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♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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 1, 1–11: Jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn 
Ps 47, 2–3. 6–7. 8–9. P.: Kai Dievas žengė aukštyn – 
linksmybė aidėjo, gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant. / 
Aleliuja. 
Ef 4, 1–13: Kristaus pilnatvės amžiaus saikas  arba  
Ef 1, 17–23: Tėvas pasodino jį danguose savo dešinėje 

L I T U R G I N I A I  S K A I T I N I A I  
17 P — Apd 19, 1-8 Ps 112, 1-8; Jn 16,29-33 
18 A — Apd 20, 17-27; Ps 67, 10-11. 20-21; Jn 17, 1-11 
19 T — Apd 20, 28-38; Ps 67, 29-30. 33-36; Jn 17, 11-19 
20 K — Apd 22, 30; 23, 6-11; Ps 15, 1-2. 5. 7-11; Jn 17, 20-26 
21 P — Apd 25, 13b-21; Ps 102, 1-2. 11-12. 19. 21; Jn 21, 15-19 
22 Š — Apd 28, 16-20. 30-31; Ps 10, 4-5. 7; Jn 21, 20-25 

SEKMINIŲ VIGILIJA 
Pr 11, 1-9 arba Iš 19, 3-8a. 16-20b arba Ez 37, 1-14 arba 
Jl 3, 1-5; 
Ps 103, 1-2a. 24 ir 35c. 27-28. 29bc-30; Rom 8, 22-27; Jn 
7, 37-39 

23 S — ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės) 
Apd 2, 1-11; Ps 103, 1. 24. 29-31. 34; 1 Kor 12, 3b-7. 12-
13 arba Gal 5, 16-25; 
Jn 20, 19-23 arba Jn 15, 26-27; 16, 12-15 

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.— Eikite ir padarykite mano mokiniais 

visų tautų žmones, – sako Viešpats. – 

Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio  

pabaigos.— ALELIUJA. 
 

EVANGELIJA PAGAL MORKŲ ( 16,15-20) 
 

Pasirodęs Vienuolikai, Jėzus tarė: 

„Eikite į visą pasaulį ir skelbkite Evangeliją visai 

kūrinijai. Kas įtikės ir pasikrikštys, bus išgelbėtas, 

o kas netikės, bus pasmerktas. Kurie įtikės, tuos 

lydės stebuklai: mano vardu jie išvarinės demonus, 

kalbės naujomis kalbomis, ims plikomis rankomis 

gyvates ir, jei išgertų mirštamų nuodų, jiems nepa-

kenks. Jie dės rankas ant ligonių, ir tie pasveiks“. 

Baigęs jiems kalbėti, Viešpats Jėzus buvo paimtas 

į dangų ir atsisėdo Dievo dešinėje. O jie iškeliavę 

visur skelbė žodį, Viešpačiui drauge veikiant ir jų 

žodžius patvirtinant stebuklais, kurie juos lydėjo. 

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apd_1,1-11
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_47,2-3.6-7.8-9
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ef_4,1-13
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ef_1,17-23
mailto:br.juozapas@gmail.com


,,Dievo Sūnus įžengė šiandien į dangų ir jums kelią parodė, ir vartus atkėlė!" 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

nas, tikintis Jėzų, turės kalbėti apie Jį, pasakoti apie 
Jį, Jį mylėti ir Juo sekti. 
Mums nereiks bijoti, nes jėgos mums duos Dvasia, ir 
pats Jėzus bus su mumis iki pasaulio pabaigos, kai 
sugrįš ir visų mūsų, viso pasaulio likimus atiduos į 
Tėvo rankas. 
Mes niekuomet nesame vieni. Niekada. Viešpats Jė-
zus nori būti su mumis kiekviename džiaugsme ir 
skausme, kiekvienoje išgyvenamoje krizėje, kiekvie-
name dramatiškame pasaulio istorijos posūkyje. Jis 
prašo, kad mes nebijotume dalyvauti pasaulio ir žmo-
nių istorijoje, nes mūsų buvimas visuomet yra Jo pa-
ties buvimo ženklas. 
Tikintysis niekuomet nelieka stovėti, žvelgdamas 
aukštyn, bet būdamas su kitais visuomet girdi prisikė-
lusio Viešpaties balsą, jaučia Jo apkabinimą ir meilę. 
Juk Jis išėjo ir pasiliko… /mons. Adolfas Grušas / 

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.  

  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. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
SEKMINIŲ VIGILIJA       Gegužės 22 d. 

18.00 - šv. Mišios bažnyčioje 

19.00-24.00 - Agapė, mokymas, šlovinimas 

ir Švč. Sakramento Adoracija  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
MIELI  MŪSŲ  PARAPIJOS  KATECHETAI,  

Jūs esate pašaukti labai svarbiai misijai – ugdyti jau-

no žmogaus sielą, vesti juos Dievo pažinimo ir tikėji-

mo keliu. Tikėjimas yra pats brangiausias turtas, kurį 

galime perduoti ateities kartoms, tai pagalba vaikams, 

paaugliams, jaunimui pažinti Dievą, Jo Sūnų Jėzų 

Kristų. Tad nuoširdžiai dėkojame sesei Danutei, Vil-

mai, Eglei, Mildai, Veronikai, Aldonai, Janinai,  

Virginijai, Zofijai, Aurelijai, Agnei, Ilonai, Vid-

mantui, Romansui, Matui ir Adomui, kurie paruo-

šė vaikus ir jaunimą Eucharistijos bei Sutvirtini-

mo sakramentams. 

