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Kr yžių kalnas 
Tai išskirtinė sakralinė vieta ne tik Lietuvoje. Ji nuolat lankoma įvairių 

konfesijų tikinčiųjų iš viso pasaulio. Kryžių kalnas Katalikų Bažnyčios 

tikinčiųjų laikomas tikėjimo paminklu. Pasak arkivyskupo Sigito Tam-

kevičiaus, šios kančios buvo pilna Lietuvos žemė, o Kryžių kalnas yra 

tarytum „tos šventos kančios kronika ir archyvas“.

Kas dar nebuvote, kviečiame aplankyti. Po atviru dangumi parimę 

kryžiai jums šnibždės paliktą žmonių tikėjimą, troškimus, prašymus, 

maldavimus...

Jurgaičių piliakalnis dažniau vadinamas Kryžių kalnu. Ant piliakalnio 

yra šimtai įvairaus dydžio kryžių, atvežtų ne tik iš įvairių Lietuvos vie-

tų, bet ir iš užsienio. Todėl ši vieta ir vadinama Kryžių kalnu.

Kryžių kalnas pirmą kartą minimas XIX a. viduryje. Kryžiai buvo stato-

mi, kai caro valdžia žiauriai susidorojo su 1831 m. ir 1863 m. sukilimo 

dalyviais. XX a. pradžioje Kryžių kalnas tapo sakraline vieta.

Sovietinei valdžiai kalnas ir čia esantys kryžiai liudijo apie lietuvių re-

ligingumą. Tai prieštaravo tuo metu skleistai ideologijai, todėl 1961 m. prasidėjo Kryžių kalno naikinimas: jis buvo verčiamas  buldozeriais.  Kalną saugojo milicija, 

buvo planuota teritoriją užtvindyti, Kryžių kalną paversti sunkiai prieinama vieta. Kryžių kalnas buvo griautas nuo 1964 m. iki 1984 m. net keturis kartus. Dievo ir 

tikinčiųjų dėka kalnas vis atgimdavo, nors betoniniai kryžiai buvo suklojami į kelius, mediniai – deginami, o metaliniai išvežami į laužą.

Kryžius Kryžių kalne 2012 m. skaičiavo Ukrainos organizacijos „Nacionalinis rekordų registras“ ekspertai. Per dvi valandas 500 kv.m plote ekspertai suskaičiavo 105 

tūkstančius kryžių, koplytstulpių, šventųjų statulėlių bei paveikslų su ant jų sukabintais rožiniais. Kiekvienas kryžius turi savo istoriją ir savo intenciją.

1993 m. rugsėjo 7 d. Kryžių kalne apsilankė popiežius Jonas Paulius II. Ten stovi koplyčia, kurioje popiežius aukojo šv. Mišias. Popiežiui Kryžių kalnas paliko gilų įspūdį 

ir jis iškėlė idėją prie jo pastatyti vienuolyną.

1997 m. prasidėjo vienuolyno statybos darbai ir 2000 m. liepos 8-ąją pranciškonų vienuolynas iškilmingai buvo pašventintas.

Kryžių kalną puošia popiežiaus Jono Pauliaus II dovana Lietuvai – Krucifi ksas. 2006 m. rugsėjį pastatytas taip pat ir popiežiaus Benedikto XVI kryžius.

Kryžių kalnas yra Šiaulių vyskupijos širdis. Jis laukia visų. Suraskime laiko pabūti čia tyloje ir maldoje.
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Kryžius
Kryžius mūsų gyvenime yra gerai žinomas ženk l as. Kry-

žius naudojamas visur, bet dažnai šiais laikais jis nutolęs 

nuo savo tikrosios prasmės. Per daug pripratome prie 

gražių krucifi ksų ant sienos ir pamiršom, kas iš tikrųjų 

įvyko. Žinome, kad Jėzus buvo plakamas, kad jis nešė 

savo kryžių, kad jo pėdos ir rankos buvo pervertos vini-

mis; deja, retai pamąstom, ką tai reiškia. O vertėtų ...

