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Būtent gegužę, kada katalikai ypač kreipiasi į Mergelę Mariją giesmėmis, litanijomis ar tiesiog širdimis sveikindami bei visaip
šlovindami Dievo Motiną, savaime prisimename ir sveikiname savo Mamas kukliomis gėlėmis, šiltais bučiniais ar nuoširdžiu pabuvimu drauge. Gerai, jeigu dar galima prie vieno stalo, nors dažnas tai padarome jau tik dvasiškai... Argi ne keista,
kad Motinos diena lietuvius suvienija kažkaip panašiai, kaip per
Vėlines? Ir nieko čia blogo; tik, manding, ar pakankamai prisimename gyvąsias, švenčiame gyvenimą?.. Jeigu Dievo Motinos
titulas (pasak rimtų teologų, pats tinkamiausias ir kilniausias
Marijos apibūdinimas) primena mums žemiškąsias motinas,
tai kodėl Ji, taip pat būdama Mergelė ir Sutuoktinė, neturėtų
lygiai taip priminti ir mūsų žemiškųjų merginų, sužadėtinių,
sutuoktinių, draugių ir sesių?! Tuomet švęsdami Ją, natūraliai
sveikintume ir visas tas, kurios greta mūsų ir bent trupučiu,
bet visos panašios į Ją!?
Šio mėnesio svarstymų tema „Artumoje“ gal skambės ne
taip šventiškai, bet, tikimės, ganėtinai aktualiai – feminizmas...
Tai juk nūdien dažnai vartojamas terminas, kurį išgirdę truputį rūgščiai, truputį piktai, truputį pašaipiai atsiliepiame. Bet
ką gi jis reiškia ir kaip mes – katalikai, krikščionys (ypač vyrai) – turėtume jį priimti, suprasti, į jį reaguoti?..
(Nota bene tik vyrams: ei, broliai, ar tik ne patys esame atsakingi dėl to, kad aplinkui tiek daug nelaimingų, piktų, pavargusių moterų, sąmoningų ar slaptų feminisčių? Ir baisiausia, įtariu, jog viena puokštele tulpių, rožių ar net orchidėjų
pramaišiui su šampano prabangiaisiais purslais to iš esmės nepakeisime... Turbūt tik didelė, bekraaaaaaaštė ir labai ištikima meilė tegali nuginkluoti jas, iki galo mums taip ir nesuvokiamas, bet amžinai žavingąsias moteris.)
O kodėl žurnalo viršelis šį kartą toks (Šventosios moterys
prie kapo sutinka..., iliustracija iš Henriko II perikopių knygos,
apie 1007 m.), suprasite perskaitę t. Raniero Cantalamessos
mintis: tik popiežiaus rūmų pamokslininkas iš pačios Šv. Petro bazilikos taip tiksliai ir drąsiai tegali kalbėti, o prieštarauti jam būtų tik griekas.
Taigi, dar ir dar kartą – būkite pasveikintos, mielosios Motinos, Moterys, Sesės, Merginos, Sužadėtinės, Žmonos! Jūs esate Marijos žavesio spinduliai, ir Jos grožis atsispindi kiekvienoje iš Jūsų! Ačiū Jai ir Jums, įkūnijančioms paties Dievo Meilės
paslaptis mums.
Su meile,
Darius Chmieliauskas

Gyvenimas kaip senas vynas
Vanda IBIANSKA
Leisk Vyrui gyventi...

Sveiki, mieli „Artumos“ skaitytojai,
o pirmiausia būkite pasveikintos Jūs,
mielosios Motinos, Moterys, Sesės, Merginos!
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