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parapijos interneto svetainėje. 
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PARAMA BAŽNYČIOS LANGAMS 

Mieli parapijiečiai, bus keičiami bažnyčios langai, tad 

kviečiame jus prisidėti pagal galimybę savo aukomis ir 

maldomis. Aukas galite atnešti į parapijos raštinę.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
ŠILDYMO FONDAS 

Mieli parapijiečiai, tuoj prasidės šildymo sezonas ir bus 

įrengtas suolų šildymas. Kas galite, maloniai prašome 

aukoti ar padėti surasti rėmėjų. Aukas galima pervesti į 

parapijos sąskaitą, įmesti į bažnyčios gale skirtą dėžutę, 

ar atnešti į raštinę. Dėkojame už Jūsų pastangas. Telai-

mina Jus Dievas. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
SURINKTA AUKŲ  per šeštadienio vakaro ir sek-

madienio visas šv. Mišias  - 1223, 38  €.  

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI: 

Išm 6, 12–16: Kas išminties ieško – lengvai ją  

suranda 

Ps 63, 2. 3–4. 5–6. 7–8. P.: Ilgis tavęs mano siela, 
Viešpatie, mano Dieve! 

1 Tes 4, 13–18: Dievas ir tuos, kurie užmigo susivie-
niję su Jėzumi, atsives kartu su juo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ALELIUJA. – Išsirinkau ir pašventinau šitą vie-

tą, - sako Viešpats, - kad čia mano vardas būtų 

per amžius. – ALELIUJA. 
 

EVANGELIJA PAGAL JONĄ (2, 13-22) 
 

   Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į 

Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jau-

čiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų kei-

tėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus 

juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė 

keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių parda-

vėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir 

iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos na-

mų!“. Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašy-

ta: „Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane“ . 

   Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį 

ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip 

daryti?“ Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventyklą, 

o aš per tris dienas ją atstatysiu!“. Tada žydai sa-

kė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventyklą sta-

tė, o tu atstatysi ją per tris dienas?!“ Betgi jis kal-

bėjo apie savo kūno šventyklą. Tik paskui, jam 

prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie 

tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais 

žodžiais. 
 

 
 

TARNAUJANTYS BROLIAI: 

Parapijos klebonas Juozapas Marija Žukauskas OFM 

Mob.tel.: 8 687 80989; El. p. br.juozapas@gmail.com  

Parapijos vik. Rolandas Taučius OFM 

Mob.tel.: 8 682 40025 

Diakonas Bernardas Belickas OFM 

Mob.tel. 8 682 63945 

Parapijos vik. Gediminas Numgaudis OFM 

Mob.tel.: 8 698 35096 

Vienuolyno gvardijonas Andrius Dobrovolskas OFM 

Mob.tel.: 8 698 44769 
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PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI 

Žurnalus ,,Artuma“ - 3,00 €. ir ,,Tapati“ - 4,00 €.  su-

venyrinių žvakių; knygų: ,,Šventąjį Raštą“ ,,Šventoji 

Klara Asyžietė“, „Laiškai Milžino žingsniais“, 

,,Šventojo Antano gy-

venimas“, ,,Šventojo 

Antano  stebuklų kny-

ga“.  
Jau turime ir 2021 

metų kalendorių. 

 
 

,,TRIJŲ KARALIŲ KELIO-

NĖ"- stalo žaidimas + lipdukai 

+ Kalėdų istorija, kurį sukūrė 

mūsų klebonas br. Juozapas 

Marijai, o piešė ir spalvino pa-

rapijietės Gaivilė ir Liuda. Pui-

ki dovana vaikams ir visai šei-

mai!!! Įsigyti galite bažnyčios 

raštinėje!  

 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
KALĖDAIČIAI 

Dėl pasaulyje siaučiančios pandemijos ir neaiškumo 

kokia situacija bus gruodžio mėnesį, siūlome įsigyti 

kalėdaičių anksčiau. Nusiųskite savo artimiesiems ar 

draugams, kurie neatvyks Kalėdų šventėms į Lietuvą. 

Kalėdaičių kūčių vakarienei pasiimkite kiek jums rei-

kia, nuneškite tiems, kurie negali ateiti pasiimti. Aukos 

už kalėdaičius skiriamos bažnyčios išlaikymui. Palai-

minto Jums laiko ir sveikatos! 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
VĖLINIŲ VISUOTINIAI ATLAIDAI – visą lapkritį 

Apaštališkosios penitenciarijos popiežiaus vardu 

paskelbtame dekrete nurodoma, kad visuotinius atlai-

dus, kuriuos kasmet galime gauti mirusiems Vėlinių 

aštuondienio dienomis, šiemet galime gauti per visą 

lapkričio mėnesį. Tokia galimybė suteikiama atsižvel-

giant į pandemijos nulemtą nepaprastą padėtį, taip pat 

siekiant išvengti didelių susibūrimų maldos namuose ir 

kapinėse. 

Dekrete taip pat nurodoma, kad visuotinius atlaidus 

mirusiems galės pelnyti sergantieji, seni žmonės bei 

visi kiti, kurie dėl civilinės valdžios pandemijos sąly-

gomis įvestų apribojimų negali išeiti iš namų. Atlai-

dams gauti jie privalo sukalbėti Vėlinių valandų litur-

gijos Rytmetinę arba Vakarinę, arba Rožinį, arba Die-

vo Gailestingumo vainikėlį, arba kitas maldas už miru-

sius, vienydamiesi su visais tikinčiaisiais, atsiriboję 

nuo bet kokios nuodėmės ir pasiryžę, kai tik galės, į-

vykdyti įprastines atlaidų sąlygas. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA  

Mūsų parapijoje penktadieniais nuo 8 val. ryto iki šeš-

tadienio ryto  šv. Mišių vyksta Švenčiausiojo Sakra-

mento adoracija (Kankinių koplyčioje). Vieningai jun-

kimės ir budėkime maldoje. 