Dėl to labai pravartu protarpiais prisiminti laiką prieš du 

tūkstančius metų. Laiką, kada kryžius turėjo vieną vie-

nintelę prasmę – buvo vienas iš baisiausių bausmės ir 

pažeminimo įrankių.

Po Kristaus prisikėlimo Kryžius įgijo naują reikšmę ir 

ženk lina visą Vakarų pasaulio kultūrą. Kryžius – tai sim-

bolis, kuris turi būti priimamas ir pasiūlomas kiekvie-

nam. Kryžius pirmiausia nurodo medį, ant kurio mirė 

Jėzus.

Kristus ant kryžiaus lieka ženklu mūsų žemėje, kad čia Lietuva. Kristus ant kryžiaus buvo ir liks ženklu, kad čia gyvena krikščioniška šeima.

Kryžius ant mūsų bažnyčių bokštų yra ženklas, kad mūsų žmonės nori kilniai ir garbingai gyventi.

Mokslininkai įrodė ir mistinę kryžiaus ženklo galią. Mokslininkai eksperimentais įrodė, kad kryžiaus ženklas „užmuša” mikrobus ir keičia vandens optines savybes. 

Iš senovės atėjęs paprotys žegnoti maistą ir gėrimą prieš valgį turi gilią mistinę prasmę. Maistas akimirksniu išvalomas. Tai didžiulis stebuklas, kuris įvyksta kasdien.

Šv. Kryžiaus relikvijų dabar turi daugelis bažnyčių. Rohault de Fleury (1870 m.) apskaičiavo, kad iki mūsų dienų yra išlikusi viena keturiasdešimtoji tikrojo kryžiaus 

dalis.

Mūsų tėvai kantriai nešė kryžių, laikė savo namuose, statė sodybose, prie kelio ir mokėsi kantrybės iš jo. Tokiu pavyzdžiu turime sekti iš buvusių kartų. Jų paliktas 

vertybes privalome perduoti ateinančioms kartoms. 
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Dėkoju jums, lietuviai, už šitą Kryžių kalną, už tą didelį liudijimą, duotą Dievui ir žmonėms. Liudijimą, 

duotą per Nukryžiuoto ir Prisikėlusio Kristaus paslaptį. Liudijimą, duotą savo istorijai ir visoms Europos 

bei pasaulio tautoms.

Šv. Jonas Paulius II
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Kryžiuje, Jėzuje iš Nazareto, Dieve tapusiame žmogumi, jis parodė mums kaip toli siekia šita meilė, iki 

pat savęs dovanojimo, iki visiškos aukos. Kristaus Mirties ir Prisikėlimo slėpiniu Dievas nusileidžia iki pat 

mūsų žmogystės, kad ją pasiimtų pas save, pakeltų iki savo aukštumų.

Pop.Benediktas XVI
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Niekada neužmirškime, kad tikroji valdžia yra tarnavimas ir kad Popiežius, vykdydamas savo valdžią, turi 

vykdyti tą tarnystę, kurios kilniausia viršūnė yra Kryžius.

Popiežius Pranciškus
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Koks gilus tikėjimas į pasaulio Kūrėjo Protą, ir koks gilus ilgesys suvokti nors mažą atspindį tame pasuly-

je pasireiškusio Proto turėjo gaivinti Keplerį ir Niutoną, jeigu jie vienišame daugelio metų darbe galėjo 

išnarplioti dangaus kūnų mechanizmą.

Albertas Einšteinas



9

Prašom ir meldžiam Tave, Visatos Kūrėjau. Teišlieka sveika visame pasaulyje Tavo išrinktoji kaimenė per 

Tavo išrinktąjį tarną Jėzų Kristų, per kurį Tu mus pašaukei iš tamsos į šviesą.

Šv. Klemensas Romietis
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Ateiname pas Tave, Viešpatie, į šį iš Tavo kenčiančios Širdies iškilusį Kryžių Kalną! Atnešame Tau savo 

brolių ir seserų, savo klumpančios Tėvynės ir savuosius kryžius. Ateiname iš toli ir iš arti, iš visų žemės 

kampelių, kur pažįstamas Nukryžiuotasis Atpirkėjas. Ateiname, nešdamiesi šiuos regimus Išganymo 

ženklus, liudydami Tavo begalinę meilę mums ir savo ištikimybę.

