ROŽINIO MALDA
Slėpinių apmąstymui panaudotos mintys iš palaimintojo arkivyskupo
Teofiliaus Matulionio gyvenimo

(Parengė ses. Felicija Grybaitė, Kristaus Karaliaus Merginų diakonių kongregacija, ir
Kernavės Švč. Mergelės Marijos Škaplierinės parapijos Teofiliaus Matulionio maldos būrelis)
Rožinio maldoje apmąstydami šventuosius slėpinius, dėkokime Viešpačiui už šią brangią
dovaną ir Švč. Mergelei Marijai už nuolatinę globą bei užtarimą.
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DŽIAUGSMO SLĖPINIAI
Pirmasis slėpinys APREIŠKIMAS
„Štai aš Viešpaties tarnaitė“ (Lk 1,38) – nedrąsiai, bet tvirtai ištarė Mergelė Marija.
Mokyk mus, Marija, visuomet priimti Viešpaties valią taip, kaip ją priimdavo
palaimintasis Teofilius, nuolat kartodamas: „Būk valia Tavo.“
Antrasis slėpinys APLANKYMAS
„Iš kur man ta garbė, kad mano Viešpaties motina aplanko mane?!“ (Lk 1, 43)
Mokyk mus, Marija, tikros tarnavimo dvasios, kaip Sibiro gulaguose palaimintasis
Teofilius tarnavo, sakydamas: „Kur avys, ten ir piemuo.“
Trečiasis slėpinys GIMIMAS
Skaudu buvo Marijai ir Juozapui girdėti užeigos šeimininką sakant, kad jiems nėra
vietos užeigoje (plg. Lk 2,7). Išganytojo Motina, mokyk mus paruošti vietą Viešpačiui ir
išmelsk mums gyvo tikėjimo, su kuriuo savąjį kančios kelią nuėjo arkivyskupas Teofilius.
Tai patvirtina jo šūkis vyskupiškajame herbe: „Per kryžių į žvaigždes.“
Ketvirtas slėpinys PAAUKOJIMAS
Juozapas ir Marija stebėjosi tuo, kas buvo kalbama apie Kūdikį (plg. Lk 2,33).
Bažnyčios Motina, padėk mums ieškoti vienybės su Jėzumi šventojoje Eucharistijoje,
kurią žemės kelionėje taip brangino palaimintasis Teofilius.
Penktasis slėpinys ATRADIMAS ŠVENTYKLOJE
„Kam gi manęs ieškojote? Argi nežinojote, kad man reikia būti savo Tėvo reikaluose?“
(Lk 2,49) Marija svarstė visus įvykius savo širdyje.
Dangiškoji Motina tepadeda ir mums tikėjimo šviesoje svarstyti laiko ženklus, o kančios
nepalaužtas palaimintasis Teofilius tepagelbsti mums visuose išbandymuose likti
ištikimiems Dangiškojo Tėvo reikalams.

