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„Šv. Juozapas –  
isikunijusio Žodžio globejas“, '–



Mieli Teesie skaitytojai,
2020 m. gruodžio 8-ąją, per Nekaltai Pradėtosios Švč. Mergelės Marijos iškilmes, minint 

150-ąsias metines nuo šventojo Juozapo paskelbimo Visuotinės Bažnyčios globėju, popiežius 
Pranciškus pasirašė apaštališkąjį laišką  “Patris Corde” (liet.  Tėvo širdimi) ir paskelbė šiam 
šventajam skirtus metus, kurie visoje Bažnyčioje pradėti minėti 2020 metų gruodžio 8 d. ir 
tęsis iki 2021 m. gruodžio 8 d.

Šį džiugų popiežiaus sprendimą Teesie redakcija priėmė kaip įpareigojimą – patiems dar 
kartą pažvelgti ir kitiems pabandyti atskleisti galbūt dar neatrastas Šventojo Juozapo savybes, 
kurios gali pagelbėti tikėjimo kelyje. 

Šiame, jubiliejiniame, 85-ajame Teesie numeryje galėsite susipažinti su skirtingomis, įvai-
rių žmonių kasdienybės patirtimis, kuriose juos lydi Šventasis Juozapas arba jo gyvenimo pa-
vyzdys. 

1993 m. atkūrus Vilniaus kunigų seminariją, jos globa patikėta ne kam kitam, o būtent -  
Šventajam Juozapui. Jau beveik tris dešimtmečius įsikūnijusio Žodžio globėjas savo užtarimu 
lydi jaunus vyrus, trokštančius skleisti Kristaus žinią, ir visą seminarijos bendruomenę. Šiuo 
leidiniu prisidedame prie popiežiaus Pranciškaus paskelbtų Šventojo Juozapo metų  ir  dėko-
jame Šventajam Juozapui už jo nebylų, bet labai iškalbingą gyvenimo liudijimą. 
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2020 metų gruodžio 8 dieną Nekaltai Pradėtosios Mergelės Marijos šventėje popiežius Pran-
ciškus parašė Apaštalinį Laišką „Tėvo Širdimi“ (Patris Corde), juo paskelbdamas Šventojo Juozapo 
Metus, kurie tęsis iki 2021 metų gruodžio 8 dienos.  Šį laišką parašė 150-ųjų dekreto Quema-
dmodum Deus išleidimo metinių proga, juo palaimintasis popiežius Pijus IX paskelbė Šv. Juozapą 
visuotinės Bažnyčios globėju ir suteikė šventei iškilmės statusą. Šis sprendimas gimė dėl „sunkių 
Bažnyčiai laikų, kuri iš visų pusių yra atakuojama gausybės neprietelių, kurie skelbia, kad pragaro 
vartai jau nugalėjo Bažnyčią“. Vis dėlto „garbingieji katalikų pasaulio prelatai paprašė Vyriausiąjį 
kunigą paskelbti šventąjį Juozapą Bažnyčios globėju“, ir 1870 metais gruodžio 8 dieną popiežius 
Pijus IX prašymą įvykdė. Dabartinis jo įpėdinis, popiežius Pranciškus, jubiliejaus proga parašė 
Patris corde, kuriam skiriamas šis Vilniaus Seminarijos, kurios globėjas yra šventasis Juozapas, žur-
nalo numeris.

Popiežius rašo, kad Šventasis Juozapas buvo „paprastas dailidė, susižadėjęs su Marija, «teisus 
vyras» visada pasirengęs vykdyti Dievo valią, apreikštą jo Įstatymu“. Be to, „jis buvo liudininkas, 
kaip Gimusįjį pagarbino piemenys ir išminčiai, kurie atitinkamai vaizdavo Izraelį ir pagonių tau-
tas“. Kukli šventojo Juozapo kilmė ir gyvenimas Viešpaties akyse buvo geru pamatu, kad pasirink-
tų jį, skaistų Dievo Motinos sužadėtinį ir Jėzaus vienatinio Dievo Sūnaus įtėvį.

Po Dievo Motinos Marijos jokiam kitam šventajam popiežių Magisteriume neskiriama tiek 
vietos, kiek jos sužadėtiniui Juozapui. Palaimintasis popiežius Pijus IX paskelbė jį „Katalikų Baž-

nyčios globėju“, po to garbingasis popiežius Pijus XII pristatė jį, kaip „Darbininkų globėją“ ir šven-
tasis Popiežius Jonas Paulius II kaip „Atpirkėjo Globėją“. Žmonės šaukiasi jo kaip „palaimingos 
mirties globėjo“ užtarimo. Niekuomet netrūko popiežių dėmesio taip svarbiai šventojo Juozapo 
figūrai, netgi popiežius Pranciškus, dėl laimingo sutapimo, oficialiai pradėjo savo pontifikatą šven-
tojo Juozapo iškilmės dieną, 2013 metais kovo 19-ąją, taip pat savo herbe įdėjo šventojo Juozapo 
simbolį - nardo šakelę. 