Lacrima
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Te Viešpats Jėzus uždeda savo rankas ant mūsų akių, kad imtume matyti tai, kas nematoma, o ne tai 

kas įžvelgiama. Teatveria jis mūsų akis, kad matytume ateitį, o ne dabartį. Teatveria jis mūsų širdies akis, 

kuriomis per Dvasią matome Dievą.

Origenas
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Nuolatos grįžtu prie to paties: tylos ir meilės darbų. Lūpų tyla išmokys labai daug – kalbėtis su Kristumi. 

Akių tyla padės išvysti Dievą. Mūsų akys lyg du langai, pro kuriuos Kristus ir pasaulis ateina į mūsų širdis. 

Dažnai mums prireikia didelės drąsos laikyti juos uždarytus.

Pal. Motina Teresė
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Tave šlovina visa – turintys balsą ir ne. Tave garbina visa – mąstantys ir ne. Juk bendras mūs visų ilgėji-

masis, poreikis Tavęs. Visi mes ieškome Tavęs.

Šv. Grigalius Nazenzietis
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Žmogaus pasaulyje yra daug dalykų, kurių prigimtis lieka paslaptimi, bet kurių veikimas mums su-

prantamas. Kur gamta nutyla, ten turim pasikliauti tikėjimu. Kai pakeliu savo silpnas akis į dangų, tikiu, 

kad tai Tavo dangus. Kai stebiu žvaigždžių kelią, jų kasmetinį judėjimą, pavasario žvaigždes, Aušrinę 

ir kiekvienai iš jų nužymėtą savąją kelio dalį, visame tame atpažįstu Tave, Dievą, nes pats visko esmės 

suprasti negaliu.

Hilarijus iš Puatje
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Ieškok manęs, nes aš ieškau Tavęs. Ieškok manęs, raski mane, priimk mane, neški mane. Teikis priimti 

tą, kurį randi.

Šv. Ambrozijus iš Milano
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Leisk man nusižeminti, o Tave – išaukštinti. Leisk negalvoti apie nieką daugiau – tik apie Tave. Leisk mirti 

sau, o gyventi – Tau. Leisk viską, kas nutinka, priimti kaip Tavo valią. Leisk ištremti save ir eiti paskui Tave, 

tegul niekad neišnyksta troškimas sekti Tave.

Šv. Augustinas
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Būk pasveikinta Tu, kuri šventose, skaisčiose įsčiose apglėbei Neaprėpiamąjį! Tavo dėka šlovinama Tre-

jybė, Tavo dėka brangiu vadinamas kryžius ir visame pasaulyje jam lenkiamasi.

Kirilas Aleksandrietis
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Tegul Dievo stiprybė mus veda. Tegul jo galybė mus saugo. Tegul Dievo išmintis mus moko. Tegul 

Dievo ranka mus globoja. Tegul Dievo kelias tampa mūsų vedliu. Tegul Dievo Dvasia saugo mus nuo 

piktojo pinklių ir pasaulio vilionių.

Šv. Patrikas
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Tu mane maitinai dvasiniu savo dieviškų žodžių pienu. Tu palaikei mano gyvybę, maitindamas Jėzaus 

Kristaus Kūnu ir leisdamas iš taurės gerti jo gyvybę teikiantį Kraują, išlietą dėl viso pasaulio išgelbėji-

mo.

Šv. Jonas iš Damasko
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Viešpatie Jėzau Kristau, mano Dieve, vesk mane į atgailą. Sielojasi mano širdis, idant visa siela eičiau 

Tavęs ieškoti, nes be Tavęs stokoju bet kokio gėrio. O gerasis Dieve, suteik man savo malonę. 

