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TIESIOGINĖ ŠV. MIŠIŲ 

TRANSLIACIJA  

SEKMADIENIAIS 10:30 VAL.    
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

MARIJOS RADIJAS 
Marijos radijas yra nuostabus naujosios evangelizaci-

jos įrankis, tarnaujantis Gerosios Naujienos skelbimui 

visame pasaulyje. Marijos radijas išsilaiko klausytojų 

aukų dėka. Tad visų raginame prisidėti prie šios radijo 

stoties išlaikymo. Auką galite palikti parapijos raš-

tinėje. 

                                      ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI: 

Žurnalus:,,Artuma“ir ,,Tapati“, įvairių knygų, CD dis-

kų bei pašventintų žvakių. 

 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI 
Apd 4, 8–12: Nėra duota kito vardo, kuriuo galėtume 

būti išgelbėti  

Ps 118, 1. 8–9. 21–23. 26. 28cd. 29. P.: Akmuo, kurį 

statytojai vertė į šalį, pačiu kertiniu pasidarė.  

1 Jn 3, 1–2: Matysime Dievą tokį, koks jis yra  

L I T U R G I N I A I  S K A I T I N I A I  

26 P — Apd 11, 1-18; Ps 41, 2-3; Ps 42, 3-4; Jn 10, 1-10 
27 A — Apd 11, 19-26; Ps 86, 2-7; Jn 10, 22-30 
28 T — Apd 12, 24-13, 5a; Ps 67, 2–3. 5. 6. 8. ; Jn 12, 44-50 
29 K — Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, 
Europos globėja. 1 Jn 1, 5-2, 2; Ps 102, 1-4. 8-9. 13-14. 17-18; 
     Mt 11, 25-30 
30 P — Apd 13, 26-33; Ps 2, 6-11; Jn 14, 1-6 

   1 Š — Pr 1, 26 – 2, 3: arba Kol 3, 14–15. 17. 23–24:  

     Ps 90, 2. 3–4. 12–13. 14. 16. Mt 13, 54–58  
V VELYKŲ SEKMADIENIS. Apd 9, 26-31; Ps 21, 26-28. 30-
     32; 1 Jn 3, 18-24; Jn 15, 1-8 

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 

Parapijos vik. Paulius Vaineikis OFM 

Mob.tel.: 8 682 67299 

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 

Aleliuja. – Aš – gerasis ganytojas, – sako Viešpats; 
– aš pažįstu savąsias avis,  

ir manosios pažįsta mane. – Aleliuja.  
 

EVANGELIJA PAGAL JONĄ (10,11-18) 
 

  Aš – gerasis ganytojas. Geras ganytojas už avis 

guldo gyvybę. Samdinys, ne ganytojas, kuriam a-

vys ne savos, pamatęs sėlinantį vilką, palieka avis ir 

pabėga, o vilkas puola jas ir išvaiko. Samdinys pa-

bėga, nes jis samdinys, jam avys nerūpi. Aš – gera-

sis ganytojas: aš pažįstu savąsias, ir manosios pa-

žįsta mane, kaip mane pažįsta Tėvas ir aš pažįstu 

Tėvą. Už avis aš guldau savo gyvybę. Ir kitų avių 

dar turiu, kurios ne iš šios avidės, ir jas man reikia 

atvesti, jos klausys mano balso, ir bus viena kaime-

nė, vienas ganytojas. Tėvas myli mane, nes aš gul-

dau savo gyvybę, kad ir vėl ją pasiimčiau. Niekas 

neatima jos iš manęs, bet aš pats ją laisvai atiduodu. 

Aš turiu galią ją atiduoti ir turiu galią vėl ją atsiim-

ti, tokį priesaką aš esu gavęs iš savojo Tėvo.  

