
 
Mintys Švenčiausiojo Sakramento adoracijai 

 
Parengė ses. Felicija Grybaitė (Kristaus Karaliaus Merginų diakonių kongregacija) 

ir Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos Teofiliaus Matulionio maldos būrelis 

 

Švč. Sakramento išstatymo, adoracijos ir palaiminimo apeigos atliekamos vadovaujantis apeigynu „Šventoji 

Komunija ir Eucharistijos slėpinio kultas ne Mišių metu“ (Lietuvos Vyskupų Konferencijos leidinys, Vilnius, 

2005). Per adoraciją galima pateikti Arkivyskupo Teofiliaus Matulionio metams skirtas mintis, tarp jų paliekant 

tylos asmeninei maldai. 

 

PASILIK SU MUMIS!  
(Perskaitoma Lk 24, 28–32) 

 

Jėzau, leisk dar pabūti Tavo artumoje. 

Padėk nutildyti savyje iš neramios kasdienybės atsineštą jos triukšmo aidą. 

Leisk įsiklausyti į širdies gelmių tylą ir joje išgirsti Tavąjį balsą. 

 

Lyg Emauso mokiniai einame gyvenimo keliu, 

slegiami rūpesčių, nerimo, savų sumanymų naštos, praradimų palikto skausmo. 

Kaip dažnai mūsų akis pridengia egoizmo, išdidumo, abejingumo ir nesutarimų migla. 

Susikūrę savąjį laimės miražą, šioje gyvenimo kelionėje  

nebeatpažįstame Tavęs, nors eini šalia. 

 

Neberandame Tavųjų pėdsakų, nes mūsų žingsniai nuolat nukrypsta į šalikeles. 

Tik nusileidus džiaugsmo ir paguodos saulei,  

pro skausmo ir kančios prieblandą pradedame ieškoti ir klausti: 

„Viešpatie, kurgi Tu esi?“ 

 

Kalėjimų bei žiauriausių persekiojimų naktis  

neužstojo, Jėzau, Tavo veido garbingajam Teofiliui. 

Nuolat jausdamas Tavo buvimą šalia, kančioje su dar didesniu jautrumu 

išgyveno niekada nesiliaujančią Tavo meilę: 

„Koks geras ir gailestingas yra Viešpats... Širdingai dėkui Jam!“ 

 

Laiko vėjų užpustytais keliais ateik, Jėzau, į mūsų dienas. 

Išsibarsčiusios naujos kartos nebesuranda protėvių dorybių takų. 

Garbingojo savo ganytojo užtariami, Viešpatie, meldžiame: 

išlaisvink širdis iš užsisklendimo,  

atgaivink jose atsakomybės jausmą –  

atsakomybės šeimai, visuomenei, Bažnyčiai ir tautai. 

 

Savo pasiaukojamos meilės galia nuimk šiandien žmogų prislėgusius godumo šarvus; 

primink, kad gyvenimas – didžioji Tavo dovana, skirta ne vien pasilikti ją sau, bet dalytis... 

Jėzau, įžiebk širdyse gyvo tikėjimo žiburį, kurį taip ištikimai nešė 

ir savo kančia saugojo garbingasis arkivyskupas Teofilius. 

 

Palaikyk, Viešpatie, visų pakrikštytųjų ištikimybę savo Bažnyčiai. 

Atverk abejingųjų ausis jos skelbiamai prisikėlimo žiniai,  

užkietėjusias širdis gaivink gyvuoju malonės vandeniu. 

 

 



Išsklaidyk, Jėzau,  

žmogiškajam orumui ir krikščionio vardui nederančių papročių bei prietarų tamsą, 

kurioje paklysta vertybių ieškantis šių dienų žmogaus žvilgsnis. 

 

Padėk, Viešpatie,  

suvokti Atpirkimo malonės didybę, 

kad neatsiimtume iš Tavęs sekmadienių. 

Tegul jie bus švenčiami, kaip ir kadaise, mūsų namuose, šeimose ir visoje Tėvynėje. 

 

Leisk, Jėzau, 

mums, kaip ir garbingajam Teofiliui pajusti, kokia brangi dovana yra  

šventųjų Mišių auka ir Eucharistija, 

nes „Švenčiausiajame Sakramente ta pačia meile mums plaka“ Tavoji Širdis,  

kokia ji degė meile ant kryžiaus. 

 

„Tuomet jis užsuko pas juos.“ (Lk 24, 29) 

Palaimintas tas tylusis kaimo kampelis... 

Esame ne mažiau laimingi už Emauso mokinius, 

su kuriais, Viešpatie, keliavai prisikėlimo rytą. 

 

Ir šiandien kunigo rankomis Tu laužai Duoną ant altoriaus. 

Užėjęs į mūsų namus – varganą žmogaus širdį, priglaudi savojoje. 

Sušildyk ją gailestingąja meile ir pažadink iš dvasinio apsnūdimo. 

Švelniu malonės dvelksmu paliesk jaunas širdis,  

kad, atsiliepdamos į Tavąjį pašaukimą, 

neštų prisikėlimo žinią Tėvynei ir pasauliui. 

 

Šventosios Dvasios įkvepiančia galia lydėk šventąjį Tėvą,  

laimink savo kunigus ir ganytojus, 

palaikyk pašauktųjų ištikimybę, kad visų jų tarnystė neštų gausių vaisių. 

 

Pasilik ir su mumis, Viešpatie, 

ateik ten, kur nuolat esame.  

Savo malone nušviesk mūsų gyvenimo kelią, 

kad pro kasdienybės rūpesčių miglą visuomet pastebėtume juo einant ir Tave. 

 

Pasilik su mumis,  

kad pajėgtume įžvelgti Tavo bruožus veide artimo, 

kuriam galėtume padovanoti bendrystės džiaugsmą, ištarti šiltą paguodos žodį... 

Kad visa būtimi neštume prisikėlimo žinią pasauliui, 

prisikėlimo naujam gyvenimui su Tavimi ir Tavyje.  

Amen. 


