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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 10, 25–26. 34–35. 44–48: Ir pagonims buvo išlietos Švento-
sios Dvasios dovanos 
Ps 98, 1. 2–3ab. 3cd–4. P.: Savo išganymą Viešpats apreiškė 
pagonims. / Aleliuja. 
1 Jn 4, 7–10: Dievas yra meilė 
   arba 1 Jn 4, 11–16: Kas pasilieka meilėje, tas pasilieka Dieve, 
ir Dievas pasilieka jame 

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

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. Jei kas mane myli, laikysis mano 
žodžio,– sako Viešpats, ir mano Tėvas jį my-

lės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Aleliuja.  
 

EVANGELIJA PAGAL JONĄ (Jn 15, 9–17) 
 

   Jėzus kalbėjo savo mokiniams: 

  "Kaip mane Tėvas mylėjo, taip ir aš jus mylėjau. 

Pasilikite mano meilėje! Jei laikysitės mano įsaky-

mų, pasiliksite mano meilėje, kaip aš kad vykdau 

savo Tėvo įsakymus ir pasilieku jo meilėje. 

   Aš jums tai kalbėjau, kad jumyse būtų manasis 

džiaugsmas ir kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų.        

Tai mano įsakymas, kad vienas kitą mylėtumėte, 

kaip aš jus mylėjau. Nėra didesnės meilės, kaip gy-

vybę už draugus atiduoti. 

  Jūs būsite mano draugai, jei darysite, ką jums įsa-

kau. Jau nebevadinu jūsų tarnais, nes tarnas nežino, 

ką veikia jo šeimininkas. Jus aš draugais vadinu,  

10 P — Apd 16, 11-15; Ps 149, 1-6. 9; Jn 15, 26-16, 4 
11 A — Apd 16, 22-34; Ps 137, 1-3. 7-8; Jn 16, 5-11 
12 T — Apd 17, 15. 22-18, 1; Ps 148, 1-2. 11-14; Jn 16, 12-15 
13 K — Apd 18, 1-8; Ps 46, 2-7; Jn 16, 16-20 
14 P — Šv. Motiejus, apaštalas. Apd 1, 15-17. 20-26; Ps 112, 1-8; 
     Jn 15, 9-17 
15 Š — Apd 18, 23-28; Ps 46, 2-3. 8-10; Jn 16, 23-28 
16 S — VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS). 

Apd 1, 1-11; Ps 46, 2-3. 6-9; Ef 1, 17-23; Mk 16, 15-20 

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apd_10,25-26.34-35.44-48
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_98,1.2-3.3-4
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_1_Jn_4,7-10
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_1_Jn_4,11-16
mailto:br.juozapas@gmail.com


,,Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!". 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

atleisk mums mūsų tautos nuodėmes, duok jėgų pri-

imti Tave atmetančius, padėk išsaugoti Tėvynės lais-

vę ir apginti šeimą – visuomenės ir valstybės pag-

rindą. 

Tėve, savo gailestingosios meilės jėga sustabdyk 

blogį ir apšviesk žmonių protus bei širdis pasirinkti 

gėrį. Amen. 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

GEGUŽINĖS PAMALDOS  

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

maldas) parapijiečius kviečiame vakarais po šv. Mi-

šių, o sekmadieniais po Sumos. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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. 

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

MŪSŲ BAŽNYČIOJE 

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

Bosko, šv. Antano, šv. Klaros grupių. (05.15– 17val.– 

Išpažintis) 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Popiežius Pranciškus visą gegužės mėnesį kviečia 

Bažnyčią šauktis Švč. Mergelės Marijos užtarimo, 

kad pagaliau baigtųsi pandemija 

Šventasis Tėvas ypač kviečia maldoje prisiminti tuos, 

kurie nuo šios pandemijos itin nukentėjo. Kiekvieną 

gegužės mėnesio dieną Švč. Mergelei Marijai dedi-

kuotų 30 šventovių visame pasaulyje jungsis į šią 

prasmingą maldos grandinę. Kiekvienos dienos ryt-

metį kaskart vis kitoje šventovėje specialiomis apei-

gomis prie Mergelės Marijos atvaizdo bus uždegama 

žvakė, simbolizuojanti jos budintį užtarimą. Dieną 

pagal kiekvienos šventovės papročius vyks Rožinio 

malda, tiesiogiai transliuojama oficialiais Šventojo 

Sosto TV kanalais. Dienos pabaigoje prie šventovės 

susirinkę tikintieji vėl kreipsis į Mergelę Mariją mal-

da bei giesme. 