Šv. Izaokas Sirietis
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Ateik, neįvardijamas lobi, ateik, šviesa be sutemų, ateik, amžinasis džiaugsme, viltie, norinti išgelbėti 

mus visus. Ateik, mirusiųjų prisikėlime, ateiki.

Simonas Naujasis Teologas



22

Dieve! Tu esi gyvenimas, išmintis, tiesa, gerumas ir laimė. Tu – amžinas ir vienintelis tikrai geras, mano 

Viešpatie ir Dieve! Tu – mano viltis ir širdies džiaugsmas. Išpažįstu tai ir dėkoju, kad mane sukūrei pagal 

savo paveikslą ir panašumą, idant visas savo mintis galėčiau kreipti į Tave ir amžinai Tave mylėti.

Šv. Anzelmas Kenterberietis
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Tegul mūsų balsai šlovina Tave, Jėzau, tegul visas mūsų gyvenimo kelias liudija apie Tave, tegul mūsų 

širdys Tave myli dabar ir per amžius.

Šv. Bernardas iš Klervo
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Žemė ne rojus, o žmonės ne angelai ir čia neįmanoma gyventi be kryžiaus. Tačiau visados rūpinkimės 

turėti širdyje ramybę ir siekime gaivinti tą bruožą kituose.

Pal. Jurgis Matulaitis
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Esame pririšti prie Dievo tarsi kokiu siūlu. Kai nusidedame, siūlas nutrūksta. Bet kai gailimės dėl savo kal-

tės, Dievas suriša siūlą, ir jis sutrumpėja. Priimdami Dievo atleidimą, kaskart vis labiau prie jo artėjame.

Bruno Ferrero
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Būdamas krikščioniu, visuomet su savim turėtum nešioti savo kryžių. Ir taip pat pastatyti ant savo darbo 

stalo. Ir bučiuoti jį prieš gulant poilsiui ar atbundant; o kai tavo vargšas kūnas kels maištą prieš sielą taip 

pat bučiuok jį.

Josemaria Escriva de Balaguer
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Sveika, Kristaus stebuklų pradžia! Sveika, jo tiesų esme! Sveika, nes Tu – laiptai, kuriais iš dangaus nužen-

gė Dievas! Sveika, nes Tu – tiltas, kuris į dangų žmones veda! 

Akatisto Marijos garbei ištrauka
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Geriau man mirti, negu sunkia nuodėme susitepti.

Šv. Kazimieras
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Suteik man, Viešpatie mano Dieve, protą, kuris Tave pažintų, veržimąsi, kuris Tavęs ieškotų, išmintį, kuri 

Tave rastų, gyvenimą, kuris Tau patiktų, ištvermę, kuri Tavęs su pasitikėjimu lauktų, ir pasitikėjimą, kuris 

Tave galiausiai pasiektų.

Šv. Tomas Akvinietis
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Tu – mūsų viltis, mūsų tikėjimas, mūsų didžioji palaima. Tu – mūsų amžinas gyvenimas, didysis, nuosta-

busis Viešpatie, visagali Dieve ir galingasis Išgelbėtojau, Tau garbė ir šlovė per amžius.

Šv. Pranciškus Asižietis
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Žvelgdami į Kryžių dažniau pabūkime tyloje ir maldoje. Ir tikrai išgirsime širdyje kvietimą branginti 

tikėjimą ir pasitikėjimą geruoju Dievu, puoselėti dvasines bei moralines vertybes.

Kun. Gintautas Jankauskas
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Tu esi veidrodis, kuriame spindi mums palaimintas neturtas, šventas nusižeminimas ir neapsakoma 

meilė, kuriuos galėsime kontempliuoti amžinai Dievo ramybėje.

Šv. Klara Asižietė
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Geras Tu esi, Viešpatie, neišmatuojamai geras, nes leidi man veikti ir kurti, ir dar pats man į rankas duodi 

priemones! Noriu dėkoti Tau už tai dieną naktį ir kiekvieną akimirką mano Dieve ir Viešpatie.

