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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 
Įst 4, 32–34. 39–40: Viešpats yra Dievas, ir nėra jokio kito 

Ps 33, 4–5. 6. 9. 18–19. 20. 22. P.: Laiminga tauta, kuri 

savo Dievu Viešpatį laiko. 

Rom 8, 14–17: Jūs gavote įsūnystės Dvasią, kurioje šaukia-

me: „Aba, Tėve!“ 

† Mt 28, 16–20: Krikštykite juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir 

Šventosios Dvasios 

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

31 P— Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas. Sof 3, 14-18 arba 
    Rom 12,9-16b; Iz 12, 2-6; Lk 1, 39-56 

  1 A — Šv. Justinas, kankinys. Tob 2, 9-14; 3, 1a; Ps 111, 1-2.     

     7-9; Mk 12, 13-17 
  2 T — Tob 3, 1-13. 16-17a; Ps 24, 2-9; Mk 12, 18-27 
  3 K — Šv. Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai. Tob 6, 10- 
     13a; 7, 1b. 8-14; 8, 4-8; Ps 127, 1-5; Mk 12, 28b-34 
  4 P — Tob 11, 5-15; Ps 145, 1-2. 6-10; Mk 12, 35-37 
  5 Š — Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys. Tob 12, 1-15. 20;  
     Mk 12, 38-44 
  6 S — ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS 
(DEVINTINĖS) Iš 24, 3-8; Ps 115, 12-13. 15-16. 18-19;  
     Žyd 9, 11-15; Mk 14, 12-16. 22-26 

 

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 

mas savaitę po Sekmi-

nių pagerbiant vieną iš pamatinių krikščionių tikėjimo 

tiesų – tikėjimą Šventąja Trejybe. Mes niekada nepajėgsi-

me iki galo suprasti Trejybės slėpinio, bet galime apibend-

rinti pagal tokią for nys vienoje 

prigimtyje. Trys  Sūnus ir 

Šventoji Dvasia – visi  

Kaip rašoma Moderniajame Katali

kilmė siekia ketvirtąjį amžių, 

kuomet plito Ariano erezija, neigusi Kristaus dieviškumą 

ir kartu tikėjimo dogmą, kad Dievas yra Trijų Asmenų vie-

nybė. Norėdami pabrėžti šią doktriną, Bažnyčios Tėvai 

sukūrė maldas ir himnus, kurie buvo kalbami ir giedami 

sekmadieniais   

li šio pamaldumo išraiška                    pradėta švęsti kitą sek-

madienį   po Sekminių   iškilmės. {  

(1316-1334 m.)} 

 
Aleliuja! - Garbė Tėvui, ir  Sūnui, ir  Šventajai Dvasiai -

Dievui, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis. -  Aleliuja! 

 
EVANGELIJA PAGAL MATĄ (28,16-20) 

 

   Vienuolika mokinių nuvyko į Galilėją, ant kalno, kurį 
jiems buvo nurodęs Jėzus. Jį pamatę, mokiniai parpuolė ant 
žemės, tačiau kai kurie dar abejojo. 
   Tuomet prisiartinęs Jėzus prabilo: „Man duota visa valdžia 
danguje ir žemėje. Tad eikite ir padarykite mano mokiniais 
visų tautų žmones, krikštydami juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, 
ir Šventosios Dvasios, mokydami laikytis visko, ką tik esu 
jums įsakęs. 
   Ir štai esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos“. 

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_%C4%AEst_4,32-34.39-40
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_33,4-5.6.9.18-19.20.22
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Rom_8,14-17
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Mt_28,16-20
mailto:br.juozapas@gmail.com


,,Krikštykite juos vardan Tėvo, ir Sūnaus, ir Šventosios Dvasios!" 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

SUSITIKIMAS SU „KNYGOS MAŽUTĖLIAMS“ 

AUTORE  

Šiandien, po 10.30 val. Šv. Mišių 

mūsų bažnyčios šventoriuje kviečia-

me susitikti su „Knygos mažutėliams“   

bendraautore edukologe, darželio 

„Mažutėliams“  bendra įkūrėja ir vado-

ve, sese Viktorija Voidogaite. Ses. Vik-

torija papasakos apie knygą, tėveliai 

galės užduoti jiems rūpimus su vaikų 

ugdymu susijusius klausimus ar įsigyti pačią knygą, vai-

kai bus kviečiame atlikti chemijos eksperimentų. 

„Knyga mažutėliams“ tokį planą sudaro metams, kiek-

vienai 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 pa-

baigos“                                              

,,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 jaunuolius, ku-

rie rengiasi Santuokos sakramentui krikščionių bendruo-

menei padedant: teauga jie meile, dosnumu, ištikimybe 

ir kantrumu; 

  Parapijos kleboną br. Juozapą Mariją ir tarnaujančius 

brolius bei parapiją – šeimų Šeimą, kurioje saugomos 

dorybės bei vertybių pamatas; 

  Lietuvos šeimas, visuomenės ir valstybės pagrindą. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
TĖVO DIENA 
Birželio 6 d. visose šv. Mišiose prisiminsime ir melsi-
mės už gyvus ir mirusius tėvelius. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
BIRŽELINĖS PAMALDOS 
Kartu giedoti Švč. Jėzaus Širdies litaniją visus kviečia-
me birželio mėnesį iškart po vakarinių šv. Mišių. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Kviečiame paskaityti Popiežiaus Pranciškaus apaštališ-

kasis laiškas motu proprio forma Antiquum ministerium, 

kuriuo įsteigiama Katecheto tarnystė. Jį rasite internete: 

https://lvk.lcn.lt/naujienos/,464 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
VAIKŲ CHORAS 

