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KELYJE 
2021-10-03 

NR.1163 

L I T U R G I N I A I  S K A I T I N I A I  
4 P - Šv. Pranciškus Asyžietis, vienuolis 

 Jon 1, 1 – 2, 1. 11 • Jon 2, 3. 4. 5. 8 • † Lk 10, 25–37 

5 A - Šv. Faustina Kovalska, vienuolė 

 Jon 3, 1–10 • Ps 130, 1–2. 3–4ab. 7–8 • † Lk 10, 38–42 

6 T - Jon 4, 1–11 • Ps 86, 3–4. 5–6. 9–10 • † Lk 11, 1–4 

7 K - Rožinio Švč. Mergelė Marija 

 Mal 3, 13–20a • Ps 1, 1–2. 3. 4. 6 • † Lk 11, 5–13 

8 P - Jl 1, 13–15; 2, 1–2 • Ps 9, 2–3. 6. 16. 8–9 • † Lk 11, 15–26  

9 Š - Jl 4, 12–21 • Ps 97, 1–2. 5–6. 11–12 • † Lk 11, 27–28  

10  XXVIII EILINIS SEKMADIENIS 

 Išm 7, 7–11 • Ps 90, 12–13. 14–15. 16–17 • Žyd 4, 12–13 •  

 † Mk 10, 17–30 

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. –  Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse 
pasilieka,  ir jo meilė mumyse tobula tampa.—  

Aleliuja. 
 

Evangelija (Mk 10, 2–16) 
 

   Atėjo fariziejų, kurie, spęsdami Jėzui pinkles, klau-
sė jį, ar galima atleisti žmoną. 
   Jis atsakė jiems: 'O ką jums yra įsakęs Mozė?“ 
  Jie tarė: „Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir at-
leisti“. 
  Tuomet Jėzus prabilo: „Dėl jūsų širdies kietumo 
parašė jums Mozė tokį nuostatą. O nuo sutvėrimo 
pradžios 'Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai 
kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie 
žmonos, ir du taps vienu kūnu'. Taigi jie – jau nebe 
du, o vienas kūnas. Todėl, ką Dievas sujungė, žmo-
gus teneišskiria!“ 
    Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis 
atsakė: „Kas atleidžia savo žmoną ir veda kitą, tas 
nusikalsta pirmajai svetimavimu. Ir jei moteris palie-
ka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja“. 
    Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet moki-
niai jiems draudė. Tai pamatęs, Jėzus užsirūstino ir 
tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas mane ir 
netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų 
sakau jums: kas nepriima Dievo karalystės kaip vai-
kas, – neįeis į ją“. 
    Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant 
jų rankas. 

   

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI: 
Pr 2, 18–24: Vyras ir moteris taps viena būtybe 
Ps 128, 1–2. 3. 4–5. 6. P.: Telaimina mus Dievas visą 
mūsų gyvenimą. 
Žyd 2, 9–11: Šventintojas ir šventinamieji – visi kyla 
iš vieno 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA  
vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kankinių kop-
lyčioje. Vieningai junkimės maldai.   Popiežiaus intenc.: 
melskimės, kad visi pakrikštytieji įsitrauktų į evangelizaci-
ją ir būtų pasirengę misijai, liudydami Evangelijos pripil-
dytą gyvenimą. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

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. Dėko-

jame už Jūsų pastangas. Telaimina Jus Dievas.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI: 
Žurnalus: ,,Artuma“ ir ,,Tapati“, įvairių knygų, CD diskų 
bei pašventintų žvakių. 
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„Ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria!“ 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 

 