Šeštinės – Kristaus žengimas į dangų 
IŠEITI IR PASILIKTI 

Jėzaus sugrįžimas į dangų – tai ypatingas, guodžiantis, 
jautrus ir slėpiningas įvykis. Jis išeina ir pasilieka, ky-
la aukštyn ir nusileidžia. Tai liūdesys ir džiaugsmas… 
Žinoma, apaštalų, įpratusių leisti dienas su savo Mo-
kytoju, kurį be galo mylėjo, širdyse liks liūdesio ir il-
gesio randai. Jėzus tai žino ir todėl, kaip švelnus ir 
ryžtingas Mokytojas, rengia mokinius tai akimirkai. 
Jau anksčiau Jis jau buvo apie tai kalbėjęs, tačiau dar 
kartą, visiems susirinkus prie stalo, toje šeimyniškoje 
aplinkoje savo bičiuliams primena, jog turi grįžti pas 
Tėvą, drauge prašydamas apaštalų nesitraukti iš Šven-
tojo Miesto ir laukti pažado išsipildymo. Jėzus grįžta 
pas Tėvą, o Jo sužeistas ir pašlovintas Kūnas visiems 
laikams liks mūsų prisikėlimo ženklu, viltimi ir garan-
tija. 
Mes liekame čia, tačiau nesame palikti ar užmiršti. 
Mes laukiame Šventosios Dvasios galybės prisilieti-
mo, kad galėtume būti Prisikėlusiojo liudytojais vi-
siems laikams iki pat žemės pakraščių. Tai Jėzaus pa-
žadas ir įpareigojimas. 
Pažadas: mes gausime Šventąją Dvasią, kaip liepsną, 
kaip energiją, kaip šviesą, kaip palaikymą, kaip įkvė-
pimą, kaip visų Viešpaties slėpinių atskleidėją. 
Įpareigojimas: ši dovana mums duodama ne tam, kad 
ją rūpestingai saugotume, bet kad ji taptų skelbimu, 
žinia apie Dievą. Tai, ką mums suteikia Dvasia, negali 
likti vien mūsų viduje, neduodama vaisių. Ji nėra tai, 
kuo mes turėtume teisę didžiuotis ar naudotis savo pa-
čių labui. Krikščionis yra tas, kuris liudija apie visuoti-
nį pašaukimą į išganymą. 
Jėzus baigė savo pasiuntinybę tarp žmonių… Jo bičiu-
liai žvelgia į Jį nustebusiomis ir spindinčiomis akimis, 
palydėdami aukštyn kylantį ir debesiu uždengiamą 
Jėzų. Žvelgti į iškeliaujantį bičiulį… skaudu ir liūdna. 
Apaštalai išgyvena šią skausmingą ir džiugią dramą, ir 
tuo pat metu girdi kiekvienam ir visiems drauge skirtą 
padrąsinimą: „Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, 
sugrįš taip pat, kaip esate jį matę žengiant į dangų“. 
Jėzus sugrįš arba, geriau sakant, pasiliks mūsų istorijo-
je, kuri Jam tapo sava ypatingu ir niekad anksčiau ne-
girdėtu būdu: per save, kaip auką, atiduotą už pasaulio 
nuodėmes. Mokiniai gi privalo liudyti viską, ką buvo 
matę, kas jiems buvo pasakota. Jie turės paliudyti Jė-
zaus meilę ir pasauliui atneštą išgelbėjimą, kalbėti apie 
atsivertimą ir nuodėmių atleidimą. Kiekvienas moki-
nys gali ir privalo būti patikimu ir aiškiu Išganytojo 
balsu. Kaip tik tam mums ir reikia Dvasios dovanų. 
„Jėzus nusivedė juos palei Betaniją ir, iškėlęs rankas, 
palaimino juos“… Tai meilės ženklas, paskutinė gla-
monė, nepaprasto švelnumo kupina akimirka… 
Palaiminimas, kaip begalinė malonė išsiskyrimo mo-
mentu, kurią Viešpaties bičiuliai priima, parpuldami 
ant kelių ir pagarbindami Dievą. Jie žino, kad dabar jų 
laukia Jeruzalė, kur jie bus pripildyti Šventosios Dva-
sios. Taip prasideda jų širdies perkeitimas… 
Tai ir kiekvieno mūsų, Viešpaties mokinių, patirtis: 
gyventi su Jėzumi, dalyvauti Jo kančioje, mirtyje ir 
prisikėlime, matyti Jį, grįžtantį pas Tėvą.  Tai didžiojo 
Bažnyčios kelio pradžia ir nuo tos akimirkos kiekvie- 
 

 


