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Laiškas skaitytojams

Mieli „Artumos“ bičiuliai, 

rašau šįsyk trumpą laiškelį, nes, kaip matote, Lie-
tuvos vyskupai Jums siunčia tikrai išsamų ir kiek 
netradicinį priešrinkiminį laišką. Ganytojai šį kartą 
kviečia mus, sakyčiau, kiekvieną asmeniškai atlikti 
sąžinės patikrinimą, idant prisiimtume ne tik pilieti-
nę, bet ir moralinę atsakomybę už Tėvynės bei savo 
pačių ateitį. Įsiklausykime ir veikime sąmoningai!

Tačiau neišsigąskite, ši „Artuma“ ne vien apie rinkimus. Kaip galite 
spręsti iš viršelio, neužmiršome, kad spalis – Rožinio mėnuo; be to, tur-
būt pirmą kartą išsamiau Jums prabylame, jog tai – ir Misijų mėnuo. 

Na, o pagrindinę šio numerio diskusijų temą pasirinkome visai 
ne politinę, anei teologinę. Sugrįžę iš pajūrių, paežerių, sodų, daržų 
ar grybingųjų miškų, kaip leisime žvarbiąsias lietuviško rudens die-
nas? Ar susispiesime prie žydrųjų tv ekranų bei dar margesnių kom-
piuterių vaizdelių, ar šildysimės tikroje vienas kito artumoje?.. Taigi 
ir klausiame: ar šioje visuotinės kompiuterizacijos ir komunikacijos 
eroje labiau suartėjame, ar tolstame vieni nuo kitų?.. 

Vaisingo Jums skaitymo ir bendravimo!
Darius Chmieliauskas
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6. Daugelis mūsų kaimynų patiria 
materialinį stygių, kur kas dažniau – 
stokoja vidinės energijos, pasitikėjimo 
savimi, jėgų keisti profesiją ir gyvenimo 
būdą. Ar pastebime prislėgtą ir nusivy-
lusį, ar suteikiame tai, ko jam labiausiai 
reikia – gal duonos, o gal padrąsinimo. 
Kantriai pasvarstykime, kuo skiriasi pa-
šalpų dalytojai ir tie, kurie siekia iš tiesų 
solidarios bei darnios visuomenės.

Viešpatie, tegul būna gyvas mumyse 
Tavo mokymas: „Ką padarėte vienam 
iš mažiausių, man padarėte“, kad mes 
žvelgtume į kiekvieną vargstantį, prislėg-
tą, vienišą kaip į Tave patį. – Tave mel-
džiame, pažadink mus, Viešpatie.

7. Iš nelaisvės metų paveldėti ar 
naujieji piktnaudžiavimai valdžia ap-
kartina dažno piliečio gyvenimą. Kaip 
didinti pasitikėjimą tais, kurie atsakingi 
už šalies ir kiekvienų namų saugumą, 
už įstatymo viršenybę. Mąstykime, ko-
kios politikų pastangos iš tiesų tramdo 
korupciją, o dar labiau – ar patys esame 
nepakantūs iždo vagystėms ir naudoji-
muisi tarnybine padėtimi.

Viešpatie, saugok mus nuo abejingumo 
nusikaltimų, melo ir piktnaudžiavimo aki-
vaizdoje, padėk suvokti, kad tik patys bū-
dami principingi sukursime saugią aplin-
ką ir įtvirtinsime sąžiningumo vertę. – Tave 
meldžiame, pažadink mus, Viešpatie.

8. Į visuomenės priekį, į TV ekranus 
veržiasi valdžios, žiniasklaidos, verslo, 
kultūros atstovai, tačiau retas liudija pa-
sididžiavimą Tėvyne ir tikėjimu stipri-
namą pilietiškumą. Paklauskime savęs: 
gal žavimės tais, kurie visus kritikuoja, 
o patys nepadaro nieko, kad gyvenimas 
taptų geresnis. Atraskime savyje nuo-
lankumo, tarnavimo visuomenei dvasią 
ir atpažinsime kitus, ją turinčius.

Viešpatie, visi šventi vyrai ir moterys 
mylėjo savo Tėvynę. Pripildyk ir mus to-
kios meilės, kad nuolat galėtume džiaug-
tis ir didžiuotis mūsų Tėvynės žmonėmis, 
kurie visi imtųsi sutelkto darbo Tėvynės 
pažangai. – Tave meldžiame, pažadink 
mus, Viešpatie.

Lietuvos vyskupai


