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L I T U R G I N I A I  S K A I T I N I A I  
13 P -  Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas 
 1 Tim 2, 1–8 • Ps 28, 2. 7. 8–9 • † Lk 7, 1–10 
14 A - Šv. Kryžiaus Išaukštinimas 
 Sk 21, 4b–9 arba Fil 2, 6–11 • Ps 78, 1–2. 34–35. 36–37. 38 •  
 † Jn 3, 13–17  
15 T - Švč. Mergelė Mar ija Sopulingoji Žyd 5, 7–9 • Ps 31, 2–3b. 3c–4.  
 5–6. 15–16. 20 • † Jn 19, 25–27 arba † Lk 2, 33–35 
16 K - Šv. Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas, vyskupas, kankiniai 
 1 Tim 4, 12–16 • Ps 111, 7–8. 9. 10 • † Lk 7, 36–50 
17 P - 1 Tim 6, 3–12 • Ps 49, 6–7. 8–10. 17–18. 19–20 •  
 † Lk 8, 1–3 
18 Š - 1 Tim 6, 13–16 • Ps 100, 2. 3. 4. 5 • † Lk 8, 4–15  
19 XXV EILINIS SEKMADIENIS  Išm 2, 12. 17–20 • Ps 54, 3–4. 6. 8  
 • Jok 3, 16 – 4, 3 • † Mk 9, 30–37 
 

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 

Diakonas Bernardas Belickas OFM 

Mob.tel. 8 682 63945 

Parapijos vik. Paulius Vaineikis OFM 

Mob.tel.: 8 682 67299 

Vienuolyno gvardijonas Andrius Dobrovolskas OFM 

Mob.tel.: 8 698 44769 

  Aleliuja. – Aš niekuo nesigirsiu, nebent mūsų 
Viešpaties Jėzaus Kristaus kryžiumi, 

dėl kurio pasaulis man yra nukryžiuotas ir aš –  
pasauliui. – Aleliuja. 

 

Evangelija (Mk 8, 27–35) 
 

     Jėzus su mokiniais keliavo į Pilypo Cezarėjos 
kaimus. Kelyje klausė mokinius: „Pasakykite, kuo 
mane žmonės laiko?“ 
    Jie atsakė: „Vieni – Jonu Krikštytoju, kiti – Eliju, 
treti – dar kuriuo iš pranašų“. 
   Tada jis paklausė: „O jūs kuo mane laikote?“ Pet-
ras jam atsakė: „Tu esi Mesijas“. Tuomet Jėzus 
griežtai įsakė niekam apie jį nekalbėti. 
    Ir jis ėmė juos mokyti, jog reikia, kad Žmogaus 
Sūnus daug kentėtų, būtų seniūnų, aukštųjų kunigų 
bei Rašto aiškintojų atmestas, nužudytas ir po trijų 
dienų prisikeltų. Jis tai kalbėjo visiškai atvirai. 
  Tada Petras, pasivadinęs jį į šalį, ėmė jį drausti. 
Jėzus atsigręžęs pažiūrėjo į mokinius ir subarė Pet-
rą: „Eik šalin, šėtone, nes mąstai ne Dievo, o žmo-
nių mintimis!“ 
    Pasišaukęs minią ir savo mokinius, Jėzus prabilo: 
„Jei kas nori eiti paskui mane, teišsižada pats savęs, 
teima savo kryžių ir teseka manimi. Kas nori išgel-
bėti savo gyvybę, tas ją praras; o kas pražudys savo 
gyvybę dėl manęs ir dėl Evangelijos, tas ją išgelbės. 
 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI: 
Iz 50, 5–9a: Daviau savo nugarą mušantiems 
Ps 116, 1–2. 3–4. 5–6. 8–9. P.: Vaikščiosiu aš akivaizdoj Dievo 

