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Evangelija (Mk 10, 35–45) 
 

  Prie Jėzaus prieina Zebediejaus sūnus Jokūbas ir 
Jonas ir kreipiasi: „Mokytojau, mes norime, kad pa-
darytu, ko prašysime“. 
 Jis atsakė: „O ko norite, kad jums padaryčiau?“ 
 Jie tarė: „Duok mums sėdėti vienam tavo šlovės de-
šinėje, kitam – kairėje!“ 
  Jėzus atsakė: „Patys nežinote, ko prašote. Ar galite 
gerti taurę, kurią aš gersiu, ir būti pakrikštyti krikštu, 
kuriuo aš būsiu krikštijamas?“ 
   Jie sako: „Galime“. 
  Bet Jėzus jiems pasakė: „Beje, taurę, kurią aš ger-
siu, jūs gersite, ir krikštu, kuriuo aš būsiu pakrikšty-
tas, jūs taipgi būsite pakrikštyti. Tačiau ne mano rei-
kalas duoti vietą savo dešinėje ar kairėje –tai bus 
tiems, kuriems paskirta“. 
  Tai išgirdę, dešimtis supyko ant Jokūbo ir Jono. 
  Pasišaukęs mokinius, Jėzus prabilo: 
 „Jūs žinote, kad tie, kurie laikomi tautų valdovais, 
engia jas, ir jų didžiūnai rodo jiems savo galią. Ne 
taip bus su jumis! Kas iš jūsų įsigeis būti didžiausias, 
bus jūsų tarnas, ir kas panorės tarp jūsų būti pirmas, 
bus visų vergas. Juk ir Žmogaus Sūnus atėjo, ne kad 
jam būtų tarnaujama, bet kad pats tarnautų ir savo 
gyvybės kaina daugybę išpirktų“. 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI: 

Iz 53, 10–11: Jis savo gyvybę aukojo už nuodėmes 

Ps 33, 4–5. 18–19. 20. 22. P.: Viešpatie, būki tu 
mums gailestingas, mes gi taip tavim tikim. 

Žyd 4, 14–16: Su pilnu pasitikėjimu artinkimės prie 
malonių sosto 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

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  dar reikia surinkti  dar 

1000 €. Tad kviečiame kas galite paaukoti ar padėti surasti 

rėmėjų šiam tikslui. Aukas galite užnešti į parapijos rašti-

nę. 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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„Žmogaus Sūnus atėjo, kad savo gyvybės kaina daugybę išpirktų .“ 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

Spalis - MISIJŲ MĖNUO 

Stoti į misijos kelią – tai dėkingumo už susitikimą su Jė-

zumi Kristumi išraiška. Pirmieji krikščionys visus nepato-

gumus, nesėkmes, sunkumus pavertė misijos galimybėmis. 

Šiuo pandemijos laiku užuojautos misija yra neatidėliotina 

kovojant su klastingu pesimizmu: „Yra kaip yra, geriau 

nebus“. Melstis už misionierių pašaukimus – šį pašaukimą 

Dievas skiria visiems, tačiau įvairiais būdais. 

Pasaulinės misijų dienos proga (šiemet tai 2021 m. spa-

lio 24 d.) per  milijardą kr ikščionių drauge vienysis 

maldoje. Tai bus ir proga dalytis dvasiniais, liturginiais, 

kultūriniais lobiais; taip pat svarbu dalytis materialinėmis 

gėrybėmis.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

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. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

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. 

    – Kaip vietinėje Bažnyčioje vykdoma valdžia, kokia yra 
komandinio darbo praktika, kaip skatinama pasauliečių 
tarnystė? 
– Kokios procedūros ir metodai taikomi priimant spren-
dimus? Kokios priemonės skatinamos siekiant skaid-
rumo ir atskaitomybės? 
– Kaip ugdomi tie, kurie bendruomenėje eina atsakingas 
pareigas? Kas daroma, kad jie gebėtų labiau įsiklausyti į 
kitus ir kalbėtis? 
   Sinodo sekretoriatas prašo, kad vietinių Bažnyčių 
mastu vyksiančių pasitarimų apibendrinimai būtų sutal-
pinti į ne daugiau kaip dešimties puslapių tekstą, atsime-
nant, kad šios proceso tikslas – ne kurti dokumentus, bet 
sužadinti svajones, pranašystę ir viltį. (JM / Vatican News) 

