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Mieli „Artumos“ bičiuliai,

sveiki sugrįžę! Sugrįžę po kalėdinio laiko-
tarpio į kasdienį gyvenimą, per šventes aplan-
kę šeimas, gimines, artimuosius, dažnai nūn taip 
toli vienus nuo kitų gyvenančius, trumpai pasi-
džiaugę drauge praleistomis akimirkomis ir vėl 
turbūt ilgam atsisveikinę... Parašiau ir net pats 
krūptelėjau – koks dviprasmiškas tokiai šeimai šventės išgyvenimas: 
čia ir buvimo kartu džiaugsmas, ir tuoj pat išsiskyrimo skausmas. 
Nors kitiems, kai pagalvoji, gal dar žvarbesnių tų Kalėdų būta, jeigu 
iš viso tik telefonu, mintimis ar malda tegalėjome pasveikinti savo 
artimiausius per pačias šeimyniškiausias šventes, nes per toli, per 
brangu sugrįžti, apglėbti, pabučiuoti, tiesiog drauge švęsti Gyveni-
mą!.. Taip, gerieji mūsų Skaitytojai, šį žiemos numerį skiriame ge-
liančiai, bet labai jau kasdieniška tapusiai temai – emigracijai.

Tai, kad kasmet sausio antrojoje pusėje bendrai maldai už susi-
skaldžiusių krikščionių vienybę skiriame visą savaitę – atsimena jau 
turbūt daugelis tikinčiųjų. Bet kiek katalikų žino, kad jų Bažnyčia 
jau 94-us metus sausį mini Pasaulinę migrantų dieną? O švęsti ją 
pradėta dar Pirmojo pasaulinio karo metais. Tuometinis popiežius 
Benediktas XV paragino šelpti dėl karo veiksmų savo gimtąsias vie-
tas palikti priverstus žmones, ir tokia solidarumo su pabėgėliais bei 
migrantais diena pirmą kartą paminėta 1915 metais. Nuo to lai-
ko ji kasmet minima antrąjį sausio sekmadienį. Šiemet tai – sausio 
13-oji... mums nuolat primenanti visai kitokio skausmo spengimą. 
Nors galėtume banaliai atsidūsti: argi tą siaubingąją naktį visi kaip 
Loreta, Titas ir kiti dvylika vyrų, pasiruošę mirti, bet apginti savo 
Tėvynę, stovėjome dėl tokios Lietuvos, iš kurios jau per pusę mili-
jono tėvynainių išvyko?.. Tačiau ne dejuoti, smerkti ar visaip gėdinti 
„piliečius išvykėlius“ norime, o ramiai, jautriai pasvarstyti apie emi-
gracijos tikrovę ir jos padarinius šeimai. 

Dabartinio popiežiaus Benedikto XVI šių metų laiške, beje, skir-
tame jaunųjų migrantų temai, sakoma: „Kiekvieną iš jūsų, jūsų šei-
mas ir visus <...> patikiu Marijos, visos žmonijos Motinos, ir šven-
tojo Juozapo, jos skaistaus sužadėtinio, kurie abu kaip pabėgėliai 
yra gyvenę Egipte, globai. Jus ir jūsų šeimas visada telydi Viešpats, 
idant kartu galėtumėte įveikti kelyje pasitaikančias kliūtis ir mate-
rialinius bei dvasinius sunkumus.“ 

Tad dabar Jums visai akivaizdu, kodėl šio žurnalo viršeliui parin-
kome iliustraciją (Marshalo Boucicant‘o Valandų knyga, XV a. pr., 
Paryžius), vaizduojančią Šventos Šeimos emigraciją... Nieko sau, mūsų 
Viešpačiui Jėzui teko išgyventi net dvigubą emigraciją: maža to, kad 
Jis paliko Tėvo namus, idant mus parsivestų į tikrąją Tėvynę, dar iš 
žemiškos gimtinės turėjo bėgti, ir niekas nežino, kiek ilgai pabėgėlių 
duoną ten valgė. Kita vertus, daugelis gal visai teisėtai pastebėtų: kaip 
džiaugtis tuomet galėjo Jėzulis, nes Marija ir Juozapas nuolat buvo 
drauge, o šiandieniai vaikai migrantai arba migrantų vaikai?..

Laikykimės, pakeliui į Tėvynę, vieni kitų ir Jo rankos tvirtai 
įsitvėrę.

Darius Chmieliauskas