Kristupas Kolumbas
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Gerasis Viešpatie, mokyk mus Tau tarnauti taip, kaip Tu to nusipelnai, duoti ir neskaičiuoti, kovoti ir 

nekreipti dėmesio į žaizdas, sunkiai dirbti ir neieškoti poilsio nei atlygio. Išsaugok mumyse žinojimą, 

kad vykdome Tavo valią.

Šv. Ignacas Lojola



35

Tegul niekas Tavęs netrikdo, tegul niekas Tavęs negąsdina – viskas praeina. Tik Dievas – amžinas. Kan-

trybe pasiekiama viskas. Kas tiki Dievu, tam nieko netrūksta, vien Dievo užtenka.

Šv. Teresė Avilietė
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Gailestingumas visada ėjo paskui: paskui paklydimus ir paskui žiaurumus, paskui pasmerkimus ir paskui 

bausmes, iš naujo įkurdamas užgesintą ugnį, iš naujo atkurdamas sunaikintą žmoniškumą. Nauji laikai 

prasideda kiekvienam, kuris išdrysta šituo keliu eiti: su Dievu širdyje ir Dievą nešdamas kitiems!

Iš rinkinėlio „Kryžiaus keliu“
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Tikėjimo šviesa man dovanoja išmintį jūsų Sūnaus išmintyje. Tikėjimo šviesa man dovanoja stiprybę, 

pastovumą ir ištvermę. Tikėjimo šviesa man dovanoja viltį nepalūžti kelyje.

Šv. Kotryna Sienietė
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Didis yra mūsų Viešpats ir didi jo galybė. O jo išmintis beribė. Šlovinkit Jį, saule, mėnuli ir visos plane-

tos – nesvarbu, kokia kalba šis gyrius. Šlovinkit Jį, jūs – dangiškoji harmonija ir visi Jo apreikštų tiesų 

liudytojai.

Johanas Kepleris
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O Viešpatie, mūsų Dieve, Tau garbė ir šlovė už Tavo gerumą, kuris saugo mus. Būk pašlovintas ir myli-

mas, tegul bus dėkojama Tavo tėviškai širdžiai, kuri kartais mums leisdavo pasijusti karaliais, padarius 

keletą gerų darbų kūnui ir sielai.

Gerhardas Terstėgenas
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Viešpatie, prašau Tavęs tokio tikėjimo, kad kilnočiau kalnus. Tu leidai manyje pasilikti nesibaigiančioms 

abejonėms, kurios mane verčia likti nuolatos atviram Tavo Apvaizdai. Būk pašlovintas Tu, Dieve, mano 

gelbėtojau!

Br. Bernardas Marija
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Nors nežinau, kur jo pradžia, tačiau žinau, kad pats jis – visko priežastis. Net jei naktis žinojimą aptem-

do.

Šv. Kryžiaus Jonas
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Krikščioniui, tikinčiam į Dievą, ateitis dažnai būna nežinoma, bet niekuomet nėra neaiški. Dievas mus 

sutvėrė ir žino kiekvieno iš mūsų ateitį. Jis gali kartais kai ką mums parodyti, bet gali ir neparodyti. 

Tačiau Jis niekuomet nepalieka netikrumo ir nepasitikėjimo.

Pedr Beckley
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Yra didinga ir kilnu kalbėti apie Dievą, bet dar didingiau yra Dievui pasišvęsti ir dėl jo siekti šventumo.

Šv. Grigalius Nazianzietis
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Žmogus nėra didis ir nėra tikrai savo vietoje jokiu kitu atveju, kaip tik tuo, kai jis klūpo prieš Dievą.

Thone’as
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Norėčiau turėti šventojo dorybes, apaštalų tikėjimą ir didvyrio gyvenimą bei mirtį.

J.Du Plesis
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Padėk man, Viešpatie, kad mano akys būtų gailestingos, kad niekada neįtarinėčiau ir neteisčiau pagal 

išorę, bet įžvelgčiau tai, kas artimo sieloje yra gražu, ir ateičiau jiems į pagalbą.

