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KELYJE 
2021-09-26 

NR.1162 

L I T U R G I N I A I  S K A I T I N I A I  
27 P - Šv. Vincentas Paulietis, kunigas 
          Zch 8, 2–8 • Ps 102, 16–18. 19–21. 29 ir 22–23 • † Lk 9, 46–50 

28 A - Zch 8, 20–23 • Ps 87, 2–3. 4–5. 6–7 • † Lk 9, 51–56  

29 T -  Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas, arkangelai 
           Dan 7, 9–10. 13–14 arba Apr 12, 7–12a • Ps 138, 1–2a. 2b–3. 4–5 •  

           † Jn 1, 47–51 

30 K - Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas 
           Neh 8, 1–4a. 5b–6. 8–12 • Ps 19, 8. 9. 10. 11 • † Lk 10, 1–12 

1 P - Šv. Kūdikėlio Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja 
           Bar 1, 15–22 • Ps 79, 1–2. 3–5. 8. 9 • † Lk 10, 13–16 

2 Š - Šv. Angelai Sargai.  Iš 23, 20–23 • Ps 91, 1–2. 3–4. 5–6. 10–11 •  
      † Mt 18, 1–5. 10 
3  XXVII EILINIS SEKMADIENIS  Pr 2, 18–24 • Ps 128, 1–2. 3. 4–5.     

      6 • Žyd 2, 9–11 • † Mk 10, 2–16  

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. – Tavo žodis, Viešpatie, yra tiesa. 
   Pašventink mus tiesa. –  Aleliuja. 

 

Evangelija pagal Morkų (Mk 9, 38–43. 45. 47–48) 
 

   Jonas tarė Jėzui: „Mokytojau, mes matėme vieną 
tokį, kuris nevaikščioja su mumis, bet tavo vardu 
išvarinėja demonus. Mes jam draudėme, nes jis ne-
panoro eiti su mumis“. 
    Jėzus atsakė: „Nedrauskite jam! Nėra tokio, kuris 
mano vardu darytų stebuklus ir galėtų čia pat blogai 
apie mane kalbėti. Kas ne prieš mus, tas už mus! 
    Kas duos jums atsigerti taurę vandens dėl to, kad 
priklausote Mesijui, – iš tiesų sakau jums, – tas nep-
raras savo užmokesčio. 
    Kas pastūmėtų į nuodėmę vieną iš šitų tikinčiųjų 
mažutėlių, tam būtų geriau, jeigu jam užkabintų ant 
kaklo girnų akmenį ir įmestų į jūrą. 
    Jei tavoji ranka traukia tave nusidėti, – nukirsk ją! 
Tau verčiau sužalotam įeiti į gyvenimą, negu turint 
abi rankas, patekti į pragarą, į negęstančią ugnį. Ir jei 
tavo koja veda tave į nuodėmę, – nusikirsk ją, nes 
tau geriau luošam įžengti į gyvenimą, negu, turint 
abi kojas, būti įmestam į pragarą. O jei tave gundo 
nusidėti tavoji akis, – išlupk ją, nes verčiau tau vie-
nakiui įeiti į Dievo karalystę, negu turint abi akis, 
būti įmestam į pragarą, kur jų kirminas nemiršta ir 
ugnis negęsta“. 
  

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI: 
Sk 11, 25–29: Ar tu dėl manęs taip karščiuojies? Te 
visa Viešpaties tauta pranašais pasidaro 
Ps 19, 8. 10. 12–13. 14. P.: Įsakymai Viešpaties tie-
sūs, džiugina širdis. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA  
vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kankinių kop-
lyčioje. Vieningai junkimės maldai.   Popiežiaus intenc.: 
meldžiamės, kad visi drąsiai rinktumės santūrų bei aplinką 
tausojantį gyvenimo būdą ir džiaugtumės jaunais žmonė-
mis, 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. Bet patiems reikia surinkti  dar 3000 

€. Jūsų dėka jau surinkome –1756 €., bet dar  trūksta. Tad 

kviečiame kas galite paaukoti 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. 

