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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  
11 P - Rom 1, 1–7 • Ps 98, 1. 2–3ab. 3c–4 • † Lk 11, 29-32  

12 A - Rom 1, 16–25 • Ps 19, 2–3. 4–5 • † Lk 11, 37–41  

13 T - Rom 2, 1–11 • Ps 62, 2–3. 6–7. 9 • † Lk 11, 42–46  

14 K - Rom 3, 21–30 • Ps 130, 1–2. 3–4. 5–6 • † Lk 11, 47–54  

15 P - Šv. Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja 

      Rom 4, 1–8 • Ps 32, 1–2. 5. 11 • † Lk 12, 1–7 

16 Š - Rom 4, 13. 16–18 • Ps 105, 6–7. 8–9. 42–43 • † Lk 12, 8–12  

17  XXIX EILINIS SEKMADIENIS   Iz 53, 10–11 • Ps 33, 4–5. 18–   

      19. 20. 22 • Žyd 4, 14–16 • † Mk 10, 35–45 

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. –  Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra 
dangaus karalystė. –  Aleliuja. 

 

Evangelija (Mk 10, 17–30) 
 

   Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs 
puolė prieš jį ant kelių ir klausė: „Gerasis Mokytojau, 
ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“ 
   Jėzus tarė: „Kam vadini mane geru? Niekas nėra ge-
ras, tik vienas Dievas. Žinai įsakymus: 'Nežudyk, nes-
vetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, 
gerbk savo tėvą ir motiną'“. 
   Tas atsakė: „Mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat 
jaunystės“. 
   Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: „Vieno dalyko 
tau trūksta: eik, parduok visa, ką turi, ir išdalyk varg-
šams; taip įsigysi lobį danguje. Tada ateik ir sek paskui 
mane“. Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasit-
raukė, nes turėjo daug turto. 
   Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius: „Kaip sunku 
turtingiems įeiti į Dievo karalystę!“ Mokiniai buvo 
priblokšti jo žodžių. Tada Jėzus vėl jiems tarė: 
„Vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę! Leng-
viau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuo-
liui įeiti į Dievo karalystę“. 
   Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi: „Kas tada 
galės išsigelbėti?“ 
   Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: „Tai neįmanoma žmo-
nėms, bet ne Dievui: Dievui viskas įmanoma“. 
  Tada Petras ėmė jam sakyti: „Štai mes viską palikome 
ir sekame paskui tave“. 
  Jėzus tarė: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, kuris 
dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, 
ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar laukus ir ki-
tus jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, 
brolių, seserų, motinų, vaikų ir laukų (kartu su perse-
kiojimais) ir ateisiančiu laiku – amžinojo gyvenimo“. 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI: 
Išm 7, 7–11: Išminčiai neprilygsta nė didžiausi turtai 
Ps 90, 12–13. 14–15. 16–17. P.: Viešpatie, mus at-
gaivinki savo malone, ir džiūgausim, kol gyvuosim. 
Žyd 4, 12–13: Dievo žodis teisia širdies sumanymus 
bei mintis 

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 pervesti 

į parapijos sąskaitą, įmesti į bažnyčios gale skirtą dėžu-

tę, ar atnešti į raštinę. Dėkojame už Jūsų paramą. Telai-

mina Jus Dievas. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

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. 
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„Vieno dalyko tau trūksta: eik, parduok visa, ką turi, ir išdalyk vargšams; taip įsigysi lobį danguje!“ 