Šv. Faustina Kovalska



47

Eik su manimi, tada aš pats galėsiu šviesti taip, kaip Tu švietei, tada tapsiu šviesa kitiems. Visa ši šviesa 

kyla iš Tavęs, Jėzau.

Džonas Henris Niumenas
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Nėra nieko kilnesnio, kaip artėti prie Dievo ir jo dieviškumo spindulius skleisti tarp žmonių.

Ludwig van Beethoven
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Neieškokime to, kas mus skiria. Ieškokime to, kas mus vienija. Tai – gerumas.  

Kard. Vincentas Sladkevičius
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Giliai apmąstytas tikėjimas, tikėjimas ne iš nuoskaudos ar kančios, ne paguodos ir atgaivos ieškant, o iš 

laisvos valios ir suvokto dėkingumo už būtį, kokia ji bebūtų, yra pats sunkiausias krikščioniui, o Dievui 

– mieliausias.

Iš K. Sabaliauskaitės knygos „Silva Rerum II“
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Žmonės savo kūnu skiriasi labai mažai, skirtumų beveik nėra; dvasiniai jų skirtumai – dideli, neišma-

tuojami. 

L. Tolstojus
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Suteik man dovaną liudyti Tave ir nepamokslaujant – ne žodžiu, bet pavyzdžiu, ta slapta 

jėga ir mano veiksmų gera įtaka; tuo, kas mane daro panašų į Tavo šventuosius, ir mano 

širdimi, perpildyta meilės Tau.

Džonas Henris Niumenas
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Tam, kuris turi tikėjimą, nereikia jokių Dievo įrodymų, tam, kuris jo neturi, įrodymų visada bus per 

mažai.

Frenz Werfel
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Gyvenimas mano – slystanti man iš rankų ir dingstanti viena diena. O mano Dieve, žinai, kad mylėti Tau 

žemėje šioj teturiu tik šią dieną.

Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresėlė
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Būk pagarbintas, mano Dieve, nes išvadavai mane iš stabų nelaisvės ir leidai tikėti tik Tavimi…

Polis Klodelis
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Kad kiti galėtų visur pirmiau manęs stovėti, kad kiti galėtų tapti šventesni už mane, tik kad ir aš tapčiau 

šventas tiek, kiek galiu, Jėzau, suteik man malonę to trokšti.

Rafaelis Meri del Valis
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Viešpatie mūsų Tėve, esi šviesa, kurios neįmanoma užgesinti, duodanti ir mums šviesos, kuri išstumia 

visą tamsybę. Esi meilė be lašo abejingumo, duodanti ir mūsų širdims tokią šilumą, kad galime mylėti 

visus, kuriuos sutinkame.

Karlas Bartas
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Tvirtinu, kad dvi tiesos negali neigti viena antros: tikėjime turime reikalo su tiesa, kurią Dievas paskelbė 

pasauliui nepaprastu būdu; protas gi turi tiesų sąryšį, ypač tų tiesų, kurias žmogaus dvasia gali prieiti 

naturaliu keliu, be tikėjimo pagalbos.

Gotfried Wilhelm Leibnitz
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Dangiškasis Tėve, Tave garbinu ir Tau dėkoju už nakties ramybę, už naują dieną. Tave garbinu ir Tau 

dėkoju už visą Tavo gerumą ir ištikimybę gyvenime man parodytą.

Dytrichas Bonheferis
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Visagalis Dieve, kuris sutvėrei žmogų pagal savo paveikslą ir suteikei jam nemirtingą sielą, kad Tave 

mylėtų ir Tavo tvarinius valdytų. Pamokyk mus taip ištirti Tavo rankų darbus, kad galėtume pavergti 

po savo valdžia pasaulį ir savo dvasią paversti Tavo tvarkai.

James Maxwell
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Dievo buvimą geriausiai įrodo ta nuostabi harmonija priemonių, kurios palaiko tvarką pasulio visumoje 

ir kurios savo organizacija duoda gyvosioms esybėms visa tai, kas joms reikalinga.

Andrius Marija Ampere
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Visi nauji atradimai, naujos žinios, kurių gauname, nauji keliai, kuriuos randame, jokiu būdu negali pa-

keisti amžinųjų tikėjimo tiesų.

