
LIETUVOS ATGAILOS AKTAS1996m. liepos mėn. 29d.
Ieškant Lietuvai išeities iš skausmingos ir tragiškos padėties ir kaip 

susigrąžinti garbingą Lietuvos praeitį ir vardą, suradau neeilinį istorijos 
įvykį, kuris ne tik atkūrė Tautos ryšį su Dievu, bet ir šimtmečiui 
garantavo nepriklausomybę.
Ir kol paprastų žmonių gyvenime valstybės vardu buvo laikomasi 
krikščioniškų įsipareigojimų ir principų, tol buvo garantuota laisvė, taika 
ir ramybė.
Tai 1656m. Lvove įvykusio atgailos ir pasiaukojimo aktas, aprašytas 
istoriko Ivinskio. Mažytė lietuvos kariuomenė ne tik išvijo Švedijos, bet 
ir Rusijos kariuomenę, buvo grąžintos Lietuvai žemės iki Smolensko. 
Baigėsi maras ir badas.

Dvasingų žmonių, reginčių ateitį ir siaubingą dabartį pasakyta : 
“Lietuvoje padėtis tokia bloga, kad žmogus savo galiomis jau nieko 
negali padaryti. Jau nesvarbu kiek į Lietuvos Atgailos Aktą ateis 
žmonių, svarbu tai, kad toks aktas įvyktų”.
Negali Dievas laiminti veidmainiaujančios, ištvirkaujančios ir kraujuje 
paskendusios Tautos. Štai kodėl mes kenčiame. Čia mes susirinkę prie 
trijų: Tikėjimo, Vilties ir Meilės kryžių išpažinsime Lietuvos žmonių, 
kaip savo, kaltes ir nuodėmes ir prašysime Viešpaties pasigailėti 
Lietuvos.

Už šv. Dvasios niekinimą
Už Dievo niekinimą
Už Dievo suteiktos laisvės niekinimą
Už Dievo vardo niekinimą

Už Dievo valios niekinimą
Už Dievo šv. dienos niekinimą
Už jo pašauktų pranašų niekinimą ir mirtį
Už Kristaus kančios niekinimą
Už šv. Kryžiaus niekinimą
Už šv. Mišių niekinimą
Už švč. Mergelės Marijos niekinimą
Už žmogaus šventos prigimties niekinimą
Už šventovių ir šv. relikvijų niekinimą
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Už Lietuvos vardo niekinimą
Už kankinių niekinimą
Už išduotą tikėjimą
Už ateizmo platinimą
Už invalidų ir senelių niekinimą 
Už išniekintus kapus ir paminklus 
Už šėtono ir mamonos garbinimą 
Už Tėvynės išdavimą ir jos niekinimą 
Už negimusios gyvybės niekinimą 
Už negimusios gyvybės žudymą
Už bet kokios gyvybės pyktybinį naikinimą
Už žudymą dėl turto ir godumo
Už žudymą iš pavydo 
Už žudymą iš keršto 
Už žudymą dėl išdavystės 
Už psichologinį karą
Už valstybinį terorizavimą ir moralinį žudymą 
Už gausias savižudybes
Už politines žudynes 
Už kitataučių žudymą 
Už žudantį abejingumą 
Už žudančią veidmainystę 
Už sutryptą garbę ir orumą 
Už sąmokslus ir prievartą 
Už teisiųjų persekiojimus 
Už baimę ir abejingumą 
Už cinizmą ir biurokratizmą 
Už tiesos niekinimą 
Už istorijos klastotojus 
Už žiaurumą ir sadizmą 
Už paniekintą meilę
Už svetimų tautų primestos ideologijos priėmimą 
Už Tėvynės išdavimą
Už Lietuvos dvasinio ir fizinio turto naikinimą 
Už vilties žudymą
Už sunkų kalinių gyvenimą
Už šeimų ardymą
Už našlių ir našlaičių ašaras
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Už nepilnamečių tvirkinimą
Už kūdikių ir senelių prievartavimą
Už prezervatyvų orgijas
Už seksuakinius iškrypėlius
Už Sausio, Medininkų ir kitų tragedijų aukų paniekinimą
Už pornografiją ir paleistuvystę
Už radijo, spaudos ir TV naudojimą melui ir dvasiniam nuopoliui
Už sąmokslą prieš savo tautą ir protėvių dvasią
Už partizanų niekininą
Už parduotą Mažąją Lietuvą
Už pietryčių Lietuvos lenkinimą
Už Suvalkų krašto išdavimą
Už tvirkinančią kūrybą
Už lenkinimą ir rusinimą
Už žalingos kultūros skleidimą
Už bolševizmo ir fašizmo aukų niekinimą
Už bolševizmą kaip nuodėmę
Už kalinių ir tremtinių niekinimą
Už palūžusius politinius kalinius ir tremtinius
Už klaidingas filosofijas ir religijas
Už alkoholizmą ir narkomaniją
Už maldas šėtonui
Už burtus ir keiksmus
Už kančios ir aukos niekinimą
Už dvasinę skolą kankiniams ir didvyriams
Už dvasios elgetas
Už neteisėtai pasisavintą turtą
Už aklųjų apvogimą
Už pensininkų, žemdirbių, darbininkų ir tarnautojų apvogimą
Už visos Lietuvos apvogimą
Už grobimą ir smurtą
Už mergaičių ir moterų grobimą ir prievartavimą
Už melą
Už žmogaus nužudymą žmoguje
Už nusikaltimus žmonijai
Už vergaujančius nuodėmei
Už kunigus ir vyskupus tarnaujančius svetimoms žvalgyboms
Už jų abejingumą tautai
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Už kunigų ir vyskupų moralinį ir dvasinį nuosmukį
Už gyvybės sielos ir dvasios niekinimą
Už kai kurių Seimo ir Vyriausybės narių ižūlų melą ir veidmainystes
Už kai kurių Seimo, Vyriausybės ir kitų vadovų Tėvynės išdavimą ir 
tarnavimą svetimoms žvalgyboms
Už dvasinę skolą Tėvynei
Už Dievo kūrybos niekinimą
Už kitas visos TAUTOS nepaminėtas nuodėmes

Tėve dangaus Dieve,atleisk mūsų TAUTAI
Sūnau pasaulio Atpirkėjau, atleisk mūsų TAUTAI
Šventoji Dvasia Dieve, atleisk mūsų TAUTAI
Šventoji Trejybe viename Dieve, atleisk mūsų TAUTAI

Petras Cidzikas