liacija negali Dievo žodžio palikti nuošalyje. Todėl ir 
rožinis, idant būtų kontempliatyvi malda, remiantis Mari-
jos maldos pavyzdžiu, turi visada kilti iš širdies tylos 
kaip atsakas į Dievo žodį. Atidžiau pažvelgus, rožinis yra 
visas suaustas iš Šventojo Rašto elementų. Iš pradžių 
skelbiamas slėpinys, kuris, kiek įmanoma, kaip yra šian-
dien, turėtų būti formuluojamas iš Biblijos paimtais žo-
džiais. Toliau – „Tėve mūsų“: tai suteikia maldai 
„vertikalią“ kryptį ir atveria rožinį recituojančiojo širdį 
deramai vaiko nuostatai atsižvelgiant į Viešpaties kvieti-
mą: „Kai melsitės, sakykite: Tėve…“ (Lk 11, 2). Pirmojo-
je Ave Maria dalyje – ji irgi kyla iš Evangelijos – kaskart 
girdime žodžius, kuriais Dievas per angelą kreipėsi į 
Mergelę Mariją, bei jos pusseserės Elzbietos palaiminimo 
žodžius. Antroji Ave Maria dalis yra atsakas vaikų, kurie 
prašydami kreipiasi į Motiną, taip išreikšdami savo prita-
rimą Dievo apreikštam išganymo planui. Tad besimel-
džiančiųjų mintys visada lieka įsišaknijusios Šventajame 
Rašte ir jame atskleidžiamuose slėpiniuose. 
Baigdamas šiandien švenčiamo Pasaulio misijų sekma-
dienio proga norėčiau priminti apaštališkąjį rožinio mat-
menį, labai intensyviai išgyventą pal. Baltramiejaus Lon-
go: jo jis buvo įkvėptas šiame žemės lopinėlyje padaryti 
daugybę gailestingosios meilės ir žmogiškojo bei sociali-
nio skatinimo darbų. Jis troško, kad ši šventovė būtų vi-
sam pasauliui atvira kaip rožinio maldos skleidimo cent-
ras ir taikos tarp tautų prašymo vieta. Brangūs bičiuliai, 
šias abi užduotis, apaštalavimą gailestingąja meile ir mal-
dą už taiką, norėčiau dar kartą patvirtinti ir patikėti jūsų 
dvasinėms bei pastoracinėms pastangoms. Vadovauda-
miesi savo gerbiamo steigėjo pavyzdžiu bei jo padedami 
turėtumėte nenuilstamai karštai darbuotis šioje Viešpaties 
vynuogyno dalyje, kurią taip mėgo Dievo Motina.  
<...>Vertė „Bažnyčios žinios“ 
 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

SPALIS  YRA SKIRTAS ŠVČ. MERGELĖS MARI-
JOS ROŽINIUI 
Rožinis mūsų parapijos bažnyčioje bus kalbamas vaka-
rais – 17.15 val., sekmadieniais – prieš Sumos mišias. 
  Kuo gausiau kviečiame visus jungtis bendrai maldai. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
ATMINIMO LENTA J. AMBRAZIEJUI PABRĖŽAI 
2021 m. spalio 30 d. mūsų bažnyčioje, Vilniaus Ma-
žesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provinci-
ja ir Kretingos Apreiškimo vienuolynas  atidengs atmi-
nimo lentą , skirtą kunigo pranciškono Jurgio Ambra-
ziejaus Pabrėžos (1771 01 15 – 1849 10 30) 250-ajam 
gimimo jubiliejui ir LR Seimo paskelbtiems jo vardo 
metams. Atminimo lentą 17.30 val. pašventins ir 18.00 
val. Šv. Mišias aukos J. E. Telšių vyskupas A. Jurevi-
čius.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ŠV. MIŠIOS VISŲ ŠVENTŲJŲ IR  
VĖLINIŲ DIENOMIS 
Lapkričio 1 d. - 8.00, 12.30 ir 18.00 val. Po vakarinių 

18 val. šv. Mišių vyks Vėlinių procesija į senąsias kapi-

nes (procesijai reikia turėti žvakę ar žibintuvėlį).   

Lapkričio 2 d. šv. Mišios - 8.00 ir 18.00 val.  

Lapkričio 1-8 d. Vėlinių oktava. Šv. Mišios už jums 

brangius mirusius bus aukojamos visus vakarus 18 

val. Po šv. Mišių gedulinė procesija bažnyčioje.  

Bažnyčioje, prie raštinės rasite lapelius, į kuriuos 

galite surašyti mirusiųjų vardus ir kartu su auka, 

įmesti į tam skirtą dėžutę. 

 