 

 

,,Mano malda, Viešpatie, pas tave tenueina, pakreipk savo ausį į mano graudųjį šauksmą!“ 

 Paskui mes, gyvieji, išlikusieji, kartu su jais būsime 
pagauti oran, debesysna pasitikti Viešpaties ir taip vi-
suomet pasiliksime su Viešpačiu (1 Tes 4, 17). 
Kai kurie pirmojo amžiaus Tesalonikų krikščionys vei-
kiausiai būgštavo, kad jų mirę mylimieji neišvys šlovin-
gojo Viešpaties atėjimo. Tad Paulius itin pagaviais 
vaizdais priminė jiems, jog kaip Jėzus mirė ir prisikėlė 
iš mirties, taip ir mirusieji Jame prisikels amžinajam 
gyvenimui – jie bus pagauti oran, ten susitiks Viešpatį 
(plg. 1 Tes 4, 17). Paulius patikino tesalonikiečius, kad 
visiems mums skirta gyventi amžinoje vienybėje su Kris-
tumi. 
Pagavi Pauliaus kalba primena apokaliptinius pranašo 
Izaijo (plg. Iz 27, 13) ir pranašo Zacharijo (plg. Zch 9, 
14) įvaizdžius. Jie rašė apie ateisiančią Viešpaties die-
ną. Jėzus irgi pavaizdavo panašią sceną: „Tuomet dan-
guje pasirodys Žmogaus Sūnaus ženklas, o visos žemės 
tautos ims raudoti ir pamatys Žmogaus Sūnų, ateinantį 
dangaus debesyse su didžia galybe ir šlove. Jis pasiųs 
savo angelus, kurie skardžiais trimitų garsais surinks jo 
išrinktuosius iš visų keturių šalių, nuo vieno dangaus 
pakraščio iki kito“ (Mt 24, 30–31). 
Broliai seserys! Mūsų laukia dangus! Mintis apie Ant-
rąjį Jėzaus atėjimą turėtų mus užlieti viltimi ir džiaugs-
mu, suteikti drąsos žengti į ateitį. Mūsų laukia beribis 
Dievo grožis ir didybė, Jo liejama laimė ir meilė. Ir visa 
tai amžina, kaip ir amžinai naujas gaivus džiaugsmas. 
Nežinome, kada Jėzus sugrįš. Tik įvaizdžiais gebame 
nusakyti šio įvykio didybę ir nuostabumą. Tačiau nea-
bejotinai tie įvykiai vers nustėrti iš pagarbios baimės ir 
susižavėjimo. Tą šlovingąją dieną bus sunaikintos vi-
suos nuodėmės, užgydytos visos žaizdos, nušluostyta 
kiekviena ašara. Gyvieji ir mirusieji stos karalių Kara-
liaus, mūsų visagalio Dievo, akivaizdon amžiams! 
{Žodis tarp mūsų, 2020 m.} 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
SAUGOKIME SAVE IR KITUS 

Informacija dėl Bažnyčios veiklos 2 
020 m. lapkričio 7–29 d. (INFO-22) 

Reaguodami į susiklosčiusią epidemiologinę padėtį, 
Lietuvos vyskupai, perimdami kaimyninių šalių patirtį 
bei atsižvelgdami į svarbų tikinčiųjų poreikį dalyvauti 
šv. Mišiose bei priimti sakramentus ir į Lietuvos Res-
publikos Vyriausybės sprendimą skelbti karantiną visoje 
šalyje, nusprendė, kad nuo lapkričio 7 d. 00 val. iki tol, 
kol galios Vyriausybės paskelbtas karantinas, šv. Mišios 
bus aukojamos ribojant tikinčiųjų skaičių. Tikintieji įlei-
džiami į bažnyčią su burną ir nosį dengiančiomis kaukė-
mis, išlaikomas saugus atstumas tarp pamaldų dalyvių 
(10 kv. m ploto vienam žmogui ir laikantis ne mažesnio 
kaip 2 m atstumo tarp asmenų ar asmenų grupių (iki 5 
asmenų ar šeimos narių)). Besimeldžiantys lauke tikin-
tieji turi laikytis 2 metrų atstumo vienas nuo kito.  
Jaučiant simptomus, būdingus peršalimo ligoms, ver-
čiau susilaikyti nuo Eucharistijos šventimo bažnyčioje, 
o šv. Mišiose dalyvauti likus namie ir naudojantis šiuo-
laikinėmis komunikacijomis. Kaip ir pirmojo karantino 
metu, Lietuvos vyskupai ir toliau artimai bendradarbiau-
ja su kompetentingomis valstybės institucijomis priim-
dami prevencijos priemones, adekvačias besikeičian-
čiam pandemijos lygiui Lietuvoje. 
Kviečiame nesiliauti nuoširdžiai Dievui užtarti vieni 
kitus: palaikyti malda ligonius, prašyti stiprybės medi-
kams, slaugytojams ir visiems, kurie valstybėje priima 
sprendimus bei užtikrina sklandų mūsų visuomenės gy-
venimą. Išlaikykime pasitikėjimą Dievu ir pagarbą bei 
veiklią meilę vieni kitiems! 
Lietuvos vyskupų konferencijos informacija 