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_67,2-3.5.6.8
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Pr_1,26-2,3
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Kol_3,14-15.17.23-24
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_90,2._3-4.12-13.14.16
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Mt_13,54-58
mailto:br.juozapas@gmail.com


,,Viešpatie Jėzau, atverk Raštų prasmę; uždek mūsų širdis, kai tu kalbi mums “! 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

MOTINOS DIENOS OKTAVA  
Mūsų bažnyčioje gegužės 2–9 d. melsimės už gyvas 
ir mirusias mamas. Šv. Mišių liturgija vyks šiokiadie-
niais ir šeštadienį 18:00 val., o sekmadieniais 
(gegužės 2 ir 9 d.) – 10:30 ir 12:30 val. Savo gyvų 
ir mirusių mamų vardus galima užrašyti  į lapelį ir su 
pinigine auka įmesti į tam skirtą dėžutę.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
MOTINOS DIENOS PROGA, papuoškime šven-

torių karpytomis gėlytėmis prie Mergelės Marijos!  

Kviečiame vaikus ir mamytes, jungtis į šį gražų, 

bendrą tikslą. Gėlytės popierinės. Spalvos: geltona, 

žalia ir raudona. Jūsų popierinės gėlytės laukiamos ir 

po Motinų dienos. Jei tik lietus ir vėjas bus švelnūs, 

trispalvės gėlytės džiugins visą gegužę! Intencija: 

Švč. Mergele Marija, mūsų Motina, užtark Lietuvą 

klastoj, meldžiame, padėk išsaugoti dieviškąsias do-

rybes, ateinančioms kartoms. Tebūna šis darbelis - 

malda Dievui ir džiaugsmas mūsų Motinų Motinai ir 

visoms Mamytės! Ačiū parapijiečiams už bendrystę!  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
GEGUŽINĖS PAMALDOS  

Kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją (gegužines pa-

maldas) parapijiečius kviečiame vakarais po šv. Mi-

šių, o sekmadieniais po Sumos. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
PIRMOS KOMUNIJOS ŠVENTĖS  

MŪSŲ BAŽNYČIOJE 

Gegužės 9 d. 15 val.  - šv. Teresėlės, šv. Bernade-

tos, šv. Pranciškaus, šv. Jono Pauliaus II, šv. Pauliaus 

grupių. 

Gegužės 16 d. 15 val.  -  šv. Kazimiero, šv. Jono 

Bosko, šv. Antano, šv. Klaros grupių. 

Išvakarėse  (05.08 ir 05.15) I Komunijos šventės visi 

vaikai 17 val. ateis atlikti išpažintį.  

Palaikykime juos ir jų šeimas maldomis. 

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

vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kanki-

nių koplyčioje. Vieningai junkimės maldai. Inten-

cijos: 

  Popiežiaus intenc.: melskimės, kas už finansus at-

sakingi asmenys bendradarbiautų su vyriausybėmis, 

reguliuotų finansų sferą ir apsaugotų piliečius nuo jos 

keliamų pavojų; 

  Parapijos kleboną br. Juozapą Mariją ir tarnaujan-

čius brolius bei parapiją – šeimų Šeimą, kurioje sau-

gomos dorybės bei vertybių pamatas; 

  Lietuvos šeimas, visuomenės ir valstybės pagrindą. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
DĖL 1,2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO  
kviečiame dar iki gegužės 3 d. pasinaudoti įstatymo 
suteikta teise ir dalį sumokėto GPM skirti parapijai. 
Mūsų rekvizitai: Kretingos Viešpaties Apreiškimo 
Švč. M. Marijai parapijos įm. kodas – 190769729.                

 PAMĄSTYMAS APIE ŠIO SEKMADIENIO   

DIEVO ŽODĮ 

Girdint Jėzų tariant žodžius: „Samdinys, pamatęs sėli-

nantį vilką, pabėga, nes jam avys nerūpi“, suprantame, 

kad tai žodžiai, palaikantys mūsų tikėjimą. Juos būtų ga-

lima nusakyti kitaip: „Samdiniui avys tikrai nerūpi, ta-

čiau man, tikrajam Ganytojui, visi jūs esate labai svar-

būs“. 

Visi… ir kiekvienas. 