SPALIS  SKIRTAS ŠVČ. M. MARIJOS ROŽI-
NIUI 
Rožinis mūsų parapijos bažnyčioje bus kalbamas vaka-
rais – 17.15 val., sekmadieniais – prieš Sumos mišias. 
Parapijos gr. atsakingos už Rožinio maldos pravedimą: 
Antradieniais – Motinos maldoje 
Trečiadieniais – Tikėjimas ir šviesa 
Ketvirtadieniais – Pasauliečių Pranciškonų Ordinas 
Penktadieniais – Gyvasis Rožinis 
Šeštadieniais – Marijos Legionas 
Sekmadieniais – Marijos Legionas 
  Kuo gausiau kviečiame visus jungtis bendrai maldai. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ŠĮVAKAR, spalio 3 d., sekmadienį, 18 val. mūsų 

bažnyčioje  šv.  Pranciškaus  Asyžiečio tranzitas.  
Kiekvienais metais spalio 3-iosios vakarą visa Pranciškoniš-

koji šeima mini tranzitą – šventojo Pranciškaus Asyžiečio 

perėjimą iš šio pasaulio į gyvenimą su Dievu. Tranzitas 

pranciškonams tradiciškai tapo svarbiu ir netgi privalomu 

metiniu įvykiu. Šis liturginis šv. Pranciškaus perėjimo atkar-

tojimas yra gyvybingas, be jo kažko svarbaus trūktų. Jis sus-

tiprina gyvą Pranciškaus atminimą ir atnaujina pranciškonų 

įsipareigojimą sekti Kristų neturtėlio iš Asyžiaus būdu. 

Šv. Pranciškaus praleido keletą paskutinių dienų prieš mirtį 

šlovindamas Viešpatį ir mokydamas savo brolius, kuriuos 

taip mylėjo, kartu su juo šlovinti Kristų. Kiek dar pajėgė, jis 

pratrūko giedoti psalmę: Garsiai šaukiuosi Viešpaties, balsu 

Viešpatį maldauju (Ps 142). Jis taip pat pakvietė visus pada-

rus šlovinti Dievą ir jau anksčiau sukurtos Kūrinijos gies-

mės žodžiais ragino juos mylėti Dievą. Net mirtį, kurią visi 

laikė siaubinga ir nekenčiama, jis paragino šlovinti Viešpatį, 

o pats Pranciškus džiaugsmingai laukdamas susitikimo su 

ja, pakvietė mirtį tardamas „Sveika, mano sese mirtie“ (Šv. 

Pranciškaus antrasis gyvenimas, T. Celano). 

Kai prisiartino jo mirties valanda, Pranciškus paprašė, kad 

prie jo mirties patalo ateitų visi kartu gyvenę broliai. Jis pa-

lengvino jiems savo išėjimą paguodos žodžiais, su tėviška 

meile drąsindamas mylėti Dievą. Jis kalbėjo apie kantrybę ir 

neturtą, ištikimybę šventai Romos Katalikų Bažnyčiai ir 

pirmenybę Evangelijai. Tada jis ištiesė rankas suformuoda-

mas kryžių, simbolį, kurį taip mylėjo, ir Nukryžiuotojo var-

du palaimino visus savo sekėjus. Jis pridėjo: „Mano sūnūs, 

išlaikykite pagarbią Dievo baimę ir likite su Juo. Užklupus 

gundymams ir išbandymams, palaiminti, kurie ištvers iki 

galo gyvendami taip, kaip pasirinko. Esu pakeliui pas Dievą 

ir pavedu jus visus Jo malonei.“ 

Po šių švelnių pamokymų Pranciškus paprašė atnešti jam 

Evangeliją ir atversti Evangelijos pagal Joną dalį, praside-

dančią žodžiais „Artinosi žydų Velykos“. Galiausiai, kai visi 

Dievo slėpiniai buvo užbaigti jame, jo šventa siela buvo 

išlaisvinta iš kūno ir paimta į Dievo šlovės bedugnę. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ŠILDYMO FONDAS 

Mieli parapijiečiai, tuoj prasidės šildymo sezonas. Mūsų 

bažnyčios pastatas nemažas ir mėnesio šildymui reikia 

apie 1000 eurų. Tad kas galite, maloniai prašome prisi-

dėti auka ar padėti surasti rėmėjų. Aukas galima perves-

ti į parapijos sąskaitą, įmesti į bažnyčios gale skirtą dė-

žutę, ar atnešti į raštinę. Dėkojame už Jūsų paramą. Te-

laimina Jus Dievas. 