pasauly – tarpe gyvųjų. 
Jok 2, 14–18: Tikėjimas, jei neturi darbų, yra miręs 

Tikėjimas  - tarsi širdyje deganti ugnis. Jis yra pirmoji ir didžiau-
sia Dievo dovana, bet netvers ilgai, jeigu ugnies nepakurstysime, 
neįmesime malkų ar kitokio kuro. Tada tikėjimo ugnis išblės. 
Žinome, kaip maitinti savo tikėjimą  -  malda, sakramentais ir 
Dievo žodžiu. Apaštalas Jokūbas primena, kad yra ir kitokių 
malkų , be kurių negalime išsiversti, - tai geri darbai. 
Jo laiškas primena, kad tikėjimas yra ne vien žmogaus ir Dievo 
reikalas. Esame Kristaus kūno  - Bažnyčios  - nariai, suvienyti Jo 
mirtimi ir prisikėlimu. Tad kai mylime savo artimą, mes taip pat 
mylime ir Viešpatį; mūsų tikėjimo liepsna stiprėja ir smarkiau 
skleidžia šilumą. 
   Žinome, kad Dievas ragina mus pasirūpinti varge esančiais 
broliais bei seserimis ir taip pat atsiliepti į Jo meilę, išlietą mūsų 
širdyse. Tačiau kasdieniai darbai ir rūpesčiai, užimtumas ir gyve-
nimo iššūkiai trukdo prisiminti kitų poreikius ir verčia susitelkti 
tik į asmeninius reikalus. Prireikia sąmoningų pastangų, kad išei-
tume iš savęs ir imtume mąstyti apie kitus. Iš dalies taip atsitinka 
todėl, kad mes tiesiog nematome vargšų, tačiau tai nereiškia, kad 
jų iš tikrųjų nėra ir kas jiems nereikia mūsų pagalbos. 
Tu tikriausiai jau darai daugybę gerų darbų. Remi labdaros orga-
nizaciją, gamini pietus benamių prieglaudoje ar aplankai vienišą 
kaimyną. Kad ir kiek gero darytum, verta laikas nuo laiko pak-
lausti Jėzaus, gal galėtum daryti daugiau ar kitaip, o gal turėtum 
daryti kitką. Viešpačiui bus malonu, kad rūpiniesi tuo, kas ir Jam 
ant širdies guli. O jeigu maldoje įkvėps tave imtis misijos artimo-
je ir tolimoje aplinkoje, neišsigąsk, pirmyn! Jis džiaugsis, kad 
stengiesi kurstyti tikėjimo ugnį savo širdyje. /,,Žodis tarp mūsų“/ 
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„Vai, kaip brangi, Viešpatie, tavo malonė! Pavėsin tavo sparnų prisiglaust bėga žmonės“! 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Rugsėjo 25 d. 19 val. mūsų bažnyčioje šiuolaikinio 
šokio spektaklis „Olmeulmad: Sanctum textum“ (Estija) 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
 

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! 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

DAR IKI RUGSĖJO 20D. REGISTRUOJAME 
SAKRAMENTAMS 
Kviečiame šeimas su vaikais nuo 10 metų registruotis 
pasirengimui Pirmajai Komunijai, kuris vyks 2021 m. 
spalio – 2022 m. birželio mėn. Registracija vyksta tik 
internetinėje svetainėje www.kretingospranciskonai.lt 
Jei turite klausimų skambinkite Vilmai 8 688 29558 
♦♦♦♦ 
Sutvirtinimo sakramentui registruojami jaunuoliai 
nuo 15 m. ir daugiau... Registracijos anketą rasite 
internetinėje svetainėje: www.kretingospranciskonai.lt  
Jei turite klausimų kreipkitės asmeniškai į kleboną 
br.Juozapą Mariją 8 687 80989 
♦♦♦♦ 
Taip pat kviečiame į Suaugusiųjų įkrikščioninimo 
(katechumenato) programą, skir tą nekrikštytiems 
suaugusiesiems; 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. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Spalio 1 d. 19 val. mūsų bažnyčioje Šv. Kr istoforo 
kamerinio orkestro ir solistės Viktorijos Miškūnaitės 
koncertas iš ciklo „Susitikimai su klasika...“, skirtas Jur-
gio Ambraziejaus Pabrėžos metams, Pasaulinei muzikos 
ir Tarptautinei pagyvenusių žmonių dienai. 

 
PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI: 
Žurnalus: ,,Artuma“ ir ,,Tapati“, įvairių knygų, CD diskų 
bei pašventintų žvakių. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA  
vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. šventoriuje 
esančioje koplytėlėje. Vieningai junkimės maldai.   
Popiežiaus intenc.: meldžiamės, kad visi drąsiai rinktu-
mės santūrų bei aplinką tausojantį gyvenimo būdą ir 
džiaugtumės jaunais žmonėmis, kurie drąsiai tam pasi-
ryžta. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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 

Kretingos savivaldybei. Taip pat jus ar jūsų šeimas kvie-

čiame aukoti ar padėti surasti rėmėjų šiam tikslui. Aukas 

galite užnešti į parapijos raštinę. Dėkojame už Jūsų pas-

tangas. Telaimina Jus Dievas.  