Šie žodžiai nuskamba taip, tarsi būtų pasakyti kiekvie-

nam iš mūsų: „Man esi pats svarbiausias“. 

Iš tiesų mūsų tikėjimas ir yra pagrįstas šia mintimi: esa-

me Dievui svarbūs. Dievui rūpi žmogus tiek, kad Jis 

žmogų laiko svarbesniu už save patį. Tai paliudija Vieš-

paties Jėzaus kančia: Dievas atiduoda savo gyvybę už 

mus. Čia tiktų prisiminti apaštalų šauksmą audringą 

naktį: „Viešpatie, tau nerūpi, kad mes žūvame?!“, kuo-

met Viešpats, savo balsu nuramindamas bangas ir nutil-

dydamas vėją, patvirtino: „Jūs man rūpite, man svarbus 

jūsų gyvenimas“. Visa tai Jis pakartoja ir kiekvienam iš 

mūsų: „Man rūpi padangių sparnuočiai, bet jūs esate ver-

tesni už daugybę žvirblių, man rūpi lauko lelijos, tačiau 

tu esi nuostabesnis už visas pasaulio lelijas“. 

„Aš – gerasis ganytojas“ – tai pats šviesiausias vardas, 

kuriuo Jėzus pavadino save patį. Vertėtų atkreipti dėme-

sį, kad šis vardas nereiškia silpnumo ar nevilties. Jėzus 

yra tikras ganytojas, tvirtas ir patikimas, kuris sugeba 

stoti prieš vilkus, turi drąsos, ir nepabėga, ištikus pavo-

jams. Jėzus yra toks ganytojas, kuris visų pirma atkreipia 

dėmesį į svarbiausius dalykus. Bene svarbiausia gerojo 

ganytojo savybė nusakoma penkis kartus šioje trumpoje 

ištraukoje nuskambančiais žodžiais: „Aš duodu savo gy-

vybę“. Čia mes susiduriame su svarbiausiu dalyku, ku-

riuo yra pagrįsti mūsų santykiai su Viešpačiu: Dievas 

atiduoda už mus gyvybę. 

Iš tiesų, tai sakydamas Jėzus nekalba apie kryžių, bent 

jau neiškelia to į pirmą vietą, nes, jei Ganytojas mirs, 

avys bus paliktos vienos, ir vilkas jas suplėšys ir nužu-

dys. Trumpai tariant, tai reikštų blogio pergalę. Gyvybės 

atidavimas čia tolygus tai gyvybei, kurią vynmedis duo-

da šakelėms, moters įsčios – gimstančiam kūdikiui, van-

duo, pagirdantis išdžiūvusią dirvą. Kuomet Išganytojas 

sako mums, kad už mus atiduoda savo gyvybę, tai reiš-

kia: „Aš suteikiu jums jėgų mylėti ir kovoti“. 

Tik pasiremdami šia galia turėsime jėgų kovoti prieš šių 

dienų vilkus, kurie myli mirtį. Mes, Viešpaties mokiniai, 

kaip ir Jis, pašaukti gyventi ir kurti, tikėtis ir rūpintis 

dvasios laisve, esame kviečiami tapti „geraisiais ganyto-

jais“ – tvirtais, tikrais, ištvermingais, sugebančiais gy-

venti dėl tos kaimenės, kuri yra patikėta mums: dėl šei-

mos, dėl draugų, dėl kiekvieno, kuris pasitiki mumis. 

Kasdienybėje „duoti gyvybę“ visų prima reiškia – nepa-

gailėti savo laiko, brangaus ir nuostabaus dalyko, kurį 

mes turime. Šis turtas skirtas tam, kad mokėtume klausy-

tis vienas kito, nevengtume pažvelgti vienas kitam į akis. 

Juk iš tiesų tai tie patys žodžiai, kuriuos sako Dievas 

mums: „Tu esi man svarbus“… 

Tai reiškia, kad mes mylime vieni kitus…   

         /Mons. Adolfas Grušas/ 