2

ŠVIESOS SLĖPINIAI
Pirmasis slėpinys KRIKŠTAS JORDANE
Krikštu „mes esame kartu su juo palaidoti mirtyje, kad kaip Jėzus buvo prikeltas iš
numirusių Tėvo šlovinga galia, taip ir mes pradėtume gyventi atnaujintą gyvenimą“ (Rom
6, 4).
Leisk, Viešpatie, kad žvelgdami į palaimintojo Teofiliaus Matulionio gyvenimą vis giliau
suvoktume savo krikščioniškąją atsakomybę ir labiau brangintume krikštu gautą tikėjimo
malonę.
Antrasis slėpinys APSIREIŠKIMAS KANOS VESTUVĖSE
„Darykite, ką jis jums lieps“ (Jn 2,5) – tai Jėzaus Motinos priesakas mums. Melskime
Mariją užtarimo šeimoms, kad šeimoje kaip namų Bažnyčioje palaimintojo Teofiliaus
pavyzdžiu būtų pasirinktas ištikimybės ir pasiaukojimo kelias.
Trečiasis slėpinys DIEVO KARALYSTĖS SKELBIMAS, RAGINANT ATSIVERSTI
„Dievo karalystė yra tarp jūsų“ (Lk 17,21). Melskime, kad ši Karalystė augtų mūsų
Tėvynėje, ypač ten, kur tiek daug kančios, kad jaunos širdys sektų palaimintojo Teofiliaus
idealizmu ir Evangelijos šviesoje surastų išganymo kelią.
Ketvirtasis slėpinys ATSIMAINYMAS
„Gera mums čia būti!“ (Mt 17,4) – sakė apaštalai dieviškoje Viešpaties artumoje. Kančios
nepalaužto palaimintojo Teofiliaus paskatinti, melskime malonės, kad Lietuvos vaikų
širdyse skaisčiau įsižiebtų tikėjimo, vilties ir meilės ugnis.
Penktasis slėpinys EUCHARISTIJOS ĮSTEIGIMAS
„...aš esu su jumis per visas dienas...“ (Mt 28,20) – šis Jėzaus pažadas neleidžia mums
nusiminti net tamsiausiais gyvenimo momentais.
Mergelės Marijos užtariami, melskime, kad žmonių širdyse atgytų tokia pagarba ir meilė
Eucharistijai, kokią turėjo palaimintasis Teofilius.
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SKAUSMO SLĖPINIAI
Pirmasis slėpinys MALDA ALYVŲ SODE
„Tėve... pašventink juos tiesa!“ (Jn 17,17) – taip Viešpats Jėzus meldėsi prieš savo
kančią. Gyvenimą paaukojęs Dievo tautai ir sekdamas Kristumi palaimintasis Teofilius ėjo
į Dievo jam skirtą Golgotą. Mergelės Marijos globojami, prašome Viešpatį gyvame
tikėjime subrendusių, dėl Bažnyčios ir Tėvynės besiaukojančių žmonių.
Antrasis slėpinys NUPLAKIMAS
„Prie Jėzaus kryžiaus stovėjo jo motina...“ (Jn 19,25) Tvirtas, kaip Marija po kryžiumi,
palaimintasis Teofilius nepalūžo kančioje, nors matė dūžtančias Tėvynės prisikėlimo
viltis. Melskime Dievo pagalbos įvairių priklausomybių ir nedorų papročių sužalotai
Tėvynei.
Trečiasis slėpinys VAINIKAVIMAS ERŠKĖČIAIS
Marija, regėjai Piloto nuteistą Sūnų ir negalėjai Jam padėti. Tavo globos meldžiame tiems,
kurie gina gyvybę ir žmogiškąjį orumą. Pažeminimus bei neteisybes patyręs palaimintasis
Teofilius tešviečia mums savo pavyzdžiu!
Ketvirtasis slėpinys KRYŽIAUS NEŠIMAS
Marija, drauge su Sūnumi Golgotos kelyje aukojaisi pasaulio išganymui. Meldžiame, kad
šiandien netrūktų veronikų ir kireniečių, lengvinančių kenčiančiųjų dalią. Palaimintasis
Teofilius, skelbęs tikėjimo ir paguodos žodį kenčiantiems, tepadeda ir mums kasdien nešti
savo gyvenimo kryžių.
Penktasis slėpinys NUKRYŽIAVIMAS
„Tėve, atleisk jiems...“ (Lk 23,34) – meldė Jėzus nuo kryžiaus. Marija šiuos mirštančio
Sūnaus žodžius laikė savo širdyje. Jie lydėjo ir palaimintąjį Teofilių ilgame tremties
kelyje. Nuolankiai melskime malonės ir šaukimės Dievo Motinos globos visiems tiems,
kuriuos ištinka įvairiausi išbandymai.
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GARBĖS SLĖPINIAI
Pirmasis slėpinys PRISIKĖLIMAS
„Moterie, ko verki? Ko ieškai?“ (Jn 20,15) – taip prisikėlęs Viešpats Jėzus prašnekino
Mariją Magdalietę, atėjusią lankyti kapo. O ko ieškome mes? Melskime malonės, kad
žinią apie prisikėlusį Kristų išgirstų klystkeliuose klaidžiojantys ir gyvenimo prasmės
nesuradę mūsų broliai ir seserys. Palaimintasis Teofilius, net ir kančioje tikėjęs
prisikėlimu, savo pavyzdžiu testiprina mus prisikėlimo kelyje.
Antrasis slėpinys ŽENGIMAS Į DANGŲ
„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją...“ (Mk 16,15) – šiaip žodžiais Viešpats
Jėzus vėl surenka išdavystės naktį išsisklaidžiusius apaštalus, patikėdamas jiems svarbią
užduotį. Misijoms pasiaukojęs palaimintasis Teofilius visomis jėgomis vykdė šį Viešpaties
priesaką. Marija, globok Bažnyčią, kuri neša Gerąją Naujieną šių dienų pasauliui.
Trečiasis slėpinys ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS
Jėzaus pažadas apaštalams „Nepaliksiu jūsų našlaičiais – ateisiu pas jus“ (Jn 14, 18)
skatina mus būti atvirus Šventosios Dvasios veikimui. Šventoji Dvasia, Globėja, Tu vedi
savąją Bažnyčią per besikeičiančius laikus.
Dėkojame, kad leidai mums sulaukti ištikimojo savo tarno Teofiliaus, kurį lydėjai tremties
naktyje, kankinystės pripažinimo. Neapleisk ir mūsų, keliaujančių per dvasines šių dienų
pasaulio dykumas.
Ketvirtasis slėpinys MARIJOS PAĖMIMAS Į DANGŲ
„Jis išaukština mažuosius“ (plg. Lk 1,52). Tik paimta į dangų Mergelė Marija iki galo
suvokė šių žodžių prasmę. Su Sūnumi ėjusi kančios keliu, Marija, šiandien esi su Juo
danguje ir kaip švelniausioji Motina globoji žemės vaikus. Tavo užtarimą patyrė ir
palaimintasis Teofilius, dvasios didybę pridengęs nuolankumu puikybės ir egoizmo
užvaldyto pasaulio akivaizdoje. Mokyk ir mus, o Motin, tikro nusižeminimo ir
nuolankumo!
Penktasis slėpinys MARIJOS VAINIKAVIMAS
Sveika, Karaliene, Gailestingumo Motina, džiaugiamės Tavo išaukštinimu ir meldžiame
globoti karų bei smurto iškankintus mūsų brolius ir seseris. Skaudžiausią prievartą patyręs
palaimintasis Teofilius tepadeda išmelsti taiką pasauliui, palaikyti laisvės ir Tėvynės
netekusiųjų viltis. Nuostabu, kad iš šios ašarų pakalnės galime kelti žvilgsnį aukštyn, į
Dangų...
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