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Zch_8,2-8
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_102,16-18.19-21.29ir22-23
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Lk_9,46-50
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Zch_8,20-23
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_87,2-3.4-5.6-7
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Lk_9,51-56
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Dan_7,9-10.13-14
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apr_12,7-12
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_138,1-2.2-3.4-5
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jn_1,47-51
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Neh_8,1-4.5-6.8-12
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_19,8.9.10.11
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Lk_10,1-12
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Bar_1,15-22
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_79,1-2.3-5.8.9
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Lk_10,13-16
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_I%C5%A1_23,20-23
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_91,1-2.3-4.5-6.10-11
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Mt_18,1-5.10
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Pr_2,18-24
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_128,1-2.3.4-5.6
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_128,1-2.3.4-5.6
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_%C5%BDyd_2,9-11
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Mk_10,2-16
mailto:br.juozapas@gmail.com
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Sk_11,25-29
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_19,8.10.12-13.14


„Tebūna visi Viešpaties žmonės pranašai, tesuteikia Viešpats savo dvasią visiems!“ 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

SPALIO MĖNUO SKIRTAS ŠVČ. M. MARIJOS 
ROŽINIUI 
Rožinis mūsų parapijos bažnyčioje bus kalbamas vaka-
rais – 17.15 val., sekmadieniais – prieš Sumos mišias.  
Kuo gausiau kviečiame visus jungtis maldai. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

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. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
ŠV. ANGELŲ SARGŲ DIENA 
Spalio 2 d. minima Angelų sargų diena, tad sveikina-
me mūsų miesto policijos darbuotojus bei linkime 
kantrybės, ištvermės ir Dievo palaimos visuose kasdieni-
niuose  jų darbuose. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Spalio 2 d. 19 val. mūsų bažnyčioje  šv.Pranciškaus 
garbei, jūsų laukia nuostabus chorinės muzikos festivalis 

„Dainoje tautos dvasia“ Kretingoje. Koncerto dalyviai: 
Lietuvos kariuomenės pučiamųjų instrumentų orkestras, 
vad. kapelmeisteris majoras Egidijus Ališauskas; 
Klaipėdos m. sav. kultūros centro Žvejų rūmų mišrus 
choras „Cantare“, vad. Artūras Dambrauskas, chormeis-
teris Ramūnas Baršauskas; 
Klaipėdos S. Šimkaus konservatorijos mišrus choras, 
vad. Jolanta Vyšniauskienė; 
Klaipėdos universiteto mišrus choras „Pajūrio aidos“, 
vad. Algirdas Šumskis; 
Kretingos r. kultūros centro kamerinis choras „Kristale“, 
vad. Kristina Rimienė; 
Palangos kultūros ir jaunimo centro kamerinis choras, 
vad. Edmundas Jucevičius. 
Programoje Mikalojaus Konstantino Čiurlionio simfoni-
nė poema „Miške“ (aranžuotė pučiamųjų orkestrui), kan-
tata „De Profundis“ chorui ir orkestrui, K. Daugėlos „Šv. 
Kazimiero choralas“ ir kiti kūriniai. 
Diriguos Tomas Ambrozaitis ir chorų vadovai.  
Maloniai kviečiame pasiklausyti. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Spalio 3 d., sekmadienį, 18 val. mūsų bažnyčioje  
šventojo  Pranciškaus  Asyžiečio tranzitas.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
KELIAUJANČIŲJŲ IR VAIRUOTOJŲ DIENA 
Rugsėjo paskutinį sekmadienį, minime Keliaujančiųjų ir 
vairuotojų dieną. Tai diena, skirta dar kartą visiems susi-
mąstyti apie eismo saugumą, moralines ir dvasines ver-
tybes, atsakyti sau į klausimą – ar tinkamai elgiamės 
kelyje? Policijos pareigūnai visiems primena, kad: 
1) prie transporto priemonės vairo sėskite tik blaivūs;  
2) važiuokite neviršydami leistino greičio; 3) transporto 
priemonėje ir vairuotojas, ir keleiviai privalo užsisegti 
saugos diržus. Mažuosius keleivius vežkite jiems skirto-
se specialiose sėdynėse; 4) būkite matomi tamsoje, nau-
dokite atšvaitus, šviečiančius žibintus, ryškiaspalves lie-
menes su šviesą atspindinčiais elementais; 5) prieš pės-
čiųjų perėją nulipkite nuo dviračio, elektrinio 
(motorinio) paspirtuko, triračio, riedžio ir per perėją jį 
persiveskite; 6) pėstieji, būkite atidūs ir įsitikinkite savo 
saugumu prieš įeidami į važiuojamąją kelio dalį. 
Puoselėkime kultūrą keliuose, gerbkime vieni kitus, pri-
siimkime atsakomybę už artimųjų ir aplinkinių saugumą 
keliuose. Tegul kiekviena Jūsų kelionė būna saugi!!! 
 

