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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 

diskų bei pašventintų žvakių. SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI 
Apd 2, 1–11: Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir 
pradėjo kalbėti 
Ps 104, 1ab. 24ac. 29bc–30. 31. 34. P.: Viešpatie, at-
siųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą. / Aleliuja. 
Gal 5, 16–25: Dvasios vaisiai 
 arba 1 Kor 12, 3b–7. 12–13: Mes visi buvome pakrikštyti 
vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną 

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

24 P — Švč. Mergelė Marija, Bažnyčios Motina. Per 3, 9-15.20; 

  Ps 87, 1–2. 3. 5. 6–7; Jn 19, 25–34   

25 A — Sir 35, 1-12; Ps 49, 5-8. 14. 23; Mk 10, 28-31 

26 T — Šv. Pilypas Neris, kunigas. Sir 36, 1-2. 4-6. 10-17;  

  Ps 78, 8-9. 11. 13; Mk 10, 32-45 

27 K — Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, aukščiausiasis ir amžinasis 

  Kunigas. Jer 31, 31-34 arba Žyd 10, 11-18; Ps 110;  

  Mk 14, 22-25 

28 P — Sir 44, 1. 9-13; Ps 149, 1-6. 9; Mk 11, 11-25 

29 Š — Sir 51, 12-20; Ps 18, 8-11; Mk 11, 27-33 

30 S — ŠVČ. TREJYBĖ. Įst 4, 32-34, 39-40;  

  Ps 32, 4-6. 9. 18-20. 22; Rom 8, 14-17; Mt 28, 16-20 
 

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 

SEKVENCIJA 
 

Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik,  

žemės klystkelius nušviesk! 

Tėve vargstančių, nuženk, savo dovanas dalink, 

mūsų dvasią atgaivink! 

Sielų Tu ramintojas, svečias atlankytojas,                    

  mielas atgaivintojas! 

Darbuose Tu – poilsis, kaitroje Tu – atvėsis, 

Tu paguoda liūdesy! 

O šviesybe amžina, skaidrink sielos gilumą,  

stiprinki tikėjimą! 

Be tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu,  

viskas – atvira žaizda. 

Nuvalyk, kas sutepta, laistyk, kas išdeginta,  

gydyk tai, kas sužeista. 

Atitrauk mus nuo klaidų, dvasios šalty duok jėgų,  

tiesink vingius mūs takų! 

Duok mums, mylintiems tave, tikintiems tava galia,  

dovanas septynerias! 

Duok dorybių atpildą, siųsk laimingą pabaigą, 

kviesk į džiaugsmą amžiną! 

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apd_2,1-11
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_104,1.24.29-30.31.34
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Gal_5,16-25
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_1_Kor_12,3-7.12-13
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_87,1-2.3.5.6-7
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jn_19,25-34
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jer_31%2C31-34
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Zyd_10%2C11-18
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Mk_14%2C22-25
mailto:br.juozapas@gmail.com


,,Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri mumyse gyvena !" 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

SUSITIKIMAS SU „KNYGOS MAŽUTĖLIAMS“ 

AUTORE  

Gegužės 30 dieną po 10.30 val. 

Šv. Mišių mūsų bažnyčios 

šventoriuje kviečiame susitikti 

su „Knygos mažutėliams“   

bendraautore edukologe, darže-

lio „Mažutėliams“  bendra įkū-

rėja ir vadove, sese Viktorija 

Voidogaite. Ses. Viktorija papa-

sakos apie knygą, tėveliai galės 

užduoti jiems rūpimus su vaikų 

ugdymu susijusius klausimus ar 

įsigyti pačią knygą, vaikai bus kviečiame atlikti chemi-

jos eksperimentų. „Knyga mažutėliams“ – suprantamai 

ir sumaniai parašytas vadovas ir pedagogui, ir kiekvie-

nam, kuris bendrauja su vaikais. Knygos temos, pateik-

tos veiklos ir užduotys kiekvienam, esančiam arti vaiko, 

suteikia progą tapti mokytoju, o būti mokytoju nėra su-

dėtinga turint planą. „Knyga mažutėliams“ tokį planą 

sudaro metams, kiekvienai dienai. Ji įkvepia mokymosi 

priemones kurti iš kasdienių daiktų, naujai pažvelgti į 

temas, susijusias su vaiko lavinimusi. Daugiau apie 

knygą: www.knygynas.mazuteliams.lt  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
BAŽNYČIOS GALERIJOJE (prie raštinės)  