    Popiežius BENEDIKTAS XVI 
Meditacija apie rožinio maldą 
Pompėja, 2008 m. spalio 19 d. (Sutrumpinta) 
Gerbiami broliai vyskupai ir kunigai, brangūs vienuoliai 
ir vienuolės, brangūs broliai ir seserys! 
Prieš įžengdamas į šventovę kartu su jumis kalbėti roži-
nio, trumpai stabtelėjau prie palaimintojo Baltramiejaus 
Longo urnos ir maldoje savęs paklausiau: „Iš kur šis didis 
apaštalas sėmėsi jėgų ir ištvermės, būtinų tokiam įspūdin-
gam, visame pasaulyje dabar žinomam darbui atlikti? Ar-
gi ne būtent iš rožinio maldos, kurią laikė dovana iš Die-
vo Motinos širdies?“ Taip, taip buvo iš tiesų! Tą liudija 
šventųjų patirtis: ši liaudiška marijiška malda yra brangi 
dvasinė priemonė, padedanti suartėti su Jėzumi ir Šven-
čiausiosios Mergelės mokykloje mokytis nuolatos vykdyti 
Dievo valią. Ši malda yra įsimąstymas į Kristaus slėpinius 
dvasiškai vienijantis su Marija, kaip Dievo tarnas Paulius 
VI pabrėžė apaštališkajame paraginime Marialis cul-
tus (45), o mano pirmtakas Jonas Paulius II vėliau išsa-
miai išdėstė apaštališkajame laiške Rosarium Virginis 
Mariae, kurį šiandien dvasioje dar kartą patikiu Pompė-
jos bendruomenei ir kiekvienam iš jūsų. Jūs, kurie gyve-
nate Pompėjoje, ypač jūs, brangūs kunigai, vienuoliai, 
vienuolės ir pasauliečiai, besidarbuojantys šioje nepakar-
tojamoje Bažnyčios dalyje, visi esate pašaukti persiimti 
pal. Baltramiejaus Longo charizma ir Dievo jums leidžia-
mu būdu tapti tikrais rožinio apaštalais. 
Tačiau, norint būti rožinio apaštalais, reikia asmeniškai 
patirti šios paprastos ir kiekvienam prieinamos maldos 
grožį ir gilumą. Norint kontempliuoti džiugų, spindintį, 
skausmingą ir šlovingą veidą, pirmiausia reikia leistis būti 
už rankos vedamam Mergelės Marijos. Kas, kaip Marija 
ir kartu su ja, išlaiko prieš akis Jėzaus slėpinius ir juos 
nenuilstamai kontempliuoja, tas vis labiau persiima jo 
jausmais ir tampa į jį panašus. Čia norėčiau pacituoti gra-
žią pal. Baltramiejaus Longo mintį. Jis rašo: „Kaip du 
bičiuliai, dažnai būdami kartu, ilgainiui supanašėja ir gy-
venimo būdu, taip ir mes, nuoširdžiai kalbėdamiesi su 
Jėzumi ir Mergele, medituodami rožinio slėpinius ir per 
komuniją kartu ugdydami bendrą gyvenimą, galime, kiek 
leidžia mūsų mažumas, tapti panašūs į juos ir iš jų kilnių 
pavyzdžių mokytis nuolankaus, neturtingo, paslėpto, 
kantraus ir tobulo gyvenimo“ (I Quindi Sabati del San-
tissimo Rosario. 27 ed., Pompei, 27; cituojama  Rosarium 
Virginis Mariae, 15). 
Rožinis yra kontempliacijos ir tylos mokykla. Iš pirmo 
žvilgsnio jis gali pasirodyti kaip malda, kurioje vienas po 
kito rikiuojami žodžiai ir kuri dėl to sunkiai suderinama 
su tyla, pagrįstai rekomenduojama meditacijai ir kon-
templiacijai. Iš tiesų tolygus Ave Maria kartojimas vidi-
nės tylos netrikdo, bet, priešingai, jos reikalauja bei ją 
palaiko. Panašiai kaip psalmių Valandų liturgijoje atveju 
tyla reiškiasi ne žodžiais ir sakiniais, ne kaip tuštuma, bet 
kaip žodžius pranokstančios ir kartu su jais širdžiai kal-
bančios galutinės prasmės buvimas. Tad, recituodami Ave 
Maria, turime rūpintis, kad mūsų balsai nenustelbtų Die-
vo balso, nes jis visada kalba tyla, „švelnios tylos bal-
su“ (1 Kar 19, 12). Todėl labai svarbu tiek asmeninėje, 
tiek bendruomeninėje maldoje puoselėti šią Dievo sklidi-
ną tylą. Net ir recituojamas didelės bendruomenės, kuri 
tai daro kasdien šioje šventovėje, rožinis turi būti suvo-
kiamas kaip kontempliatyvi malda, kas neįmanoma, kai 
stokojama vidinės tylos aplinkos. 
Norėčiau pridurti dar vieną mintį, susijusią su Dievo žo-
džiu rožinyje. Ji itin tinkama šiuo akimirksniu, kai Vati-
kane vyksta Vyskupų sinodas „Dievo žodis Bažnyčios 
gyvenime ir misijoje“. Nė viena krikščioniškoji kontemp- 
 