        Ar tai teisėta? Ar leistina?“  - kamantinėjo kai kurie fari-

ziejai Jėzų, vildamiesi sugauti Jį klystant. Visi žinojo, kad 

Mozė leido skyrybas. Tai buvo gana įprastas dalykas to meto 

žydų visuomenėje. Bet Jėzus neužkibo ant jų masalo. Jėzus 

jų mintis nukreipė į Edeno sodą, į laikus iki Mozės, dar prieš 

nuodėmei įžengiant į pasaulį. ,,O nuo sukūrimo pradžios 

Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį. Štai kodėl vyras pa-

liks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos“ (Mk10, 6-7; 

plg.Pr 1, 27). Rūpindamiesi, kas yra teisėta, fariziejai uždavė 

neteisingą klausimą. Tikrasis klausimas būtų štai koks: ką 

Dievas turėjo galvoje? 

    Esame linkę rūpintis smulkmenomis ir detalėmis, norime 

tiksliai žinoti ir nustatyti ribas: kas leidžiama ir kas nelei-

džiama, kas teisinga ir kas klaidinga. O Jėzus ragino savo 

priešininkus mąstyti plačiau, įžvelgti milžinišką šlovingą 

Dievo sumanymą. To paties Jis linki ir mums.  

    Pagal Dievo sumanymą, santuoka yra didinga dalykas, 

neįspraudžiamas į teisingą elgseną ir netinkamo elgesio ven-

gimą. Dievas omenyje turėjo kūrybingą, ištikimą, pasiauko-

jamą meilę. Jis pats susisaistė su vyrais ir moterimis, sie-

kiančiais Jo malonės. Pagal Dievo sumanymą, santuoka - tai 

Dievo atspindys: tobulos Jo meilės apreiškimas kasdienybėje 

per netobulą vyro ir moters meilę. Santuoka - tai nuostabus 

langas į meilės ir ištikimybės ryšį. Tokio ryšio Dievas trokš-

ta su kiekvienu savo vaiku.  

    Jėzus nori pakelti mūsų akis į Dievo plano didybę, buvu-

sią nuo pat pradžių. Mūsų turima meilės šeimoje patirtis la-

bai toli nuo siekiamybės, nes visi esame nusidėjėliai. Vis 

dėlto mūsų šeimos gali būti nuostabios ir šlovinti Dievą. Net 

vargana santuoka ir eižėjanti šeima gali būti langas, tegu ir 

ne toks skaidrus, į Dievo meilę. Dievo meilė gali įspįsti ir 

pro nešvarų stiklą ir parodyti Tą, kuris mus sukūrė. Juk Die-

vui viskas įmanoma (plg.Mk 10,27). / ,,Žodis tarp mūsų“/ 

Viešpatie, padaryk mane 
savosios ramybės pasiuntiniu 
ir leisk man nešti 
meilę, kur siaučia neapykanta; 
santaiką, kur vyrauja barniai; 
vienybę, kur yra skilimas; 
tikėjimą, kur kankina abejonės; 
tiesą, kur viešpatauja klaida; 
viltį, kur braunasi nusiminimas; 
džiaugsmą, kur slegia liūdesys; 
šviesą, kur užgulusios tamsybės. 
 

Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau 
kitus paguosti, o ne pats būti  
guodžiamas; 
kitus suprasti, o ne pats būti suprastas; 
kitus mylėti, o ne pats būti mylimas, 
nes kas duoda – gauna, 
kas atleidžia, tam atleidžiama, 
kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi. 
 
                                       Amen.  


