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Popiežius pridūrė, kad, jei žmonių tarpusavio santykiuose 
įsivyrauja formalizmas, labai lengva užsikrėsti ir veidmai-
nystės virusu. 
Veidmainys – tai žmogus, kuris apsimetinėja, liaupsina ir 
apgaudinėja, nes gyvena užsidengęs veidą kauke, neturi 
drąsos pažvelgti tiesai į akis. Dėl to jis nepajėgus mylėti, 
yra savanaudis, nemokantis atverti širdies. „Veidmainystė 
gali pasireikšti daugybėje situacijų“, – sakė Pranciškus. 
„Dažnai ji slepiasi darbo vietose, kur žmonės stengiasi atro-
dyti draugiški kolegoms, tačiau varžydamiesi dėl pirmumo 
smogia iš pasalų. Dažnai veidmainių matome tarp politikų, 
kurie vienaip elgiasi viešumoje, o kitaip – privačiame gyve-
nime. Veidmainystė ypatingai smerktina Bažnyčioje. Nie-
kada neturėtume užmiršti Viešpaties žodžių: „Sakykite: 
„Taip“, jei taip, „Ne“, jei ne, o kas viršaus, tai iš pikto-
jo“ (Mt 5, 37).“ 
„Broliai ir seserys, šiandien įsiminkime, kad Paulius smer-
kia veidmainystę, kad Jėzus smerkia veidmainystę. Ir nebi-
jokime būti tiesakalbiai, sakyti tiesą, jausti tiesą, elgtis pa-
gal tiesą, nes tik taip galime mylėti. Apsimetėlis nemoka 
mylėti. Jei elgiamės kitaip, nei reikalauja tiesa, tuomet kyla 
pavojus Bažnyčios vienybei, kurios meldė pats Vieš-
pats.“ (JM / Vatican News) 
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30 P – 1 Tes 4, 13–18 • Ps 96, 1. 3. 4–5. 11–12. 13 • † Lk 4, 16–30  
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  2 K – Kol 1, 9–14 • Ps 98, 1. 2–3ab. 3cd–4. 5–6 • † Lk 5, 1–11  
  3 P – Šv. Grigalius Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas 
            Kol 1, 15–20 • Ps 100, 2. 3. 4. 5 • † Lk 5, 33–39 
  4 Š – Kol 1, 21–23 • Ps 54, 3–4. 6. 8 • † Lk 6, 1–5   
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            Ps 146, 7. 8–9a. 9bc–10 • Jok 2, 1–5 • † Mk 7, 31–37 
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P.  Aleliuja. – Savo valia Tėvas pagimdė mus  
tiesos žodžiu, kad mes būtume tarsi pirmienos jo 

kūrinių tarpe.– P. Aleliuja. 
 

Evangelija pagal Morkų (Mk 7, 1–8a. 14–15. 21–23) 
 

    Pas Jėzų susirenka fariziejų ir keli Rašto aiškin-
tojai, atvykę iš Jeruzalės. Jie pamato kai kuriuos jo 
mokinius, valgančius suterštomis (tai yra nemazgo-
tomis) rankomis. Mat fariziejai ir visi žydai pagal 
prosenių paprotį valgo tik rūpestingai nusiplovę 
rankas. Taip pat sugrįžę iš turgaus, jie nevalgo ne-
apsiplovę. Be to, yra dar daug nuostatų, kurių jie 
laikosi, sekdami papročiu, pavyzdžiui, taurių, puo-
delių bei varinių indų plovimo. 
    Taigi fariziejai ir Rašto aiškintojai jį klausia: 
„Kodėl tavo mokiniai nesilaiko prosenių papročio 
ir valgo suterštomis rankomis?“ 
    Jis atsako jiems: „Gerai apie jus, veidmainius, 
pranašavo Izaijas, kaip parašyta: Ši tauta šlovina 
mane lūpomis, bet jos širdis toli nuo manęs. Veltui 
jie mane garbina, mokydami žmonių išgalvotų prie-
sakų. Apleidę Dievo įsakymą, jūs įsikibę laikotės 
žmonių papročių“. 
  Ir vėl sušaukęs minią, Jėzus kalbėjo: 
„Paklausykite manęs visi ir supraskite: nėra nieko, 
kas, iš lauko įėjęs į žmogų, galėtų jį sutepti. Žmogų  