Todėl popiežius Pranciškus šventojo Juozapo, kaip Katalikų Bažnyčios globėjo, 150 – ųjų 
metinių paskelbimo proga nori „pasidalinti kai kuriais asmeniniais pamąstymais apie šią išskir-
tinę asmenybę taip artimą kiekvienam iš mūsų savo žmogiškumu“. Šis troškimas vis augo per 
kelis praėjusius pandemijos mėnesius, jis rašo, kad „Šventąjį Juozapą visi gali matyti kaip žmogų, 
kuris yra nepastebimas savo kasdieniu, diskretišku ir paslėptu buvimu, rasti jį kaip užtarėją, 
pagalbininką ir vadovą sunkiomis akimirkomis. Šventasis Juozapas mums primena, kad žmonės, 
kurie atrodo gyvenantys slaptoje arba yra „antraeiliai“, atlieka neprilygstamą vaidmenį išganymo 
istorijoje. Jie visi nusipelno pripažinimo ir dėkingumo žodžio“. 

Apaštalinis laiškas yra suskirstytas į septynis skyrius ar temas, ir kiekvienas pradedamas trum-
pu pavadinimu „Tėvas“ priskiriamu šventajam Juozapui. Tokiu būdu šventasis aprašomas kaip: 1) 
Mylimas Tėvas, 2) Švelnaus gailestingumo Tėvas, 3) Klusnus Tėvas, 4) Priimantis Tėvas, 5) Kūry-
bingos drąsos Tėvas, 6) Tėvas darbininkas, 7) Šešėlyje liekantis Tėvas. Kiekvienas pavadinimas yra 
reikšmingas ir atskleidžiantis šventąjį Juozapą, kurie atidžiai dokumente paaiškinami ir pritaikomi 
šių dienų tikintiesiems.

Stipriai pabrėždamas pavyzdinę Šventojo Juozapo tėvystę, popiežius Pranciškus kreipia dė-
mesį į tai, kad Bažnyčiai ir pasauliui reikia tėvų. Šis poreikis yra skubus šiuolaikinei visuomenei, 
kurioje tradicinis tėvo vaidmuo yra susilpnėjęs ir yra pavojuje. Individualistinė ir reliatyvistinė kul-
tūra provokuoja išbraukti tėvo vaidmenį, tai vyksta dėl liberalizmo skatinančio skyrybas, abortus, 
dirbtinį apvaisinimą, dėl seksualinės tapatybės neigimo kultūros, niekinančios bet kokią atsako-
mybę ir ištikimybę, ir naikinančios žmogiškąjį vientisumą ir orumą sukurtą pagal amžinojo Tėvo 
paveikslą ir panašumą. 

Vis tiek, be Dievo Tėvo, kuris yra aukščiau už mus visus ir kuris mus myli kaip savo vaikus 
ir teikia mums besąlygišką ir amžiną meilę, yra kitų pavyzdinių žmogiškųjų tėvų, kaip šventasis 
Juozapas, kuris visai tikinčiųjų šeimai paliko nuostabų pavyzdį žmogaus, kuris tenorėjo vykdyti 
dangiškojo Tėvo valią kiekvienu savo pasirinkimu ir gyvenimo įsipareigojimu. 

Be abejo, šventojo Juozapo gyvenimas yra pavyzdys ne vien tik visų laikų šeimų tėvams, bet 
taip pat ir seminaristams, kurie ruošiasi kunigystei, tai yra tikinčiųjų dvasinei tėvystei. Kalbėda-
mas apie kunigų ir vyskupų vaidmenį Bažnyčioje popiežius pabrėžia: „Šventojo Pauliaus įspėjimas 
korintiečiams yra visuomet aktualus: «Nors turėtumėte tūkstančius auklėtojų Kristuje, bet nebus 
kelių tėvų» (1Kor 4,15); ir kiekvienas kunigas ar vyskupas turėtų galėti ištarti įkandin apašta-
lo: «Nes paskelbdamas Evangeliją, aš esu tapęs jūsų tėvu Kristuje Jėzuje» (ten pat). O Galatams 
sako: «Mano vaikeliai, kuriuos aš ir vėl su skausmu gimdau, kol jumyse išryškės Kristaus atvaiz-
das». (4,19)“.

Visi mes, kurie esame gavę šventimus esame pakviesti sekti Viešpačiu Kristumi, Amžinuoju 
Kunigu, ir visiškai pilnai atsiduoti Bažnyčios evangelizacijos tarnystei, kaip patikimi ir pavyzdingi 
tikinčiųjų dvasiniai tėvai, kad „pradėtume“ ir „gimdytume“ naujas tikinčiųjų kartas. Kad galėtu-
me atlikti šią misiją mums visuomet reikalinga Dievo malonė, Dievo Motinos ir jos sužadėtinio 
Juozapo, kuris savo gyvenime visa darė „su Tėvo širdimi“, ir šventųjų maldos palaikymas.