Vaikų choro vadovė Rasa kviečia vaikus, kurie giedojo 

chore (taip pat ir visus kurie norėtų prisijungti) vėl 

giedoti sekmadieniais 10.30 val. šv. Mišiose. Dėl 

informacijos skambinkite vadovei tel. nr. 867877869 

 

GYVENIMAS DIEVE 

 

Švenčiausiosios Trejybės šventės Mišių Evangelijoje 

susiduriame su dviem liudijimais, kalbančiais apie Dievo 

artumą žmogui. Visų pirma – tai situacija, kurioje atsidūrė 

mokiniai. Apaštalai, vykdydami Jėzaus paliepimą, nuvyko 

ant kalno, tačiau nemaža dalis jų dar nebuvo atsikratę abe-

jonių. Kaip tik tuo momentu evangelistas prabyla apie pri-

siartinusį Jėzų. Dievas niekuomet nesiliauja ėjęs į susitiki- 

mą su žmogumi. Jis visuomet yra tame amžiname ieškoji-

me, kuomet žmogus ieško Dievo, o Dievas ieško žmogaus. 

Drauge Jis liepia mokiniams keliauti pas kitus žmones, 

įsakydamas krikštyti juos. Tai dar vienas priartėjimas, tik 

šiuo atveju Dievas artinasi prie žmogaus per kitus žmones, 

nešančius Dievo malonę. Krikštas reiškia pasinėrimą. 

Viešpats ragina kiekvieną žmogų savo gyvenimą panerti į 

Dievo meilės vandenyną, kad galinga ir drauge švelniai 

glamonėjanti banga tą gyvenimą iškeltų Dievo akivaizdon. 

Tai kalba apie kiekvienos gyvybės pasinėrimą Dievo gyve-

nime. Šie paskutiniai užrašyti Jėzaus žodžiai sudaro mūsų 

tikėjimo esmę: gyventi Dieve. Tai laimingas ir drauge iš-

kentėtas pasinėrimas. Apie laimę gyventi Dievo artume 

dar Senojo Testamento puslapiuose liudijo Mozė, kai, per-

duodamas tautai Dievo įsakymus, tvirtino, jog jie yra duoti 

tam, kad būtų laimingi juos gaunantys žmonės ir jų vaikai. 

Drauge tas gyvenimas susijęs ir su kentėjimu, apie kurį 

kalba šventasis Paulius, primindamas kryžiaus dovaną, 

galybę, kurios neįmanoma išsemti. 

Jėzus liepia apaštalams žinią apie Dievą perduoti, krikšti-

jant vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios… Tėvas – 

širdis, plakanti pasaulyje, Sūnus – trapumas, pasireiškian-

tis mirtingame kūne ir Šventoji Dvasia – prikelianti galy-

bė. Trejybės slėpinys reiškia, kad Dievo gyvenimas negali 

būti svetimas nei kūno trapumui, nei gyvybės jėgai, nei 

žmogaus laimei, nei skausmui. Trejybė – tai konkreti silp-

numo ir galybės istorija, patikėta ne pasaulio išminčiams, 

bet neraštingiems ir vis dar abejojantiems žvejams, kurie 

žino, kad nieko nesupranta, ir jaučia, jog yra labai maži 

žmonės, privalantys liudyti didingą paslaptį. 

Apaštalai įvykdė jiems skirtą uždavinį ir perdavė žinią, jos 

iki galo nesuprasdami. Jie nepajėgė jos nupasakoti žo-

džiais, taip, kaip neįmanoma aprėpti ir nupasakoti visos 

kūrinijos, tačiau darė tai, ką konkrečiai jiems buvo liepęs 

Išganytojas: „Mokykite laikytis visko, ką tik esu jums įsa-

kęs“. Viešpats neliepė apaštalams mokyti žmones Dievo 

įsakymų, ir netgi nesakė, kad apaštalai turi būti tie, kurie 

kitiems lieps tų įsakymų laikytis. Jis liepė mokyti laikytis, 

arba, kitais žodžiais tariant: parodyti, kaip reikia gyventi 

pagal Evangeliją. 

Iš tikrųjų išdėstyti kitiems tiesas yra nesudėtinga, dar leng-

viau švaistytis įsakymais ir nurodymais, tačiau, anot Jė-

zaus, tikroji tikinčiųjų pasiuntinybė yra perduoti gyveni-

mą, vertybes, energiją, parodyti, ką reiškia: pasiekti gyve-

nimo pilnatvę. Tai vienintelis įsakymas, kurio privalome 

laikytis – mylėti vieniems kitus. Taip elgdamiesi, mes per-

duodame žinią apie Dievą, kuris pats yra Meilė, gyvenimą 

dovanojanti Gyvybė. „Mokykite vieni kitus būti laimin-

gais“,- pasakytų Mozė. „Mokykite vieni kitus dovanoti 

save“, -  atsilieptų apaštalas Paulius. (Mons. Adolfas Grušas) 
 

 


