Mišių homilija Kauno Santakoje)

Jėzus mažiausiąjį pastato į centrą, jį pastato mūsų 
visų akivaizdoje, kad jaustume atsakomybę 
atsiliepti.

(Viešpaties Angelo Malda Kauno Santakoje)



7. Nebijoti
išeiti ir eikvoti

save

Ten, Vilniaus mieste, Vilnelės upei tenka aukoti 
savo vandenį ir netekti vardo įtekant į Nerį; čia, 
Kaune, yra tas pats: Neris praranda savo vardą 
atiduodama vandenį Nemunui. Tai mums kalba 
apie tai, kad būtume „išeinanti“ Bažnyčia, 
nebijotume išeiti ir eikvoti save net tada, kai 
atrodo, kad tampame nematomi, prarasti save 
dėl pačių mažiausių, užmirštųjų, dėl tų, kurie 
gyvena egzistencijos pakraščiuose.

(Šv. Mišių homilija Kauno Santakoje)



8. Atrasti 
vilties 

priežastį

Iš naujo turime savęs klausti: ko Viešpats iš mūsų 
prašo? Kas tos periferijos, kurioms labiausiai reikia 
mūsų buvimo, idant ten atneštume Evangelijos 
šviesą? (pgl. Evangelii gaudium, 20). Kitaip, jei jūs 
negyvensite džiaugsmingai pagal savo 
pašaukimą, kas patikės, jog Jėzus Kristus yra mūsų 
viltis? Tik mūsų gyvenimo pavyzdys parodys mūsų 
vilties Jame priežastį.

(kalba kunigams, diakonams, seminaristams ir 
pašvęstiesiems Kauno Arkikatedroje)



9. Būti arti 
Dievo ir 

žmogaus

Artumas, buvimas greta. Arti tabernakulio, veidas 
į veidą su Viešpačiu. Ir arti, greta žmonių. „Bet, 
tėve, žmonės neateina…“ Eik jų ieškoti! Eik jų 
ieškoti. „Jaunimas šiandien neateina.“ Tai 
sugalvok ką nors: dienos centrą, ką nors, kad 
jiems padėtum, būk arti žmonių! Ir arti Viešpaties 
tabernakulyje. Viešpats nori jūsų kaip tautos 
ganytojų, vyrų ir moterų.

(kalba kunigams, diakonams, seminaristams ir 
pašvęstiesiems Kauno Arkikatedroje)



10. Būti vilties 
švyturiu

Viešpatie, te Lietuva būna vilties švyturiu. Kad 
būtų veiklios atminties žemė, atnaujinanti 
įsipareigojimą kovai prieš bet kokią neteisybę. 
Skatinanti kūrybinius siekius apginti visų žmonių, 
ypatingai bejėgių ir pažeidžiamųjų teises. Ir kad 
būtų sutaikinimo ir skirtingumų harmonijos 
mokytoja.

(kalba prie Okupacijų ir laisvės kovų muziejaus)


