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.

VISUS PATRAUKSIU PRIE SAVĘS
„...kai būsiu pakeltas nuo žemės,
visus patrauksiu prie savęs“ (Jn 12, 32).
Jėzau, pildosi Tavo pažadas visus patraukti prie savęs.
Visų pirma, tai – nesuskaičiuojamos eilės
daugelio šimtmečių Tavo sekėjų ir šventųjų bei šių dienų kankiniai,
tarp kurių jau regime
mums brangų ganytoją garbingąjį arkivyskupą Teofilių Matulionį.
Ačiū, Viešpatie, už didžią dovaną mūsų Bažnyčiai ir Tėvynei!
Per lagerius, kalėjimus ir tundras praėjęs kryžiaus kelią,
jis paliudijo savo ištikimybę Tau, vieninteliam tautų Karaliui.
Viešpatie, gaila Tau buvo alkstančios minios.
O kiek daug žmonių šiandien jaučia didžiulį dvasinį alkį ir troškulį!..
Iki amžių pabaigos ant mūsų altorių sudabartinama Kryžiaus Auka
Tu gaivini ir stiprini savo tautą.
Kaip lašelį į atnašavimo taurę priimi nuopelnus tų,
kurie „išplovė savo apsiaustus [...] Avinėlio kraujyje“ (plg. Apr 7, 14).
Jų gyvenimo pavyzdys ir užtarimas
kaip šviesi nemarumo viltis lydi mus, keliaujančius žemės takais.
Lankydamas Palestinos miestelius ir kaimus, Jėzau,
Tu mokei atrasti brangųjį perlą – dangaus karalystės lobį.
Garbingasis Teofilius, saugodamas Tavąjį žodį savo širdyje,
liudijo jį visu gyvenimu ir kančia.
Net tamsiausią ateizmo naktį ištikimai nešė tikėjimo žiburį kenčiančiai Dievo tautai.
Mūsų Karaliau, šią valandą leisk širdimi pabūti
Tavojo sosto – kryžiaus papėdėje.
Užtariant šventiesiems kankiniams, leisk pajusti iš perverto šono trykštančią
gailestingosios Tavo meilės srovę.
Tepadės ji pakilti iš žmogiško mūsų trapumo,
iš to, kas laikina ir menka Tavo akyse.
Nesėkmės, nusivylimai, kasdieniai sunkumai, gal ir sudužusios svajonės –
tai mūsų mažieji kryželiai.

Viešpatie, vien su Tavo pagalba rasim drąsos ir jėgų juos apkabinti.
Tvirtai ir su meile garbingasis Teofilius apkabino net tris savuosius kryžius –
trijų baisiųjų įkalinimų ir tremčių simbolį.
Kryžius vedė jį ganytojo ir Golgotos keliu – „Per kryžių į žvaigždes“.
Jam užtariant, Tavo malonė tepadeda ir mums priimti visus išbandymus,
vargą ar skausmus, kaip dalelę Tavojo kryžiaus:
– už pasaulį, už tuos,
kurie nepažino ar pamiršo savo Gelbėtoją;
– už klaidžiojančius vaikus,
kviečiamus į Dievo karalystę, laimėtą Tavo kančia ir Prisikėlimu –
kad jie priimtų kvietimą naujam gyvenimui, visiems laikams, aidintį iki žemės pakraščių.
Amen.

