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Laiškas skaitytojams

Turinys
Credo	

Kun. Artūras KazlausKas	
Dievas yra arti 2

Kun. Danielius DIKEVIČIUS	
Biblinė Rožinio slėpinių prasmė (XI) 4

Tautų apaštalas Paulius 5

Kun. Arvydas MALINAUSKAS	
Jau ir dar ne 7

Klausimai ganytojams 8

Kronika	

Bažnyčios pulsas  9

In memoriam vyskupui 
Vladislovui MICHELEVIČIUI ��

Dr. Andrius NAVICKAS	
Kalėdų paradoksas �2

Kun. Paweł CHUDZIK MIC	
Marijonams Lietuvoje – 250 metų �3

Pirmiau būti, paskui – veikti
Interviu su kun. Vaclovu Aliuliu MIC �5

Didelės ir mažos kryžkelės	

Antanas SAULAITIS SJ	
Keturi žirniai po lova �6

Kun. dr. Kęstutis KĖVALAS	
Dievas ir... laisvoji rinka �7

Jūratė KUoDyTĖ	
Kam reikalingi pinigai? 20

Julius KVEDArAUSKAS	
Turto deklaracija... Viešpačiui 22

Zita VASILIAUSKAITĖ	
Kaip padėti vaikui tapti turtingam 23

Vienužiai	

Ieva VIENUŽyTĖ	
Vienas nėra vienišas 25

Atokvėpio valandai	

Giovannino GUArESCHI	
Geltona ir raudona 26

rasa DrAZDAUSKIENĖ	
Programa „Klasika“ 29

Gero kino kampelis	

ramūnas AUŠroTAS	
Kontempliuoti grožį 30

Akiračiai	

Vanda IBIANSKA	
Tautos žadintojas Vincas Kudirka 3�

Sveikata	

Kodėl gėdijamės pavydo? 34

Gyvenimas kaip senas vynas	

Vanda IBIANSKA	
Laimė? Kas tai? 35

Mieli ir supratingi „Artumos“ bičiuliai, 

gal būsiu banalus ar sentimentalus, bet vis 
tiek išduosiu Jums vieną savo labai naują ir in-
tymų atradimą... Kai šiąnakt prieš užmigdamas 
pažvelgiau į žmoną, aštuntam mėnesy laukimo – 
jau tiesiog tobulo gražumo, staiga supratau, kad 
Dievo Gimdytoja turėjo būti labai panaši į mano Jonę!.. (Tur-
būt čia baisiai nepamaldžiai man nutiko, nors tuo metu širdyje 
tariau didžiai pamaldžių katalikiškųjų poterių žodžius Svei-
ka, Marija). Ir, kas baisiausia, visai nesusigėdau to atradimo, 
o atvirkščiai, be galo nudžiugau, nes bent jau trečio kūdikio 
belaukdamas suvokiau šią, tikriausiai labai paprastą, tikrovę: 
Marija – tokia žmoniška, žemiška ir artima, beveik kaip mano 
artimiausioji ir mieliausioji žmona! Vadinasi, ir Jos Kūdikis, 
toks žmogiškas, trapus, beveik kaip mūsų tie išdykėliai, bet 
patys nuostabiausieji pasaulyje vaikai!?!

Tai štai koksai naktinis nutikimas man įvyko šiąnakt; tok-
sai, sakyčiau, visai adventiškai-kalėdiškai džiaugsmingas, todėl 
ir nutariau pasidalyti juo su Jumis, supratingieji mūs skaityto-
jai bičiuliai. Tačiau neišsigąskite – šis „Artumos“ numeris bus 
nei apie mano žmoną, nei apie mūs vaikus, bet apie kitokius 
turtus! Ne, visai ne dvasinius, bet pačius žemiškiausius turtus. 
„O siaube, – pamanys kai kurios pamaldžios sielos, – šitokia 
nedvasinga tema ir dar per adventą, prieš pat Kalėdas?!“ O 
taip, mums pasirodė visai verta ir teisinga pakalbėti apie tai, ir 
ypač metų pabaigoje, kai lekiam vėl, rūpinamės gardžiaisiais 
šventiniais stalais bei džiaugsmą teikiančiomis (?!) dovano-
mis, skaičiuojame prabėgusiųjų metų (ne)sukauptus turtus... 
Ir vėl iš naujo atsidūstame: dar metais pasenau, jau pavargau... 
Ogi ateinančius metus pranašauja dar blogesnius – visi aplin-
kui tik šaukia rėkia: „pasaulinė krizė“... Tai kas čia bus? Gal 
užkasti žemėn visus savo turtus, kad kažin kokių infliacijų ar 
devalvacijų bacilos jų neužkrėstų? O gal parduoti viską, išda-
lyti vargšams ir užsidaryti vien tik šventai maldai?

<...> malonėmis apdovanotoji! Viešpats su tavimi! Tu la-
biausiai palaiminta iš visų moterų ir palaimintas tavo įsčių 
vaisius! (žr. Lk 1).

Su adventiniu džiaugsmu ir sveikinimais,

Darius Chmieliauskas

P. S. Jau norėjau tradiciškai priminti ir padrąsinti Jus už-
sisakyti „Artumą“ sau bei artimiesiems kitiems metams kaip 
Kalėdų dovaną... betgi pamačiau, kad mūs Ganytojai adven-
tiniame laiške Jus kviečia dovanoti Šventąjį Raštą, tad susi-
nepatoginau – juk tai nepalyginamai kilniau ir vertingiau, nei 
tas plonas ir kuklus mūsų žurnaliukas... Na gerai, tarkim taip: 
„Artuma“ tikrai nesukliudys, o tik paskatins atsiversti Šventą 
Raštą ir pamilti Dievo Žodį.
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