
 

         

 

 
 

Brangūs karitiečiai ir maltiečiai, 

 

Lapkričio 17 d. visame pasaulyje bus minima 3-oji Pasaulinė vargstančiųjų diena, kurią įsteigė popiežius 

Pranciškus. Šios dienos paminėjimui Popiežiaus žinios leitmotyvas – „Varguolio viltis nepražus amžinai. 

Galima grąžinti viltį, prarastą susidūrus su neteisingumu, kančia ir gyvenimo netikrumu“. 
 

Pasak Šventojo Tėvo „kasdien sutinkame šeimų, priverstų palikti savo žemę ir ieškoti pragyvenimo 

galimybių kitur; našlaičių, praradusių tėvus ar prievarta nuo jų atskirtų, turint tikslą juos brutaliai 

išnaudoti; jaunuolių, kurių profesiniai siekiai neįgyvendinami dėl trumparegės ekonominės politikos; aukų, 

patyrusių įvairias smurto formas, nuo prostitucijos iki narkomanijos, išgyvenusių gilų vidinį pažeminimą. 

Kaip galėtume pamiršti milijonus migrantų, kurie yra daugybės paslėptų interesų aukos, dažnai išnaudojami 

politiniais tikslais, o jų atžvilgiu nesilaikoma solidarumo ir lygybės nuostatų. Taip pat daugybę benamių ir 

visuomenės nušalintųjų, klajojančių mūsų miestų gatvėmis.“ 
 

Popiežius mums primena apie įsipareigojimus – „Krikščionių įsipareigojimas šios Pasaulinės vargstančiųjų 

dienos proga, o visų pirma kasdieniame gyvenime, yra susijęs ne tik su pagalbos iniciatyvomis, kurios, nors 

yra pagirtinos ir būtinos, turėtų žadinti kiekvieno didžiausią dėmesį sunkumus patiriantiems žmonėms. „Toks 

meilės kupinas dėmesys yra pradžia tikro rūpinimosi“ (plg. ten pat, 199) vargšais, siekiant jiems tikrojo gėrio“. 
 

Popiežius išsako prašymą mums, savanoriams – „Prašau visų savanorių <....>. Brangūs broliai ir seserys, 

raginu sutikus kiekvieną varguolį ieškoti to, ko jam iš tikrųjų reikia; neapsiriboti tik pamatinėmis 

medžiaginėmis gėrybėmis, bet įžvelgti ir jų širdyse glūdintį gerumą, dėmesingai atsižvelgti į jų kultūrą ir 

raiškos būdus, kad būtų galima užmegzti su jais brolišką dialogą. Vargšams reikia mūsų rankų, kad galėtų 

atsikelti, mūsų širdžių, kad iš naujo pajustų palankumo šilumą, mūsų buvimo, įveikiančio vienišumą. Jiems 

tiesiog reikia meilės“. 
 

Tėvas Pranciškus mus, savanorius, kviečia – „Vienai dienai atidėkime į šalį statistiką; vargšai nėra skaičiai, 

kurių pagrindu galėtume pasigirti veikla ir projektais. Vargšai yra asmenys, kuriuos reikia sutikti. Tai jauni 

žmonės ar vieniši seneliai, kuriuos reikia pasikviesti į namus ir pasidalyti su jais valgiu; tai vyrai, moterys ir 

vaikai, laukiantys draugiško žodžio“. 
 

 

Lietuvos maltiečius ir karitiečius kviečiame kartu su savo globojamais žmonėmis paminėti artėjančią 

vargstančiųjų dieną - dalyvauti Šv. Mišiose savo miestuose ir kaimuose, po jų surengti agapes, aplankyti 

senus žmones senelių namuose, slaugos ligoninėse ir jų namuose.  

 

Dėkojame Jums, kad dalinatės šiluma, dėmesiu ir esate regimos, viltingos Jėzaus meilės ambasadoriai 

žemėje. Nuoširdžiai -                               

 
Dalia Kedavičienė      Deimantė Bukeikaitė  

Generalinė sekretorė      Generalinė sekretorė 

Maltos ordino pagalbos tarnyba    Lietuvos Caritas 