Ganytojo žodis 

,+ Petar Rajic
Apaštalinis Nuncijus
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Ko šv. Juozapas moko 
pašauktuosius i kunigyste,

Viešpaties kvietimas eiti paskui Jį (plg. Mt 
4, 19) yra neužtarnauta ir slėpininga Dievo do-
vana, kuri pašauktajam tampa keliu į išganymą. 
Keliu, turinčiu savus sunkumus bei iššūkius, 
tačiau teikiančiu taip pat džiaugsmą ir ramybę. 
Pašaukimas sekti Jėzumi kartais būna patiria-
mas kaip konkreti akimirka, aiškus suvokimas, 
viską perkeičianti patirtis, tačiau neretai jis iš-
sitęsia laike, kuomet labai palengva prieinama 
prie lemtingo atpažinimo, jog tai Viešpats per 
įvairius įvykius, žmones, patirtis kalbino ir 
kvietė. Nepriklausomai nuo to, ar pašaukimą 
žmogus suvokia kaip nelauktą ir staigų posūkį, 
ar iš lėto subręsta iki apsisprendimo, tolimesnė 
pašaukimo kelionė visuomet yra nuolatinis, 
visą likusį gyvenimą besitęsiantis vyksmas, ku-
riame pašauktasis yra kviečiamas nuolat „irtis į 
gilumą“ (plg. Lk 5, 4) ir ieškoti vis naujų būdų, 
kaip vis labiau būti Jėzaus mokiniu. 

Gilinantis į pašaukimą ir trokštant pil-
niau suvokti jo esmę, pašauktieji pirmiausia 
žvelgia, žinoma, į patį Kristų - Aukščiausiąjį 
ir Vienintelį Kunigą, iš kurio kyla ir kuriame 
įprasminama bet kuri kunigystė. Tik pana-
šėdami į savo Mokytoją, kuris ant Kryžiaus 
tapo Aukotoju ir Auka, pašauktieji gali vis 
ištikimiau įgyvendinti tai, ką Jis yra numatęs. 
Tačiau tokiam įsižiūrėjimui į Kristų - Velykų 
Avinėlį, paaukojusį save už pasaulio išganymą 
ir savo malonės galia nuolat veikiantį žmonių 
širdyse, nė kiek neprieštarauja taip pat ir ban-
dymai mokytis bei imti pavyzdį iš kitų, Kristų 
mylėjusių ir Jam atsidavusių žmonių. Neabe-
jotinai vienu iš tokių, galinčių pašauktuosius 
į kunigystę pamokyti ir įkvėpti, yra šv. Juoza-
pas, išrinktas išganymo istorijoje atlikti uni-
kalų vaidmenį – Amžinojo Tėvo Sūnui būti 
žemiškuoju tėvu.

'

,
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žmonės“ (Fil 2, 7) ir, saugomas bei globojamas 
šv. Juozapo, augo „išmintimi, metais ir malone 
Dievo ir žmonių akyse“ (Lk 2, 52), taip ir Baž-
nyčia – mistinis Kristaus Kūnas – „suaugusi iš 
žmogiškojo ir dieviškojo pradmens“6, auga ir 
plečiasi per tarnystę tų, per kuriuos pats Kristus 
šventina, moko ir valdo.

Pašauktieji į kunigišką tarnystę, apmąstyda-
mi šią didžią, slėpiningą užduotį ir tuo pačiu 
patirdami savo žmogišką ribotumą, trapumą 
ir nevertumą, išgyvena ir abejones, ir tam ti-
krą  pasimetimą, ir netgi baimę. Tačiau kaip 
dvejojančiam Juozapui buvo pasakyta „Nebi-
jok“ (Mt 1, 20), taip ir kitiems pasirinktiesiems 
Dievas nepailsta kartoti „Nebijok“ (plg. Apd 
18, 9; Apr 1, 17), „gana tau mano malonės“ 
(2 Kor 12, 9). Girdint šiuos padrąsinančius 
bei pastiprinančius žodžius, reikėtų pasitikėti 
Dievo galybe taip, kaip tai darė šv. Juozapas: 
paklusdamas Aukščiausiojo valiai, Jis atvėrė 
6 Plg. Ten pat, 8.

duris nuostabiam Dievo veikimui. Lygiai taip 
ir pašauktasis, atsiliepdamas į Dievo kvietimą 
ir bendradarbiaudamas su Jo malone, tampa 
įrankiu Dievo darbams atlikti. Net ir silpną 
žmogų Dievas pajėgia padaryti galingu įran-
kiu. Juk Dievas tikrai žino, ką daro! Tereikia 
leisti Jam veikti savo gyvenime ir aktyviai bei 
ryžtingai bendradarbiauti tame darbe, kurį 
dieviškoji Išmintis nuo amžių yra numačiusi ir 
paskyrusi. Žvelgiant į šv. Juozapą, kuris atpaži-
no Dievo valią ir tėviškomis rankomis su meile 
apgaubė jo globai patikėtą Sūnų, svarbu išdrįsti 
įsipareigoti Tam, Kurio yra dangus ir žemė, o 
laikant Jį savo rankose ir dalinant kitiems, su 
meile statyti Jo Bažnyčią, kurios pragaro vartai 
niekuomet nenugalės (plg. Mt 16, 18).

