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Mieli Telšių vyskupijos parapijų Klebonai, Administratoriai, Vikarai, Rezidentai
2014-03-21 gavome per LVK iš Popiežiškosios Naujosios Evangelizacijos tarnybos
kreipimąsi į viso pasaulio vyskupijų vyskupus, prašant, kad visas vyskupijas įjungtų į Naujosios
Evangelizacijos akciją „24-rios valandos, skirtos Viešpačiui“. Ši akcija prasidės šv. Petro
bazilikoje Romoje š. m. kovo 28 d. (sekmadienį) 17 val. Romos laiku (Lietuvoje – 18 val.)
popiežiaus Pranciškaus vadovaujamomis Atgailos Sakramento pamaldomis ir išpažinčių klausymu
visą parą iki sekmadienio (kovo 29 d.). Tą sekmadienį ši pasaulinė išpažinčių klausymo akcija
baigsis 17 val. Vakarine malda (Mišparais) Šv. Dvasios bažnyčioje, esančioje šalia Vatikano.
Atsiliepdami į šį prašymą, ir mes maloniai prašome, kad visose mūsų vyskupijos
bažnyčiose 2014-03-28 d. vakare 18 val. būtų išstatomas Švč. Sakramentas ir, kartu su tikinčiaisiais,
sukalbamos pasiruošimo Atgailos sakramentui maldos ir sąžinės sąskaita iš liturginio maldyno. Po
to klausyklose tebūna klausomos išpažintys bent 1 val. arba kol bus penitentų. Adoracija
užbaigiama sukalbant maldas po išpažinties iš liturginio maldyno. Po to – palaiminimas Švč.
Sakramentu įprasta tvarka.
Dviejose mūsų vyskupijos garsiausiose šventovėse – Žemaičių Kalvarijos bazilikoje ir
Klaipėdos Taikos Karalienės bažnyčioje – raginame, kad kiek įmanoma, per šią savaitę
suorganizuotumėte, kad 03.28-03.29 visą parą būtų adoruojamas Švč. Sakramentas (su
pertraukomis, kai tose bažnyčiose aukojamos šv. Mišios) kiek įmanoma kunigai (toje bažnyčioje
dirbantys bei pasikviesti iš kitų bažnyčių bent po vieną) nuolat klausytų išpažinčių.
Paraginkite tikinčiuosius dalyvauti šioje akcijoje solidarizuojantis su Popiežiumi
Pranciškumi. Kviečiame adoracijos metu savo maldas siųsti Gailestingajam Dievui, prašant
malonės tiems tikintiesiems, mūsų artimiesiems, kurie nedrįsta gal jau metų metus atlikti Velykinės
geros išpažinties ir po jos ne kartą priimti šv. Komuniją., laukiant šv. Velykų,
Tikimės, kad mieli kunigai suras galimybių ir įvairių formų, kaip atsiliepti į šią gražią
Popiežiaus Pranciškaus sugalvotą akciją. Dievo palaimos tai realizuojant!
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