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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  
25 P - Rom 8, 12–17 • Ps 68, 2. 4. 6–7ab. 20–21 • † Lk 13, 10–17  

26 A - Rom 8, 18–25 • Ps 126, 1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6 • † Lk 13, 18–21  

27 T - Rom 8, 26–30 • Ps 13, 4–5. 6 • † Lk 13, 22–30  

28 K - Šv. Simonas ir Judas (Tadas), apaštalai 

           Ef 2, 19–22 • Ps 19, 2–3. 4–5 • † Lk 6, 12–19 

29 P - Rom 9, 1–5 • Ps 147, 12–13. 14–15. 19–20 • † Lk 14, 1–6  

30 Š - Rom 11, 1–2a. 11–12. 25–29 • Ps 94, 12–13a. 14–15. 17–       

     18 • † Lk 14, 1. 7–11  

31   XXXI EILINIS SEKMADIENIS  Įst 6, 2–6 • Ps 18, 2–3a. 3bc–4.  

      47. 51ab • Žyd 7, 23–28 • † Mk 12, 28b–34 
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Parapijos vik. Rolandas Taučius OFM 
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Diakonas Bernardas Belickas OFM 
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Parapijos vik. Paulius Vaineikis OFM 
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Vienuolyno gvardijonas Andrius Dobrovolskas OFM 

Mob.tel.: 8 698 44769 

 Aleliuja. –  Mūsų Išganytojas Jėzus Kristus sunaiki-
no mirtį ir nušvietė gyvenimą savo Evangelija. –

  Aleliuja. 
 

Evangelija (Mk 10, 46–52) 
 

    Iškeliaujant Jėzui su mokiniais ir gausinga minia 
iš Jericho, aklasis elgeta Bartimiejus (Timiejaus 
sūnus), sėdėjo prie kelio. Išgirdęs, jog čia Jėzus iš 
Nazareto, jis pradėjo garsiai šaukti: „Jėzau, Dovydo 
Sūnau, pasigailėk manęs! „Daugelis jį draudė, kad 
nutiltų, bet jis dar garsiau šaukė: „Dovydo Sūnau, 
pasigailėk manęs!“ 
  Jėzus sustojo ir tarė: „Pašaukite jį“. Žmonės pašau-
kė neregį, sakydami: „Nenusimink! Kelkis, jis tave 
šaukia“. Tasai, nusimetęs apsiaustą, pašoko ir pribė-
go prie Jėzaus. Jėzus prabilo į jį: „Ko nori, kad tau 
padaryčiau?“ 
  Neregys atsakė: „Rabuni, kad praregėčiau!“ 
  Tuomet Jėzus jam tarė: „Eik, tavo tikėjimas išgel-
bėjo tave“. Jis tuoj pat praregėjo ir nusekė paskui 
Jėzų keliu. 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI: 
Jer 31, 7–9: Akluosius ir raišus aš guosdamas parlydėsiu 
Ps 126, 1–2ab. 2cd–3. 4–5. 6. P.: Tikrai mums Viešpats stebuk-
lą padarė, mus aptvindė linksmybe. 
Žyd 5, 1–6: Tu esi kunigas per amžius Melchizedeko būdu 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

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. 

VYSKUPŲ SINODO MALDA 
 

Stovime priešais Tave, Šventoji Dvasia, 
susirinkę Tavo vardu. 

 

Tik Tu viena mus veski, 
tebūna mūsų širdys Tavo namai; 

Parodyk mums kelią, kuriuo turėtume eiti, 
ir pamokyk, kaip jį įveikti. 

 

  Esame silpni ir nuodėmingi; 
neleisk mums skleisti netvarkos. 

       Neleisk, kad mus klaidingu keliu  
vestų neišmanymas 

          ar kad šališkumas turėtų įtakos  
mūsų veiksmams. 

 

Leisk Tavyje rasti mūsų vienybę, 
kad kartu galėtume keliauti į amžinąjį gyvenimą, 

nenuklysdami nuo tiesos kelio, 
nuo to, kas teisinga. 

 

Viso to prašome Tavęs, kuri veiki visada ir visur, 
kartu su Tėvu ir Sūnumi per amžių amžius. 

Amen. 
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„Eik, tavo tikėjimas išgelbėjo tave“. 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

 

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. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

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. 