Kun. Andžej Šuškevič

Vilniaus Šv. Juozapo kunigų seminarijos rektorius

Šv. Juozapo asmens savybės bei jo gyveni-
mo pavyzdys buvo ne kartą apmąstomi pasta-
rųjų šimtmečių popiežių. Tai primena ir popie-
žius Pranciškus: „Po Dievo Motinos Marijos 
jokiam kitam šventajam popiežių Magisteriu-
me neskiriama tiek vietos, kiek jos sužadėtiniui 
Juozapui“1. Bažnyčios liturgijos bei liaudies 
pamaldumo lobyne taip pat yra nemažai gražių 
praktikų – maldų, litanijų, devyndienių, ku-
riais Dievo Tauta išreiškia savo susižavėjimą šv. 
Juozapo dorybėmis ir kreipiasi į jį, prašydama 
užtarimo ir globos. Tačiau reikėtų pripažin-
ti, kad kasdieniame krikščionių gyvenime šv. 
Juozapas, panašiai kaip ir Naujojo Testamento 
puslapiuose, dažnai lieka tarsi pasislėpęs šešė-
lyje. Popiežius Pranciškus, trokšdamas šį didį 
Šventąjį labiau susieti su mūsų gyvenimu, 2013 
m. nutarė šv. Juozapą minėti visose Šv. Mišių 
Eucharistijos maldose (iki tol šv. Juozapas buvo 
minimas tiktai Romos kanone). Toks kasdie-
nis prisiminimas Eucharistijoje – neabejotina 
proga dažniau susimąstyti apie šio Šventojo 
mums duodamą pavyzdį. Dar vieną akstiną šv. 
Juozapo asmens „atradimui“ popiežius Pran-
ciškus suteikė paskelbdamas šv. Juozapo metus, 
prasidėjusius 2020 metų gruodžio 8 d. Šis me-
tinis minėjimas skatina dar labiau atsigręžti į tą, 
kuris Apvaizdos sprendimu yra parinktas būti 
ir mūsų Seminarijos Globėju.

Apmąstant šv. Juozapo savybes ir elgesį, daug 
ką galėtume pritaikyti ne tik pašauktiesiems į 
kunigystę, bet ir kiekvienam autentiško tikėjimo 
gyvenimo siekiančiam krikščioniui. Tarp tokių 
pamatinių dalykų yra iš tikėjimo kylantis teisu-
mas (plg. Mt 1, 19; Rom 4, 13), atidumas Dievo 
meilės ženklams ir, žinoma, nuolankumas bei 
klusnumas. Šiomis dorybėmis šv. Juozapas yra 
pavyzdys kiekvienam krikščioniui, nes be tikėji-
mo teisumo liudijimas neteks savo vidinės jėgos, 
praras įtikinamumą, o be kantraus įsiklausymo 
ir ištvermingo įsižiūrėjimo į Dievą neįmanoma 
teisingai suprasti ir vykdyti Jo valią. Šv. Juozapo 
1 Pranciškus, Apaštališkasis laiškas „Patris 

Corde“, įvadas.

klusnumas taip pat yra sektinas pavyzdys ne tik 
tiems, kurie kunigystės šventimų metu pažada 
pagarbą ir klusnumą vyskupui, kurio asmenyje 
Bažnyčia moko atpažinti paties Kristaus „pava-
duotoją ir pasiuntinį“2, bet ir kiekvienam žmo-
gui, kuris privalo klausyti savo vidinio sąžinės 
balso, esančio, anot šv. Jono Henriko (John 
Henry Newman), „pirmuoju iš visų Kristaus 
vietininkų“3. O  šv. Juozapo stebinantis gebėji-
mas išlikti šešėlyje ir „būti Nr.2“, pamoko kie-
kvieną kas yra tikroji „krikščioniška lyderystė“4.