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI: 
Įst 4, 1–2. 6–8: Jūs nieko nepridėkit prie žodžių, ku-
riuos aš jums perduodu. Laikykitės Viešpaties įstaty-
mų 
Ps 15, 2–3ab. 3cd–4. 5. P.: Viešpatie, kas gi galės 
tavo namuos pasilikti? 
Jok 1, 17–18. 21b–22. 27: Būkite žodžio vykdytojai 
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„Paklausykite manęs visi ir supraskite: nėra nieko, kas, iš lauko įėjęs į žmogų, galėtų jį sutepti. Žmogų sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina“! 

♦♦♦♦ 
Sutvirtinimo sakramentui programą jaunuoliams: 
Jei tau 15 metų ir daugiau; 
Jei Sutvirtinimo sakramentui nori ruoštis pats, o ne esi 
verčiamas kitų; 
Jei nori iš dvasinės paauglystės žengti į subrendusio 
žmogaus tikėjimo gyvenimą; 
Jei tiki į triasmenį Dievą ir turi, ką sutvirtinti; 
Jei esi pasirengęs būti krikščionimi 24/7. 
Jei į visus šiuos iššūkius atsakei TAIP, tuomet ši progra-
ma skirta TAU ir mes tavęs laukiame! 
Registracija tik iki 2021 m. rugsėjo 20 d. internetinėje 
svetainėje: www.kretingospranciskonai.lt  Jei turite klau-
simų kreipkitės asmeniškai į kleboną br.Juozapą Mariją 
8 687 80989 
Jei iškils pandemijos grėsmės pasirengimo sakramen-
tams programa bus kitokia ir reikalinga ypatingo mūsų 
visų susitelkimo bei motyvacijos. 
♦♦♦♦ 
Taip pat kviečiame į Suaugusiųjų įkrikščioninimo 
(katechumenato) programą, skirtą nekrikštytiems su-
augusiesiems; o taip pat ir pakrikštytiems suaugusie-
siems nepriėmusiems Sutvirtinimo ar Eucharistijos sak-
ramentų bei pakrikštytiems suaugusiems, kurie nori pa-
gilinti savo tikėjimą. Registracija iki spalio 1 d. telefonu 
8 688 29558 –Vilma. 

sutepa vien tai, kas iš žmogaus išeina“. Iš vidaus, iš 

žmonių širdies, išeina pikti sumanymai, paleistuvys-

tės, vagystės, žmogžudystės, svetimavimai, godumas, 

suktybės, klasta, begėdystės, pavydas, šmeižtai, pui-

kybė, neišmanymas. Visos tos blogybės išeina iš vi-

daus ir suteršia žmogų“. 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

MOKSLO METŲ PRADŽIA 
Rugsėjo 1 d. (trečiadienį) 9 val. kviečiame visus mokinius, 
jų tėvelius bei pedagogus mokslo metus pradėti Šv. Mišio-
mis bažnyčioje. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Artėja DIDIEJI ŠVČ.MERGELĖS MARIJOS GIMIMO 
ATLAIDAI /2021m.rugsėjo 7-15 d./ Jų metu - rugsėjo 11 
d., šeštadienį - Šiluvoje minėsime 600 metų jubiliejų, kai 
popiežius Martynas V Apaštalų Sosto globon priėmė Že-
maičių tautos krikščionis. Tai dienai yra užsakytas autobu-
sas į Šiluvą. Išvyksta 8 val. nuo Kultūros centro. Registraci-
ja parapijos raštinėje. Kaina - 7 €. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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 tel. nr. 867877869 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Dėmesio! Buriamas naujas parapijos choras! Merginas ir 
vaikinus, moteris ir vyrus, galinčius giedoti ir norinčius to-
kia tarnyste praturtinti parapijos ir savo gyvenimą, kviečia-
me iki rugpjūčio 31 d. registruotis atrankai pas vargonininkę 
Liną telefonu +37069823380 arba el. paštu  
lina.pudziuvelyte@gmail.com. Labai laukiame! 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA  
vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. šventoriuje 
esančioje koplytėlėje. Vieningai junkimės maldai.   Popie-
žiaus intenc.: meldžiamės už Bažnyčią, kad ji iš Šventosios 
Dvasios gautų malonę ir jėgų atsinaujinti Evangelijos švie-
soje.   