Aleksandras Volta
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Didis ya mūsų Dievas, didelė Jo galybė, bagalinė išmintis. Dangau, saule, mėnuli ir žvaigždės, garbinkite 

savo kalbomis … Ir mano siela trokšta garbinti Višpatį ir Kūrėją.

Johan Kepler
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Kaip Dievas vienu žodžiu sutvėrė visą pasaulį, taip žmogus maldos pagalba įgyja viską, ko tik jis nori. 

Nieko nėra taip galingo kaip malda.

Pop. Leonas XIII
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Gėrėkis Dievo pasuliu, stiprink savyje šventumo pradus, nes tik čia yra tikroji žmogaus didybė.

Prof. Pranas Dovydaitis
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Trumpas yra mūsų gyvenimas, bet kartu ir labai brangus, nes jame glūdi amžinybės užuomazga.

Šv. Pranciškus Salezietis
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Mums yra nepalyginamai geriau būti mylinčiojo dangaus Tėvo vaikais negu aklo, betikslio likimo žais-

liukais. Visai kitaip jaučiasi žmogus, kai jis žino, kad jo likimas ne kosminėse gamtos jėgose, ne šaltose, 

žiauriose priemonėse, bet visa žinančio dangiško Tėvo rankose.

Adalbertas Bangha
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Aš pažįstu jau daugelį, kurie gailisi pasitraukę nuo Kristaus ir Jo Bažnyčios, bet nežinau nė vieno, kuris 

gailėtųsi pasilikęs ištikimas Bažnyčiai. 

Šv. Jonas Vianney,s
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Dievas gyvena visuose žmonėse, bet ne visi žmones gyvena Dieve. Tame ir glūdi žmonių kančios prie-

žastis.

Braminų išmintis
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Nuolankumas ir tyrumas yra sparnai, kurie nuneš mus prie Dievo ir padarys mus beveik dieviškais.

Šv. Pijus
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Didieji yra tie, kurie pripažįsta, jog dvasingumas yra svarbiau nei bet kokia materijos apraiška, kad min-

tys valdo pasaulį.

 R. V.Emersonas
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Taip šiandiena aš toks. Tai mano negalia. Bet Viešpatie Jėzau, Tu ne toks, kaip aš; aš tiesiog ilsiuosi Tavyje 

ir laikausi už Tavęs, Tu – mano gyvenimas. 

T. O. Sparksas
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Jei tu nesirūpini meile artimui, bergždžia yra tavo skelbiama meilė Dievui; nes meilė Dievui prasideda 

nuo meilės artimui, o pastaroji yra maitinama meilės Dievui.

 Francis Quarles
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Jeigu kiekvienas žingsnis žengiamas prisimenant Dievą, galite įsivaizduoti, kiek sėkmės jums atneš kiek-

viena akimirka.

Brahma Kumaris
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Jėzus atėjo ne tam, kad atitolintų ar pašalintų kentėjimus, Jis atėjo, kad juos pripildytų savimi.

 Paul Claudel
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Gal ir tu savo gyvenime nešioji kokią negyjančią žaizdą, gal tave slegia kokia kančia, kurios negali už-

miršti, nenugalimas liūdesys ar mirtinas nerimas, gal kokia nuslėpta nuoskauda (to netrūksta šiame pa-

saulyje), kokia netektis. Tada tau atrodo, kad jau viskas baigta, o yra atvirkščiai. Per mūsų žaizdą Dievas 

mums suteikia malonę pagilinti tikėjimą.

T. Daičeris
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Žiūrėk, žmogau, koks tu žemiškas ir dangiškas viename ir tame pačiame asmenyje; tu turi žemišką ir 

dangišką atvaizdą viename asmenyje.

J.Biomė
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Tauta, kuri su tokiu ištvermingumu ir pamaldumu keliauja į tą kalną pastatyti naują kryžių, tiki gyveni-

mu, tiki prisikėlimu.

Šv. Jonas Paulius II
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