Tačiau tarp visų šv. Juozapo dorybių ir jo gy-
venimo uždavinio ypatybių, manau, yra viena, 
kuri išskirtiniu būdu yra aktuali pašauktiesiems 
į kunigystę ir kuri, drįsčiau teigti, šv. Juozapą pa-
daro vienu iš gražiausių kunigiškojo gyvenimo 
ir tarnystės pavyzdžių - į šv. Juozapo rankas, jo 
globai ir atsakomybei buvo patikėtas Žmogumi 
tapęs Dievo Sūnus. Įsikūnijęs Žodis atsidavė į šv. 
Juozapo tėviškas rankas! Šv. Juozapo rankos Jė-
zui tapo tėvo rankomis, kurios Jį saugojo, globo-
jo, mokė, guodė, mylėjo. Kunigo misija yra labai 
panaši į šią šv. Juozapo misiją, nes, vieną vertus, į 
kunigo rankas taip pat atiduodama neįtikėtina 
dovana, brangiausias lobis – Eucharistija tam-
pantis Dievas, duonos ir vyno pavidalais prisi-
dengęs Amžinojo Tėvo Sūnus. Šią dovaną kuni-
gas yra šaukiamas priimti į savo rankas, ją saugoti 
ir ją dalinti Dievo Tautai. Kitą vertus, pati Dievo 
Tauta, Bažnyčia – tai mistinis Kristaus Kūnas, 
kuris taip pat patikimas į Kristaus pasiuntinių 
rankas, pirmiausia – vyskupui, o taip pat ir su 
juo bendrystėje esantiems jo bendradarbiams 
kunigams, kad jie šį mistinį Kūną saugotų, ugdy-
tų, mokytų, šventintų5. Kaip žmogiškąją prigim-
tį prisiėmęs amžinasis Logos „išore tapo kaip visi 

2 Vatikano II Susirinkimas, Dogminė konsti-
tucija apie Bažnyčią „Lumen Gentium“, 27.

3 Plg. Katalikų Bažnyčios Katekizmas, 1778.
4 Plg. Micevičiūtė J., „Šv. Juozapai, išmokyk 

būti “Nr.2”, Arba galimas atsakymas, kas yra 
krikščioniška lyderystė“, in Kelionė, IV/8 
(2018), 96-103.

5 Plg. Vatikano II Susirinkimas, Dogminė 
konstitucija apie Bažnyčią „Lumen Gentium“, 28.
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Mylintis tėvas, švelnus, klusnus Dievui, 
visus priimantis, drąsiai kūrybingas, darbštus, 
kuklus, nesiveržiantis į pirmas vietas – šiais žo-
džiais popiežius Pranciškus apibūdina šventąjį 
Juozapą, skelbdamas jam skirtus metus, kurie 
visoje Bažnyčioje minimi nuo 2020 metų gruo-
džio 8 d. iki 2021 m. gruodžio 8 d.

Popiežius Pranciškus šv. Juozapo metų 
pradžios dieną paskelbtame neilgame apašta-
liškajame laiške „Patris corde“ („Tėvo širdimi“) 
išsakė viltį, kad jo laiškas padės labiau pamilti 
didį šventąjį – Juozapą, paskatins šauktis jo pa-
galbos, gyventi pagal jo dorybių ir pasiaukoji-
mo pavyzdį.

Popiežius laiške paminėjo, kad šv. Juozapas 
Bažnyčios globėju vadinamas nuo 1870 m.,o 
darbininkų globėju – nuo 1955 m. ir Atpirkėjo 
globėju  - nuo 1989 m., o nuo neatmenamų lai-
kų – Laimingos mirties globėju.

 Visos šios mintys ir  įžvalgų  skatina įvairias 
veiklas ir iniciatyvas, kurios tampa šių šv. Juoza-
po metų kelionės bei veiklos įkvėpimo šaltiniu. 
Įkvėpimo šaltiniu parapijoms, miestų ir kaimų 
sielovadai, krašto dvasiniam praturtinimui ir 
visuotinės Bažnyčios pasaulyje gyvybės pa-
jautimui. Esame Gyvosios Bažnyčios dalelė ir 
kiekviena šv. Juozapo metų veikla tampa visų 
pasaulio katalikų dvasinio lobyno versme.

Šv. Juozapas – 
Vilniaus šv. Juozapo (Pilaites)  

parapijos Globejas

Ar gali šv. Juozapo, Marijos sužadėtinio 
ir Jėzaus tėvo, figūra, tokia svarbi, nors laiko 
prasme tolima, įkvėpti ir perduoti dabartiniais 
laikais įsipareigojimą tarnauti Jėzui Bažnyčio-
je? Ar verta vėl priminti mūsų laikų žmonėms 
nuolankumu ir tylėjimu pasižymėjusį šventąjį 
kaip sektiną pavyzdį? 

Šv. Juozapo metai leidžia mums naujai 
pažvelgti į savo dvasinio gyvenimo gelmę, at-
naujintį savo asmeninį santykį su savo tikėjimo 
protėviais, gilinti pamaldumą šventiesiems, 
išlaikyti dvasinį bendrystės ryšį su visuotine 
Bažnyčia. Puiki proga šalia įvairių religinio 
gyvenimo atnaujinimo dalykų prisiminti ir su 
šv.Juozapo dvasingumu susijusį krikščioniškojo 
gyvenimo aspektą – vidinio gyvenimo ir dos-

nios tarnystės svarbą, santuokinio gyvenimo 
šventumą.

