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2021-09-05  
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ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA  
vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. šventoriuje 
esančioje koplytėlėje. Vieningai junkimės maldai.   Popie-
žiaus intenc.: meldžiamės, kad visi drąsiai rinktumės santū-
rų bei aplinką tausojantį gyvenimo būdą ir džiaugtumės 
jaunais žmonėmis, kurie drąsiai tam pasiryžta. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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. 

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

6 P — Kol 1, 24 – 2, 3 • Ps 62, 6–7. 9 • † Lk 6, 6–11  

7 A - Kol 2, 6–15 • Ps 145, 1–2. 8–9. 10–11 • † Lk 6, 12–19   

8 T — ŠVČ. M. MARIJOS GIMIMAS (ŠILINĖ). Mch 5, 1–4a •  
  Ps 13, 6ab. 6cd • Rom 8, 28–30 • † Mt 1, 1–16. 18–23  

9 K — Kol 3, 12–17 • Ps 151, 1–2. 3–4. 5–6 • † Lk 6, 27–38  

10 P — 1 Tim 1, 1–2. 12–14 • Ps 16, 1–2a. 5. 7–8. 11 •  
  † Lk 6, 39–42  

11 Š — 1 Tim 1, 15–17 • Ps 113, 1–2. 3–4. 5a. 6–7 • † Lk 6, 43–49  

12 S — XXIV EILINIS SEKMADIENIS.  Iz 50, 5–9a • 
  Ps 116, 1–2. 3–4. 5–6. 8–9 • Jok 2, 14–18 • † Mk 8, 27–35 

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 P.  Aleliuja. – Jėzus skelbė karalystės Evangeliją 
        ir gydė visokias ligas bei negales.– P. Aleliuja. 

 

Evangelija (Mk 7, 31–37) 
 

    Palikęs Tyro sritis, Jėzus per Sidoną atėjo prie 
Galilėjos ežero, į Dekapolio krašto vidurį. 
    Ten atveda jam kurčią nebylį ir prašo uždėti ant 
jo ranką. Jis pasivėdėjo jį nuošaliau nuo minios, 
įleido savo pirštus į jo ausis, palietė seilėmis jo lie-
žuvį, pažvelgė į dangų, atsiduso ir tarė jam: 
„Efata!“, tai yra: „Atsiverk!“ Ir tuojau atsivėrė jo 
klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis kalbėjo kaip 
reikia. 
    Jėzus jiems liepė niekam šito nepasakoti. Bet 
kuo labiau jis jiems draudė, tuo jie plačiau jį skelbė. 
    Žmonės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis visa 
gerai padarė! Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai 
kalba“. 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI: 
Iz 35, 4–7a: Atsivers kurtiesiems ausys, nebyliui atsiriš 
liežuvis 
Ps 146, 7. 8–9a. 9bc–10. P.: Šlovinsiu Viešpatį, kolei 
gyvensiu! 
Jok 2, 1–5: Ar Dievas neišsirinko vargdienių, kad jie 
paveldėtų karalystę? 

Asmeniškiausias kelias Jėzui į tave - Eucharistija. 
Priimdamas Komuniją atverk Jam savo širdį,  

įsileisk į savo tylą, nes Jis nori tave gydyti ir laisvin-
ti. Juk Viešpats alkaniesiems parūpina duonos,  

atveria akis akliesiems,  
Jis pakelia gyvenimo palaužtuosius  

(plg. Ps 146, 7-8) 
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„Jis daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba “! 

ištarus žodį, keršto sumetimais, gelbėjant save arba sie-
kiant užvaldyti turtą buvo pasmerktų mirčiai, kalėji-
mams tremčiai. Ir kaip dažnai šiandien pikti, nepamąsty-
ti žodžiai sugriauna ištikimą draugystę, išardo šeimas, 
neprikeliamai palaidoja žmogaus laimę. 
Tad, mąstydami kiekvienas apie save, visi kartu, prašy-

kime Dievo, kad išmintingai naudotume Jo duotas kal-

bos, klausos ir regos dovanas mums ir, kad suteiktų 

mums galią jų dėka norėti ir galėti daryti gera visur ir 

visiems. Amen. / mons. V. Grigaravičius/ 

 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

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 
Žemaičių tautos krikščionis. Raginame visus kas galite 
nuvykti. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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! Mergi-
nas ir vaikinus, moteris ir vyrus, galinčius giedoti ir no-
rinčius tokia tarnyste praturtinti parapijos ir savo gyveni-
mą, kviečiame registruotis atrankai pas vargonininkę 
Liną telefonu +37069823380 arba el. paštu  
lina.pudziuvelyte@gmail.com. Labai laukiame! 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

REGISTRACIJA SAKRAMENTAMS 
Kviečiame šeimas su vaikais nuo 10 metų registruotis 
pasirengimui 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 skam-
binkite Vilmai 8 688 29558 
♦♦♦♦ 
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. 