 

Malda 
 

Šventasis mylimasis Tėve,  
Tavo Sūnus Jėzus mus mokė, 

kad danguje kyla didžiulis džiaugsmas,  
kai atsiranda tas, kuris buvo pražuvęs, 

kai tas, kuris buvo išskirtas,  
atstumtas ar atmestas,  

vėl iš naujo priimamas į mūsiškį „mes“, – 
ir „mes“ vis didėja ir plečiasi. 

Prašome Tavęs: suteik visiems Jėzaus mokiniams 
ir visiems geros valios žmonėms  

malonę vykdyti Tavo valią pasaulyje. 
Palaimink kiekvieną priėmimo ir pagalbos gestą,  

kuriuo gyvenantieji tremtyje vėl įvedami  
į bendruomenės ir Bažnyčios „mes“,  
kad mūsų žemė galėtų tapti tokia,  

kokią Tu ją sukūrei, –  
visų brolių ir seserų bendri namai. Amen.  

 
        Roma, Šv. Jono bazilika Laterane, 2021 m. PRANCIŠKUS 

   Ak, tas pavydas! Net Jozuė, iš esmės doras vaikinas, akies 
mirksnį pasidavė šiam jausmui….Liepė, kad Mozė uždraustų 
Eldadui ir Medadui parnašauti, nes jie juk nebuvo prie Pa-
dangtės, liko stovykloje. Jis susierzino, manydamas, kad 
toks jų elgesys menkina Mozės autoritetą. Tačiau Dievo bi-
čiulis Mozė nuramino jaunuolį. 
   Kodėl Mozė nesijautė pažemintas? Nes iniciatyva ir Dva-
sia atėjo iš Viešpaties, nuo Mozės ji nepriklausė. Ne Mozė 
bus pašlovintas Dvasios dovanomis, kurios išlietos ant seniū-
nų, bet pats Viešpats. Ir Mozė džiaugėsi Viešpaties šlove, 
trokšdamas, kad visi pažintų Viešpatį taip artimai, kaip paži-
no jis, ir taip pat laisvai kalbėtųsi su Juo. O mes, kaip Jozuė, 
kartais norime parašyti scenarijų, kaip Dievas gali veikti 
žmonių gyvenime. Mozė moko mus būti atvirus neįprastam 
Dievo veikimui. 
   Panaši situacija pateikiama ir šiandienos Evangelijoje. Jo-
nas skundžia Jėzui vieną ,,konkurentą“, kuris išvarinėja de-
monus - tik pamatykite - Jėzaus vardu. Mokytojas liepia ne-
sijaudinti, nes ir per tą žmogų darbuojasi Dievas. ,,Kas ne 
prieš mus, tas už mus!“(Mk 9,40). Ir apaštalams, ir mums 
būdinga trokšti, kad viskas vyktų pagal mūsų įsivaizdavimą. 
Jėzus bando išplėsti mokinių požiūrį, kad jie gebėtų ateityje 
atpažinti Jo Dvasios veikimą. Tai bus ypač svarbu, kai Jėzų 
pradės įtikėti pagonys. 
   Dievas situacijas ir žmones vertina kitaip nei mes. Mes 
kartais kreivai žiūrime į netikėtumus. Dievas nori veikti 
žmonių gyvenime, išlieti jiems Dvasią, tad nelaukia, kol 
mūsų scenarijuje atsiras tokia scena. Jis kelia iššūkį mūsų 
siauražiūriškumui. Plačiau atmerk akis ir pamatysi - viskas 
bus gerai... 

Viešpatie, praplėsk mano lūkesčius, kad pamatyčiau,  
kaip Tu veiksi šiandien... 


