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Čia vyko ir 
renginio 
atidarymas





 „Išeik“ Abraomui.

 Bažnyčia kaip keliaujanti tauta.

 Įsikūnijimas kaip piligrimystė: Dievo Žodis 
įsikūnija žemėje, pasaulyje, žmoguje.

 Piligrimystė – kaip Dievo veikimo vietų 
lankymas. Čia - pirmųjų krikščionių tikėjimo 
patirtis. Sėmėmės iš jų liudijimo.

 Mūsų piligrimystėje – EKUMENINIO susitikimo 
malonė. Roma ne tik katalikų.

...Išvykimas į šv. Jono baziliką Laterane.







Laterano bazilikos

Gailestingumo vartai









Spalio 21 d., penktadienis.

Išvykstame iš viešbutuko į Tibro upės salą...









 Šv. Baltramiejaus bazilika: 



 Komunizmo aukoms.

 Amerikos koplyčia.

 Azijos – Okeanijos 
šalys.

 Europos koplyčia.

 Koplyčia, skirta 
nacizmo aukoms.

 Dešinėje – pagrindinis 
altorius.







 Bendruomenė 70 šalių. Įkurta po II Vatikano 
Susirinkimo.

 Daug sienomis atskirtų žmonių. Griauname sienas: 
tarp vargšų ir turtingų, senimo ir jaunimo, sveikų ir 
ligonių...

 Jėzus Kryžiumi sugriovė mus skiriančias sienas.

 Kita žaizda – karo sienos.

 Žmogaus širdis yra bedugnė, bet ją gali pasiekti 
Dievo Dvasia. Todėl svarbu melstis.

 XXa. pasižymi didžiausiu kankinių skaičiumi.

 Net ir koncentracijos stovykloje įmanoma Meilės 
laisvė (kun. Maksimilijonas Kolbė).

 Yra sakoma, kad neįmanoma priversti mylėti, bet 
kun. Kolbė įrodė, kad gali būti, jog kartais 
neįmanoma priversti nemylėti.



















t. Stasys: Prieš atsivertimą, Ignacas norėjo pasiekti
daug dalykų. (...) Gydamas atsiverčia. Svarbu turėti
didelių troškimų.

Apsisprendžia būti piligrimu: pasiekia Monseratos
šventovę, Romą, net Jeruzalę, bet didžiausia jo
piligrimystė – iš proto į širdį.

Kai ši didžioji kelionė įvyksta, tai ir yra atsivertimas.
Ignacas sako: mylėti Kristų visa širdimi, apsispręsti už
Jį. Tėvas Eduardas irgi sakė, kad atleidimas yra
atsivertimas.

Po to t. Stasys perdavė žodį t. Mindaugui:

(apie Ignaco vizijas)



t. Mindaugas: Pasaulietines vizijas Ignacas įdvasino,
perkeitė į dvasines (pvz., atvejis, kai norėjo nužudyti
musulmoną, kai šis paprieštaravo dėl Marijos).

Nuo tada, kai Ignacui pasirodė Marija, jis nebepritarė
jokiai nuodėmei. Atsivertimo ženklas - patikti Dievui
šventu gyvenimu, o ne įvaizdžiais. Tada jo atsivertimas
peraugo į norą padėti sieloms.

Po studijų svarstė, ką toliau daryti su bendražygiais...
Meldėsi, kad Marija jį atiduotų savo Sūnui, bet pats
Jėzus jį atidavė Tėvui ir pažadėjo: „Romoje jums būsiu
palankus“.

Pagrindinis šios bažnyčios altorius ir vaizduoja šią viziją.



Štai ir atėjome iki šv. Ignaco kambarių. 

(Palipus laipteliais, kairėje).















Spalio 22 d., šeštadienis.

Išvykimas į šv. Petro aikštę.













Pagrindinė popiežiaus 
Pranciškaus išryškinta  mintis: 
dialogas.

Kalbėtis. Įsiklausyti. Bandyti 
suprasti. Jėzus išklausė 
samarietę.

‚Neaplojinėti‘ kitų. STOP 
apkalboms.

Būtų daug mažiau problemų, 
konfliktų, jei žmonės 
dialoguotų, o ne monologuotų.













Kaip popiežius paprašė statyti šią bažnyčią...

Kaip jo bendruomenė pradžioj nesutiko, bet po 
to sutiko...

Kodėl per pirmąsias joje aukotas šv. Mišias, 
kurios truko 3 val., 15 kartų po 5 min. verkė...

Apie dedikaciją švč. Jėzaus Širdžiai...

Beje, čia vyksta ir amžinosios šv. Mišios...







 Apie tai, kad Dievo gailestingumas amžinas (Ps
136) + kalbėjo apie atleidimą.

 Vieni į kitus ir į save žiūrėti per vaiko prizmę.

 Abraomo derybos dėl Sodomos ir Gomoros.

 Į mūsų nebrandumus Dievas atsako. Taip vyksta 
Tėvo ir vaiko dialogas.

 Žmogus dvasiškai brandus, kai pripažįsta, kad 
Dievas yra gailestingas ir dėkoja Jam.

 Ir mes galime tapti dvasiniais tėvais. Tai mūsų 
panašumas į Dievą. Tai neįmanoma be 
gailestingumo.

 Kai meldžiamės už kitus, svarbu išpažinti amžiną

Dievo gailestingumą.















Sekmadienis, spalio 23 d.

Programos uždarymas, paskutinioji diena.











Tęsiame pažintį su Roma...

















Spalio 24 diena – išvykimo iš Romos laikas.





Šventieji laiptai

28 laipteliai





Gailestingi kaip Tėvas



Misericordes

sicut

Pater...