Pamąstymas apie šiandienos Dievo Žodį 
 

Mieli tikintieji, visais rugpjūčio sekmadieniais skai-
tėme Evangelijos pagal Joną šeštąjį skyrių, kuriame Jėzus 
kalbėjo: „Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas 
valgys šią duoną – gyvens per amžius“(Jn 6, 51). Žodžiai: 
„Mano kūnas tikrai yra valgis ir mano kraujas tikrai yra 
gėrimas“ (Jn 6, 55) papiktino daugelį žydų ir netgi „Nuo to 
meto nemaža jo mokinių pasitraukė ir daugiau su juo nebe-
vaikščiojo“(Jn 6, 66). Tačiau jau beveik du tūkstantmečius 
Kristaus mokiniai, Jo sekėjai stiprybės semiasi Eucharisti-
joje sotindamiesi Jo Kūnu ir Krauju.  

Siekdamas parodyti, kad Jame išsipildė Senojo Tes-
tamento pranašystės, Kristus pateikia daug ženklų, kurie 
būdingi Mesijui, pasaulio Gelbėtojui, Išganytojui. Kai Jo-
nas Krikštytojas, būdamas kalėjime, nusiuntė savo moki-
nius Jėzaus paklausti: „Ar tu esi tas, kuris turi ateiti, ar 
mums laukti kito? Jėzus atsakė: „Keliaukite ir apsakykite 
Jonui, ką čia girdite ir matote: aklieji praregi, raišieji 
vaikščioja, raupsuotieji apvalomi, kurtieji girdi, mirusieji 
prikeliami, vargdieniams skelbiama geroji naujina“(Mt 11, 
3-5). 

Šiandien evangelistas Morkus aprašo vieną šių 
ženklų – kurčnebylio stebuklingą išgydymą. Tik šioje E-
vangelijoje išgydytas žmogus yra ir kurčias, ir nebylys. 
Išgydymas jo irgi ypatingas. Veiksmas vyksta pagonių 
krašte Dekapolyje, - tai triukšmingo didmiesčio simbolis, 
nes išvertus iš graikų kalbos reiškia „dešimt miestų“. To-
kioje aplinkoje kurčnebylis negali nei fiziškai, nei dvasiš-
kai girdėti nei artimųjų, nei Jėzaus žodžių ir pradėti tikėji-
mo kelio. Todėl prieš suteikdamas jam kalbą ir klausą, 
Jėzus jį nusiveda toliau nuo pagonių minios, pasitraukia su 
juo į nuošalią vietą ir tyloje prabyla į jį jam suprantama 
kalba – gestų kalba: „įleido savo pirštus į jo ausis, palietė 
seilėmis jo liežuvį“ (Mk 7, 33). Pirmasis žodis, kurį 
kurčnebylis galėjo išgirsti, buvo išganymo žodis „Efata!“, 
tai yra „Atsiverk!“ (Mk 7, 34). Po šito veiksmo kurčneby-
liui „tuojau atsivėrė klausa, atsirišo liežuvio ryšys, ir jis 
kalbėjo kaip reikia“(Mk 7, 35). Matydami, kas įvyko žmo-
nės be galo stebėjosi ir kalbėjo: „Jis visa gerai padarė! Jis 
daro, kad kurtieji girdi ir nebyliai kalba“(Mk 7, 37). 

Tokiu būdu Jėzaus prisilietimu buvo atstatyta bend-
rystė, asmeninis santykis su aplinka, su žmonėmis, Dievu. 
Atkreipkime dėmesį dar į vieną šio pasakojimo svarbų mo-
mentą. Jėzus gydymo akimirką ieško tiesioginio santykio 
su Tėvu. Girdėjome, jog Jėzus „pažvelgė į dangų, atsidu-
so“ (Jn 7, 34). Į Jėzaus gydomąjį veikimą aiškiai įsiterpia 
malda, Jo žvilgsnis į dangų, santykis su Tėvu. Jėzus nieka-
da nepraranda ryšį su Tėvu. Šito Jis moko ir mus būti at-
kakliais ir ištvermingais maldoje. Mielieji, yra ne tik fizi-
nis kurtumas, kuris atskiria žmogų nuo socialinio gyveni-
mo. 

Egzistuoja dar viena žmogų kamuojanti negalia, tai 
dvasinis kurtumas. Dievas apdovanojo mus gebėjimu kal-
bėti, girdėti ir matyti. Dėka kalbos mes galim su kitais 
bendrauti, atverti vienas kitam savo sielos pasaulį. Dėka 
regos mes galim džiaugtis ir grožėtis nuostabiais Dievo ir 
žmogaus sukurtais kūriniais. Dėka klausos gebame išgirsti 
Dievo Žodį, nuostabius garsus mus supančio pasaulio, vai-
ko juoką ir mylimojo švelnius žodžius. Deja, kaip dažnai 
gavę Dievo dovaną matyti, girdėti, kalbėti, liekame širdimi 
kurčnebyliais, bijodami ištarti švelnesnį, gražesnį žodį. 
Mes nebegirdime nebylaus negimusiųjų ir silpnųjų šauks-

mo, negebame šeimoje ir darbo kolektyve išgirsti bei išk-

lausyti kitą. O juk laiku ištartas paguodžiantis, nuraminan-

tis žodis gali padaryti stebuklą – perkeisti žmogų, įkvėpti 

naujam gyvenimui. Tačiau kiek daug Lietuvoje neteisingai  