Kviečiame įsitraukti į šią maldos akciją ir kasdien 

kalbant Rožinį prisiminti tos dienos intenciją savo 

parapijose, bendruomenėse, namuose. Pagal gali-

mybes tiesioginę Rožinio maldą iš kiekvienos švento-

vės galima kasdien stebėti oficialiais Vatikano kana-

lais 19 val. Lietuvos laiku. 

 

 

 

nes jums viską paskelbiau, ką buvau iš savo Tėvo gir-

dėjęs. 

  Ne jūs mane išsirinkote, bet aš jus išsirinkau ir pas-

kyriau, kad eitumėte, duotumėte vaisių ir jūsų vaisiai 

išliktų, – kad ko tik prašytumėte Tėvą mano vardu, jis 

visa jums duotų. 

  Aš jums tai įsakau: vienam kitą mylėti!". 

 

 

LIETUVOS VYSKUPAI KVIEČIA  

Į MALDOS TILTĄ 

Šeima yra nepaprastai svarbi visuomenės ir Bažnyčios 

gyvenime, todėl Lietuvos vyskupai kviečia per gegu-

žines ir birželines pamaldas, o ypač nuo Motinos iki 

Tėvo dienos tiesti maldos tiltą savo šeimose ir už šei-

mas. Tiltai statomi, kad sujungtų skirtingus krantus. 

Santuokos sakramentas sujungia skirtingus žmones į 

šeimą, kuriai reikia Bažnyčios, valstybės, visuomenės 

palaikymo. Todėl dalyvaudami gegužinėse ir birželi-

nėse pamaldose, tikintieji kviečiami įsitraukti į bendrą 

maldą, kuri tarsi tiltas sujungs tėvus ir vaikus bei stip-

rins šeimas. 

Viešpaties malonių sustiprintos, mūsų krašto šeimos 

tegul tampa bendrystės bei maldos vietomis, tikromis 

Evangelijos mokyklomis ir mažomis namų Bažnyčio-

mis (plg. Amoris Laetitia, 325). 

Ganytojai kviečia melstis už šeimas kuria nors iš čia 

pateiktų maldų. 

 Malda Šventajai Šeimai   (pagal Amoris laetitia) 
 

Jėzau, Marija ir Juozapai, 

su pasitikėjimu kreipiamės į jus, – 

jumyse spindi tikroji meilė. 
 

Šventoji Nazareto Šeima, 

padaryk ir mūsų šeimas 

bendrystės bei maldos vietomis,  

tikromis Evangelijos mokyklomis 

ir mažomis namų Bažnyčiomis. 
 

Šventoji Nazareto Šeima, 

tenelieka mūsų šeimose 

prievartos, užsisklendimo ir susiskaldymo, 

o kiekvienas, kuris buvo įskaudintas ar papiktintas, 

tepatiria paguodą ir išgydymą. 
 

Šventoji Nazareto Šeima, 

padėk visiems suvokti, 

kokia yra graži šeima Dievo sumanyme, 

ir saugoti ją šventą bei nepažeistą. 
 

Jėzau, Marija ir Juozapai, 

išgirskite ir išklausykite mūsų maldavimą. 

Amen! 
 

Malda už šeimą – visuomenės ir valstybės pagrindą 

Visagali amžinasis Tėve, nuolankiai meldžiame Tavo 

Sūnaus, mūsų Viešpaties Jė zaus Kristaus vardu,  