 

 
 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

Rugsėjo 13 d., pirmadienį, 17:30 val. Kretingos mažes-
niųjų brolių vienuolyno refektoriuje vyks diskusija apie 
šiandienos socialines ir politines aktualijas, taip pat bus 
pristatytas naujas krikščioniškas darinys – Lietuvos krikš-
čionių darbuotojų profesinė sąjunga. Dalyviai: 
- Audrius Globys, - Lietuvos krikščionių darbuotojų pro-
fesinės sąjungos pirmininkas; 
- kun. Algirdas Toliatas - Lietuvos krikščionių darbuotojų 
profesinės sąjungos dvasinis palydėtojas. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
SUSIPAŽINKIME SU BIBLINE IŠGANYMO ISTORIJA 

Kelionė po Šventąjį Raštą. Šis kuras sujungia 73 Šv. Raš-

to knygas į visumą ir atskleidžia didelį jo paveikslą. Sudė-

tingas Šv. Raštas tampa paprastu, nes atrandame jame 

įaustą Dievo meilės žmogui istoriją ir pradedame ją sup-

rasti. Keliaudami ir susipažindami su pagrindiniais šios 

istorijos asmenimis ir įvykiais, išgirstame stulbinantį tikė-

jimo istorijos pasakojimą, kuris yra ir kiekvieno žmogaus 

asmeninė tikėjimo istorija. 

Kursas prasideda rugsėjo 16 d. 19 val. mūsų bažnyčio-

je ir vyks ketvirtadieniais, kursą ves Aušra Mizgirienė. 

Registracija parapijos raštinėje arba tel. 8 686 30227.  

   Evangeliją pagal Morkų būtų galima pavadinti 

„Kryžiaus Gerą ja Naujiena“. Visa Jėzaus Misija ir Jo 

gyvenimo slėpinys išryškėja kančios įvykiuose. „Jėzaus 

Kristaus, Dievo Sūnaus Evangelijos” (Mk 1, 1) pagal 

Morkų skaitytojas ar klausytojas supranta Jėzų esant Me-

siją tik jo kančios įvykiuose, kurie įprasmina visą Jo veik-

lą ir mokslą. Morkaus vystoma istorija yra, kad žmonės 

nesupranta ir neatpažįsta Jėzaus, kaip Mesijo, misijos net-

gi po visų Jėzaus padarytų stebuklų ir darbų, kurie Evan-

gelijoje pagal Morkų užima labai svarbią vietą (apie pusę 

savo knygos dalies Morkus skiria būtent Jėzaus stebuk-

lams). Jėzų, jau mirusį ant kryžiaus, Dievo Sūnumi išpa-

žįsta ne fariziejai ar uolieji rašto mokovai, netgi ne Jo na-

miškiai ar artimieji, kurie Jėzų laikė išprotėjusiu (plg. Mk 

3:21), bet pagonis šimtininkas - „Iš tikro šitas žmogus 

buvo Dievo Sūnus!“ (Mk 15, 39). Gal todėl žmonės ir 

laikė Jėzų tai Eliju, tai Jonu Krikštytoju, tai dar kuriuo iš 

pranašų, nes nesuprato Jėzaus ir nesidalijo Jo kančia, ne-

valgė Jo kūno ir negėrė Jo kraujo... Tik tie, kurie nešė ir 

neša kryžių kartu su Jėzumi, gali išpažinti su Petru „Tu 

esi Mesijas“ - tu esi mano gyvenimo Viešpats, arba, kaip 

šventasis Pranciškus sakė, „mano Dievas ir mano viskas“. 

Jėzus ir Jo Geroji naujiena galėjo įprasminti Morkaus lai-

kų Nerono persekiojimus išgyvenusios krikščionių bend-

ruomenės kentėjimus, kankinių kančias, motinų aimanas, 

našlaičių ašaras, taip pat Jėzus gali įprasminti ir mūsų, 

kurie gyvename XXI amžiuje, kančias. Jėzus neprašo 

skelbti Jo mesijiškumo skambiom frazėm ar retorikos nu-

dailintais žodžiais, neišgyvenus Jo kančios ir neišgėrus Jo 

taurės, Jis netgi draudžia tai daryti (Mk 8, 30). Jėzus nori, 

kad mes būtume Jo mokiniai tokiu gyvenimu, kaip ir Jo, 

kad parodytume meilę Mesijui darbais, o ne žodžiais... 

„Kodėl jūs tokie bailūs? Argi jums tebestinga tikėji-

mo?!“ (Mk 4, 40). Jėzus moko, kad mes kantrumu, pa-

siaukojimu, ilgu darbavimusi dėl Dangaus Karalystės ir 

ištikimybe vieni kitiems bei Evangelijai būtume Jo sekė-

jai ir apaštalai. Iš „Bernardinai.lt archyvo 