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

PRAŠOME PARAMOS ŠVENTORIUJE ESANČIŲ 

SUOLIUKŲ ATNAUJINIMUI 

Mieli parapijiečiai, šventoriuje esančių 15 vnt. suoliukų 

būklė jau prasta, susidėvėję ir nesaugūs jums prisėsti. Jų 

atnaujinimui esame dalelei lėšų gauti pateikę prašymą Kre-

tingos savivaldybei. Taip pat jus ar jūsų šeimas kviečiame 

aukoti ar padėti surasti rėmėjų šiam tikslui. Aukas galite 

užnešti į parapijos raštinę. Dėkojame už Jūsų pastangas. 

Telaimina Jus Dievas.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI: 
Žurnalus: ,,Artuma“ ir ,,Tapati“, įvairių knygų, CD diskų 

bei pašventintų žvakių. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

REGISTRACIJA SAKRAMENTAMS 
Kviečiame šeimas su vaikais nuo 10 metų registruotis pasi-
rengimui Pirmajai Komunijai, kuris vyks 2021 m. spalio – 
2022 m. birželio mėn. Registracija vyksta iki rugsėjo 20 d. 
tik internetinėje svetainėje www.kretingospranciskonai.lt Jei 
turite klausimų skambinkite Vilmai 8 688 29558 

 

 

Popiežiaus katechezė.  
Veidmainystė ypatingai smerktina Bažnyčioje 

Tęsdamas katechezę apie šv. Pauliaus Laišką galatams, 
trečiadienio, rugpjūčio 25-osios, bendrosios audiencijos 
dalyviams popiežius Pranciškus kalbėjo apie šio laiško 
antrajame skyriuje aptinkamą netikėtą ir netgi stebinantį 
dalyką – Paulius subarė apaštalą Petrą dėl jo netinkamo 
elgesio. 
Paulius rašo: „Kai Kefas atvyko į Antiochiją, aš jam pa-
sipriešinau į akis, nes jis buvo nusižengęs. […] Pamatęs, 
kad jie nukrypsta nuo Evangelijos tiesos, aš pasakiau Ke-
fui visų akivaizdoje: „Jei tu, būdamas žydas, gyveni pa-
goniškai, o ne žydiškai, tai kodėl verti pagonis laikytis 
žydų papročių?“ (Gal 2, 11. 14) 
Kas gi nutiko tokio rimto, kad Paulius turėjo kreiptis į 
Petrą tokiais griežtais žodžiais? Gal čia Paulius persisten-
gė, per daug sau leido, nesugebėjo savęs sutramdyti? Iš 
tiesų, sakė popiežius, čia kalbama apie senojo Įstatymo ir 
laisvės santykį. 
Rašydamas galatams Paulius sąmoningai pamini šį epi-
zodą, nutikusį Antiochijoje prieš keletą metų. Pauliaus 
tikslas – įtikinti žmones, kad ne visada reikia aklai laiky-
tis visų nurodymų. Šiuo atveju Petrą jis pabarė dėl jo el-
gesio prie stalo. Žydams Įstatymas draudė valgyti su pa-
gonimis. Antiochijoje Petras be jokių skrupulų sėdėjo 
prie stalo su krikščionimis, atsivertusiais iš pagonių, ta-
čiau kai į miestą atvyko keletas žydų krikščionių iš 
Jeruzalės, jis liovėsi kartu valgyti su buvusiais pagoni-
mis, kad nesusilauktų krikščionių žydų kritikos. Pauliaus 
įsitikinimu, toks elgesys nepriimtinas, juo labiau, kad 
Petro pavyzdžiu sekė ir kiti krikščionys. Nesąmoningai 
Petras savo elgesiu sukėlė bendruomenės susiskaldymą. 
Priekaištaudamas Petrui, Paulius pavartojo veidmainystės 
terminą (plg. Gal 2, 13). Kas yra veidmainystė? Galima 
sakyti, tęsė Pranciškus, kad tai tiesos baimė. Žmonės 
mieliau apsimeta, negu išdrįsta visada būti savimi. Apsi-
metinėjimas trukdo drąsiai ir atvirai sakyti tiesą, trukdo 
sakyti tiesą visada, nepriklausomai nuo aplinkybių. → 