Vilniuje, Pilaitės mikrorajone, keliasdešim-
ties tūkstančių gyvenančių žmonių bendruo-
menė savo gyvenimo, veiklos ir kasdienybės 
aplinkoje turi dvasinio gyvenimo šaltinį – šv. 
Juozapo vardu paženklintą parapiją. Parapiją, 
neseniai atšventusią savo įsteigimo 20 – ąsias 
metines, sudaro miesto ir Vilniaus rajono gy-
ventojai, tikintys ir ieškantys Dievo, atmetan-
tys bet kokią religijos svarbą ir būtinybę savo 
gyvenime, žmonių, kurie yra kitų krikščioniškų 
bendruomenių ar filosofinių tradicijų nariai, 
įvairiakalbė žmonių gausa, seneliai ir jauni-
mas - Dievo Tauta, esanti šiandienos tikrovėje. 
Parapijos centre yra Eucharistijos Jėzus. Ben-
druomenė labai vertina ir puoselėja Švč. Sa-
kramento adoraciją. Maldos bendruomenė 
yra visų veiklų ir iniciatyvų parapijoje versmė. 
Jėzaus centriškumas apgaubtas pamaldumu į 
Dievo Motiną. Kasdien kalbamas šv. Rožinis, 
susibūrusios lietuvių ir lenkų kalbomis Gyvojo 
Rožinio grupės. Šv. Juozapo asmuo ir jo, kaip 
parapijos Globėjo, titulas tampa keliu, paly-
dinčiu į šventųjų bendrystę, jų užtarimą, globą 
ir palaiminimą. Kiekvienos parapijos Globėjas 
yra savitas ir tai parapijai patikėtos misijos bei 
veiklų kelias. 

Šv. Juozapas tampa mūsų parapijinės ben-
druomenės tarnystės įkvėpimo šaltiniu – pa-
rapijoje veikia Caritas. Jo veikla – šv. Juozapo 
– rūpestingo Tėvo ir Globėjo - liudijimas ti-
kintiesiems ir konkrečios tarnystės -  socialia-
liai remiamų šeimų vaikų globa, maisto para-
ma sunkiai gyvenančioms šeimoms. 

Šv. Juozpas kaip klusnus vyras tampa įkvė-
pimu parapijoje atsirasti artumos tarnystei 
– išklausymo tarnystei ir vienišų žmonių glo-
bos tarnystei, tikinčiųjų dvasinio palydėjimo 
tarnystei.

Šv. Juozapo – Šeimos Globėjo - asmuo 
tampa padrąsinimu rūpintis šeimų sielovada. 
Nuo vaikų ir jaunimo parengimo sakramen-
tams iki sielovadinės veiklos su tėvais, jų kate-
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kizacija. Sielovadinis  atjautos ir sustiprinimo 
palydėjimas sunkumus patiriančioms šeimoms, 
krizinėms šeimoms.

Šv. Juozapo kaip pagalbininko išbandy-
mų ir sunkumų akivaizdoje parapijos žmonės 
atrado kraujo donorystės tarnystę. Parapijoje 
keletą kartų per metus atvyksta kraujo centro 
savanoriai. Kiekvieną kartą iki 40 – 50 žmonių  
sekmadieniais atvykę  švęsti Eucharistijos dova-
noja savo kraują.

Šv. Juozapo – laimingos mirties Globėjo - 
kelias tampa atsirasti labai vertingai ir vaisius 
nešančiai tarnystei – ligonių lankymui namuo-
se bei pasauliečių įsipareigojimui nešti Švč. 
Sakramentą ligoniams į namus. Tai šv. Juoza-
po globos ir artumo apsiausto išskleidimas tų 
žmonių gyvenimo tikrovėje.

Šv. Juozapas – darbininkų Globėjas - tampa 
mums padrąsinimu ir įkvėpimu patikėtai svar-
biai misijai atlikti – rūpintis naujos bažnyčios 
statybomis. Tampa nelengva užduotis – ne tik 
rūpintis šventovės pastato statyba, bet kartu 
išlaikyti kasdienybės sielovados ritmą parapi-
jos – Gyvosios Bažnyčios gyvenime. Rūpintis 
sielovada, švęsti šventes ir atsiliepti į tikinčiųjų 
gyvenimo realybės ir jų patirčių poreikius – tai  
Gyvosios Bažnyčios statyba. 

Šv. Juozapas kaip Visuotinės Bažnyčios 
Globėjas suteikia drąsos būti piligrimystės ben-
druomene. Būent per piligrimystes yra galimy-
bė pajusti Visuotinės Bažnyčios gyvybės pulsą.  
Apaštalo Pauliaus keliu, kuris driekėsi Turkijos, 
Graikijos kraštuose, buvo stiprinama kuriamos 
Bažnyčios istorija ir šv.Rašto pažinimas. Ke-
liavome piligrimų keliais Šventojoje Žemėje, 
iš kurios atvežėme kertinį akmenį bažnyčios 
pamatams. Aplankytos šventos vietos suteikė 
pajautimą, kaip gimė Bažnyčia, kur vyko Išga-
nymo veiksmas, kas tapo krikščioniškos civili-
zacijos versme. Lankyti šventųjų dvasinius cen-
trus – tai patirti jų užtarimo malones ir stiprėti 
šventųjų bvendrystės tikėjimo tiesose.  