ELVITOS ŠEPUTAITĖS karpinių paroda  

„Nuo pradžios be pabaigos“                                              

 1994 m. baigė Skuodo Bartuvos vidurinę mokyklą; 

1999 m. Klaipėdos universitetą, pedagogikos fakultetą; 

2008 m. Žemaitijos kolegiją, Telšių menų ir pedagogi-

kos fakultetą; 2009 m. Šiaulių universitetą, menų fakul-

tetą; 2013 m. Šiaulių universitetą (edukologijos magistro 

laipsnis, specializacija – švietimo vadyba). Gyvena 

Skuode. 

 Nuo 2003 m. rengia personalines karpinių parodas ir 

edukacinius užsiėmimus, dalyvauja bendrose parodose,  

parodose – konkursuose.  Surengė daugiau nei 50 perso-

nalinių karpinių parodų. Karpiniai eksponuoti parodose 

Lietuvoje, Lenkijoje, Latvijoje, Vokietijoje. 

 ,,Karpymas man – saviraiškos būdas. Mano karpinių 

tematika įvairi: nuo tradicinių liaudiškų (pav.: užuolaidė-

lių) iki savitų kūrinių, vaizduojančių dekoratyvines abst-

rakčias kompozicijas. Karpiniams pavadinimų nerašau. 

Palieku matymo ir mąstymo laisvę žvelgiantiems į mano 

karpinį“ (Elvita Š.) 

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

vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kankinių 

koplyčioje. Vieningai junkimės maldai. Intencijos: 

  Popiežiaus intenc.: melskimės, kas už finansus atsa-

kingi asmenys bendradarbiautų su vyriausybėmis, regu-

liuotų finansų sferą ir apsaugotų piliečius nuo jos kelia-

mų pavojų; 

  Parapijos kleboną br. Juozapą Mariją ir tarnaujančius 

brolius bei parapiją – šeimų Šeimą, kurioje saugomos 

dorybės bei vertybių pamatas; 

  Lietuvos šeimas, visuomenės ir valstybės pagrindą. 

 
 

 

 
 

 

 

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo 
susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakin-
toms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: 
„Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas 
ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. 
O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė 
Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į 
juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite 
nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, 
– sulaikytos“. 

 

 

 

sios prigimties? Juk ji vadinama Dievo 
Dva

priskiriamas vardas. 
Į ją kreipiasi visi, stokojantys šventumo, jos trokšta visi, gy-
venantys pagal dorybę, nes jos dvelkimu jie tarsi palaisto-
mi ir atgaivinami, idant pasiektų savo tikrąjį tikslą. 
Ji šventumo šaltinis, pa nai protaujan-
čiai būtybei tarsi nušviečianti tiesos paieškas. 
Jos prigimtis nepasiekiama, tačiau ją galima atpažinti iš 
maloningumo. Savo galybe ji visa pripildo, bet yra pasiekia-
ma tik vertiesiems, ir 

paskirsto pagal jų tikėjimo laipsnį. 
esti kiekviena-

me atskirame žmoguje ir visa 
nukenčia; nors jos gauna visi, ji išlieka vienti-

sa, ne lyg saulės spindulys, kuriuo žmogus 
 

bančiam ją priimti atsiduoda tarsi jam vieninteliam, lygiai 
taip pat ji visiems teikia vienti

 tiek, kiek leidžia jų prigimtis, o ne kiek ji 
gali duoti. 

kos silpnuosius, ištobulina 
žengiančiuosius tobulėjimo keliu. Sušvitusi tiems, kurie apsi-
valė     nuo bet kokio purvo, ji savo bendryste juos padaro 

kūnai, spindulių 
palytėti, labiau nei įprastai sutviska ir patys ima 

    
 sielos pačios darosi dvasinės ir malonę ima skleisti 

kitiems. 

 

ŠVENTOSIOS DVASIOS VEIKIMAS  
Iš šventojo vysk. Bazilijaus  Didžiojo knygos   

apie  Šventąją Dvasią 