Sinodas apie sinodiškumą.  
   Paskelbti parengiamieji dokumentai Vyskupų sinodo ge-
neralinis sekretoriatas paskelbė vadovą ir parengiamąjį do-
kumentą, kurie padės vietinėms Bažnyčioms rengtis būsi-
mam Sinodui. 
Pasirengimai būsimam Sinodui, kuriame bus kalbama apie 
Bažnyčios sinodiškumą, prasidės Romoje spalio 9–10 die-
nomis, o nuo spalio 17-osios prasidės pasirengimų procesas 
vieninių Bažnyčių mastu. Šiam etapui yra skirti dabar skel-
biami pagalbiniai tekstai – vadovas ir parengiamasis doku-
mentas – kuriuos Vyskupų sinodo generalinis sekretorius 
kardinolas Mario Grechas su bendradarbiais pristatė antra-
dienį Vatikane vykusioje spaudos konferencijoje. 
   Šie dokumentai siūlomi kaip pagalbinės priemonės pir-
majame pasitarimų etape, kuris vietinių Bažnyčią mastu 
vyks nuo šių metų spalio iki ateinančių metų balandžio. 
Antradienį pristatytas parengiamasis dokumen-
tas pradedamas esminiais klausimais: kaip šiandien įvai-
riais lygmenimis (nuo vietinio iki visuotinio) įgyvendina-
mas Bažnyčios, kaip kartu keliaujančios Dievo tautos, idea-
las? 
   Vyskupų Sinodo sekretoriatas siūlo keletą būtinų dalykų. 
Visų pirma kiekvienos vietinės Bažnyčios gyvenimas turi 
būti labiau įtraukus, kad visi, ypač tie, kurie dėl įvairių 
priežasčių atsiduria nuošalyje, turėtų galimybę išreikšti sa-
vo nuomonę ir būti išgirsti. Turi būti pripažįstamos ir verti-
namos visos dovanos ir charizmos, kurias Šventoji Dvasia 
suteikia visų žmonių labui. Taip pat reikia išnagrinėti, kaip 
vietinėse Bažnyčiose išgyvenama atsakomybė, kaip vykdo-
ma valdžia, kaip veikia struktūros, išsiaiškinti, ar stengia-
masi iš jų valdymo pašalinti tas praktikas, kurios yra nesu-
derinamos su Evangelija. Neturi būti pamiršta ir kančia, 
kurią patyrė nepilnamečiai ir pažeidžiami žmonės dėl dva-
sininkų seksualinių nusikaltimų, piktnaudžiavimo turima 
galia Bažnyčios gyvenime ar įtaka žmonių sąžinėms. 
   Pasak Sinodo sekretoriato, nemažai vilties teikia tai, kad 
daug kur pasaulyje jau prasidėjo daugiau ar mažiau struktū-
ruoti susitikimai ir konsultavimosi su Dievo tauta procesas. 
Prašoma į šį procesas kiek įmanoma plačiau įtraukti pasau-
liečius. Parengiamajame dokumente pakartota, kad visiems 
pakrikštytiesiems yra suteikia misija būti Evangelijos skel-
bėjais ir liudytojais, todėl labai svarbu, kad Sinodo kelyje 
ganytojai nebijotų įsiklausyti į visų Dievo tautos narių bal-
sus. Sinodinėje Bažnyčioje iš tiesų visi turi ko išmokti. 
Kiekvienas turi girdėti kitus, o visi – klausyti Šventosios 
Dvasios. Sinodo sekretoriatas parengiamajame dokumente 
išryškino dešimt klausimų, kurie turėtų pasitarnauti, kad 
vietiniu mastu vyksiantys pasirengimai būtų kiek įmanoma 
turiningesni ir vaisingesni: 
– Ar vietinę Bažnyčią suvokiame kaip bendrakeleivių 
bendruomenę? Kas yra mūsų bendrakeleiviai ir ką mes pa-
liekame už mūsų bendruomenės ribų? 
– Ar visi yra išklausomi? Ar girdime jaunimo, moterų bal-
sai? 
– Ar bendruomenėje ir jos institucijose skatinamas laisvas 
ir autentiškas bendravimo stilius be dviveidiškumo ir opor-
tunizmo? 
– Kaip malda ir liturgija įkvepia ir padeda eiti kartu? Ar 
skatinamas aktyvus visų tikinčiųjų dalyvavimas bendruo-
menės maldoje? 
– Ar visi suvokia savo atsakomybę? Ar skatinamas sociali-
nis teisingumas, ginamos žmogaus teisės, saugomi mūsų 
bendri namai? 
– Kaip vyksta bendradarbiavimas su kitomis vyskupijomis, 
vienuolijomis, judėjimais,  institucijomis, netikinčiaisiais? 
– Kokie santykiai palaikomi su kitų krikščioniškų konfesijų 
broliais ir seserimis? 
 