Įvykiai laike ir laikas įvykiuose. Kasdienybė 
ir suteikta drąsa bei palaikymas ir palydėjimas 

- būtent tai parapijos bendruomenė ir atranda 
paskelbtų šv. Juozapo metų gelmėje. Mums, 
šios parapijos kunigams, tenka užduotis paly-
dėti bendruomenę jos gyvenimo kasdienybės 
istorijoje. Palydėti  asmeninio Dievo atradimo 
ir santykio su Juo  sukūrimo link. Rūpintis dva-
siniu tikinčiųjų gyvenimu ir tarnaujančios ku-
nigystės kelyje tiesiog būti su mums pavestais 
žmonėmis. Jie nepaprasti žmonės, ne svetimi ir 
ne paslaugomis apgaubiami. Jie – Dievo Tauta. 
Dievo nuosavybė, Dievo išrinktoji liaudis. Tar-
nauti žmonėms kaip kunigui – atrasti ir savo 
gyvenimo laimės bei džiaugsmo kelią. Keliau-
janti Dievo Tauta pasitikėjimo saitais susisieju-
si su jai tarnaujančiais kunigais  - tai  ateities ir 
vilties žinia. Dievo pranašystė šiam laikui.

Juk pasitikėdamas Dievu ir Šv. Juozapas 
sugebėjo priimti gyvenimą tokį, koks jis yra: 
prieštaringą, kartais nuviliantį, įveikė jo sun-
kumus, iššūkius ir vargus, kaip kad tada, kai 
bėgo nuo persekiojimo į Egiptą.   Šv. Juozapas 
mus moko pasitikėti Dievu įvairiose situacijo-
se, linksmose ir liūdnose. Moko, jog gėlės gali 
pražysti ir ant akmeninio grindinio. Dėl to šv. 
Juozapas, kuris yra visos Bažnyčios globėjas, yra 
ypač artimas tiems, kurie turėjo palikti gimtinę 
dėl karo, neapykantos, persekiojimo arba skur-
do. 

Šv. Juozapas – vienybės tiltas Dievo Tau-
tos vidiniame gyvenime, nes kreipia į visišką 
atsidavimą Jėzaus tarnystei - savitai, intymiai, 
asmeniškai ir tuo unikaliai. Primena, kad skir-
tingumų ir kitoniškumų darna, savęs dovanoji-
mas, gebėjimas mylėti iki galo ir visiškas apsis-
prendimas už Dievą ir gyvenimo kasdienybės 
liudijmas  -  tai ir yra  Dievo Tautos tvirtybė.

Kiekvienas šventasis turi savo misiją Bažny-
čioje. Šv. Juozapo išskirtinumas tas, kad jis, kaip 
ir Mergelė Marija, savitu būdu buvo pašauktas 
dalyvauti Įsikūnijimo slėpinyje. Jo pašaukimas 
yra būti Dangiškojo Tėvo ikona, pirmiausia – 
vaikui Jėzui, o dabar – kiekvienam iš mūsų.

Kun. Ričardas Doveika
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Tam planui būtina mūsų taika, protu ne-
suvokiama, žemišką teisingumą paneigianti ir 
net susprogdinanti taika, pasitikėjimas ten, kur 
jam atrodytų nėra vietos, ir viltis ten, kur ką tik, 
atrodytų, visos viltys turėjo sudužti į šipulius.

Štai teisingumas, į kurį visuomet esame pa-
kviesti pakilti. Kai pakylame į Dievo plano ir 
valios aukštybes – bent širdies krašteliu – mūsų 
sužeistumas, revanšo bei keršto troškimas ne-
betenka jokios erdvės, jokio pagrindo. Esame 
išplėšti iš blogio rankų. 

Priėmęs šį aukščiausią teisingumą, staiga 
tampu iš tiesų laisvas. Esu išlaisvinamas iš savo 
įsikabinimo į kito žmogaus tikrą ar tariamą 
kaltę, esu išlaisvinamas iš revanšo troškimo, o 
kiek mes jo įprastai nešiojame savo širdyje. Esu 
išlaisvinamas ir tampu iš tiesų laisvas.

Štai kokia aukšta teisingumo amplitudė yra 
įmanoma eilinio žmogaus gyvenime. Štai kokį 
kosminį teisingumą galime atrasti Šv. Juozapo 

atsivertime. Tai ir mūsų nuolatinio atsivertimo 
galimybė bet kuriame įvykyje ir santykyje. 

Instinktyviai trokštu žemiško teisingumo, 
kai kito ir Kito nematau, negirdžiu, man jie ne-
rūpi – rūpi tik mano paties skausmas. Tuomet 
mano teisingumas – begalinė pretenzija pasau-
liui, kitam ir netgi pačiam Dievui. Pagal Dievo 
mokymą susigraudinęs ar kitų sugraudintas 
esu pajėgus aukštesniam teisingumui. Čia kito 
ir Kito dar nematau, negirdžiu, bet jau imu 
migloje prisiminti, nujausti, kad šis reikalas, 
ši skriauda, kaip ir visas gyvenimas nesibaigia 
manimi. 

Pirmoje teisingumo pakopoje gebame tik 
svaidytis akmenimis, antrajame – jau sugeba-
me nutylėti, ir tik trečiame teisingumo laips-
nyje tampame pajėgūs priimti, priglausti kitą 
ir leistis į gėrio ir išlaisvinimo kelionę drauge. 

Gėris nenužudomas. Gėris gimsta. Ir gyve-
na tarp mūsų. 

Marijos sužadėtinio, Juozapo gyvenimas 
padeda ir mums nukeliauti nuostabiais Dievo 
Sūnaus gimimo bei pažinimo takais ir atrasti 
teisingumą, kurio mes visi taip karštai trokšta-
me savo gyvenime. 

Juozapą pažįstame vos iš kelių evangelisto 
Mato eilučių, bet kiek jose telpa – pati begaly-
bė. Skaitome: „Jėzaus Kristaus gimimas buvo 
toksai. Jo motina Marija buvo susižadėjusi su 
Juozapu; dar nepradėjus jiems kartu gyventi, 
Šventosios Dvasios veikimu ji tapo nėščia. Jos 
vyras Juozapas, būdamas teisus ir nenorėdamas 
daryti jai nešlovės, sumanė tylomis ją atleis-
ti.  Kai jis nusprendė taip padaryti, per sapną 
pasirodė jam Viešpaties angelas ir tarė: „Juo-
zapai, Dovydo sūnau, nebijok parsivesti į na-
mus savo žmonos Marijos, nes jos vaisius yra iš 
Šventosios Dvasios. Ji pagimdys sūnų, kuriam 
tu duosi Jėzaus vardą, nes jis išgelbės savo tautą 
iš nuodėmių“.  {...}  Atsikėlęs Juozapas padarė 
taip, kaip Viešpaties angelo buvo įsakyta, ir 
parsivedė žmoną pas save“. (Mt 1, 18-22, Mt 
1, 24)

Pirmasis teisingumas – „padaryti nešlovę“, 
o paprastai tariant, užmėtyti akmenimis. Tai 
betarpiška žmogiškoji reakcija arba nusisto-
vėjusių papročių įvykdymas. Tiesa, papročiai 
irgi atspindi pasikartojančią daugelio žmonių 
reakciją, tad suversti kaltę papročiams – reiškia 

suversti ją žemiškai mūsų prigimčiai. Užmėtyti 
akmenimis – tai mūsų betarpiškas noras, kai 
kažkas mus sužeidžia, pažeidžia susitarimą, iš-
duoda.

Antra teisingumo pakopa yra „tylomis 
atleisti“. Ji atsiveria, kai suvokiame teisingu-
mą esant kažką daugiau nei mūsų betarpiška 
reakcija ar paprotinė teisė. Mūsų širdis susi-
graudina, mes dar nežinome, kaip teisingai re-
aguoti, tačiau jaučiame, kad galios naudojimas 
šioje situacijoje tik padidintų blogį. Tuomet 
mes norime tylomis paleisti žmogų, atsiskirti, 
niekada daugiau jo nematyti. Mes jokiu būdu 
nenorime aptarinėti nutikusio įvykio, nes ap-
tarimas, aplinkybių aiškinimasis – tarsi druska 
ant mūsų žaizdos.

Dažniausiai mūsų teisingumas svyruoja 
šioje amplitudėje – mesti akmenį, padaryti 
nešlovę ar tylomis paleisti. Išeiti į kitą teisingu-
mo lygmenį mes patys vargu ar esame pajėgūs. 
Šv. Juozapo istorija primena, kad tai įmanoma, 
bet tam tereikia klausyti Dievo, išgirsti Jį, Jo pa-
siuntinius (kartais angelus, o kartais ir tiesiog 
žmones). Tuomet atsiveria kitokia, nei įprasta, 
teisingumo įvykdymo perspektyva. Prasikaltu-
sį asmenį mes priimame į savo širdį, kalbamės 
su juo ir bendradarbiaujame toliau dėl plano, 
kuriame dalyvaus jis ir aš, įvykdymo. Tame pla-
ne, pasirodo, gimsta pats Dievas, gimsta gėris. 

„Visa tai įvyko, kad išsi-
pildytų Viešpaties žodžiai, 
pasakyti per pranašą: Štai 

mergelė nešios įsčiose ir pa-
gimdys sūnų, ir jis vadinsis 

Emanuelis, o tai reiškia: 
„Dievas su mumis“. 

(Mt, 1 22-23)

Elena Leontjeva