    Spalio 24 d.  Misijų diena. 
Homilija 

Jericho neregio Bartimiejaus išgydymas yra paskutinis 
Jėzaus atliktas išgydymo stebuklas, pabaigiantis skait-
lingus Jėzaus pamokymus apie moralę. Ir tai yra mo-
mentas, po kurio keliaujama į Jeruzalę, o ten Jėzaus 
laukia Didžiosios Savaitės įvykiai, nuo garbingo įžen-
gimo į miestą iki kančios ir prisikėlimo. Taigi šis 
neregio išgydymo stebuklas nėra “atsitiktinis”.   
Jėzus davė labai svarbių pamokymų apie moralę; jei-
gu jų būtų paisoma, žmonės atsinaujintų savo vidumi, 
pasikeistų jų mąstysena ir elgsena. Todėl svarbu kal-
bėti apie širdies išlaisvinimo ir nutyrinimo dovaną, 
jeigu siekiame atrasti Jėzų – tikrąjį lobį – ir juo sekti. 
Čia turime galvoje laisvę nuo egoizmo; jausmų laisvę 
(santuokinę vienybę ir santuokos neišardomumą, mei-
lę ir pagarbą savo vaikams); čia turime galvoje laisvę 
nuo materialinio turto; laisvę nuo valdžios troškimo.  
Kiekvienoje iš šių sričių Jėzaus mokinys patiria nuola-
tinę įtampą tarp vyraujančios pasaulietinės mąsty-
senos ir Jėzaus kvietimo. Dažnai įtampa virsta stipriu 
susidūrimu ir konfliktu tarp blogio sutemų ir Evange-
lijos šviesos. Kaip tik šioje Evangelijos vietoje, prieš 
rašydamas apie Jėzaus kelionę į Jeruzalę, evangelistas 
Morkus ir pasakoja apie Jericho neregio išgydymą.  
Aklas elgeta Bartimiejus “sėdėjo prie kelio “ (46 eil.): 
sėdėjo nejudrus, laukdamas išmaldos, taigi visiškai 
priklausomas nuo kitų žmonių... Tačiau artinantis Jė-
zui jo gyvenimas ima keistis: elgeta kelis sykius šau-
kia Jėzui, pranešdamas apie sunkią savo dalią ir prašy-
damas pasigailėjimo (47-48 eil.). Priešais elgetą atsiduria 
grupė mokinių, šie iš pradžių bando jį nutildyti, o po 
to paragina eiti prie Jėzaus, kuris jį kviečia (49 eil.). 

Neregys, nusimetęs apsiaustą – savo ankstesnio sau-
gumo simbolį – pašoka ant kojų, pribėga prie Jėzaus, 
kalbasi su juo, gauna iš Jo tikėjimą ir regą bei pradeda 
sekti paskui Jėzų keliu (52 eil.). Kelias į Jeruzalę – sun-
kus, ypač dėl tą savaitę Jėzaus laukiančių įvykių; ta-
čiau mokinys, jau nušviestas Jėzaus šviesos, žino, jog 
Mokytojas eina priekyje jo, traukia jį prie savęs ir pa-
tiki jam misiją, kurią dera atlikti nuolankiai, ištikimai 
ir su vidine laisve.   
Bartimiejus yra mokinio – kuris galiausiai išvysta 
Mokytojo šviesą ir apsisprendžia juo sekti – paveiks-
las. Jėzaus kvietimas neregį pasiekia ne tiesiogiai, o 
per tarpininkus, per kitus žmones, kurių užduotis – 
perduoti šį kvietimą. Tai žmonės, kurie didžiąją savo 
laiko dalį skiria vargstančių brolių ir sesių išklausy-
mui; tai žmonės, kurie visuomet atranda padrąsinantį 
žodį ir geba nurodyti neregiams kelią pas Mokytoją.  
Tokia yra tikinčiųjų bendruomenės misionieriška atsa-
komybė: patyrę Dievo meilę, tikintieji gauna užduotį 
savo liudijimu ir žodžiu pašalinti kliūtis iš kelio, pa-
lengvinti kelionę tiems, kurie ieško Jėzaus šviesos ir 
tiesos. Mes esame raginami netylėti apie tai, ką girdė-
jome ir matėme: sutikome Šviesą, ir privalome per-
duoti ją kitiems žmonėms. Mes visi esame Jėzaus mo-
kiniai ir misionieriai! 
Misionieriškas kiekvieno pakrikštytojo įsipareigoji-
mas neturi ribų: pirmiausiai jis nukreiptas į artimiau-
sią aplinką, kad po to pasiektų pasaulio pakraščius.  

Kai kurie misionieriai palieka savo gimtinę ir keliau-
ja toli skelbti Kristaus Bažnyčios vardu: palaikykime 
juos savo maldomis ir ekonomine parama (kaip tik 
dėl šios priežasties šio sekmadienio rinkliava yra 
skirta labiausiai skurstančioms pasaulio misijoms). 
Tačiau esama ir kasdienio gyvenimo misionierių, 
kurie nekeliauja į tolimus kraštus, o lieka savo įpras-
tinėje aplinkoje: tai mes visi! Įsiklausykime į Jėzaus 
balsą – į Jėzaus, kuris mus gelbsti, išlaisvina iš nuo-
dėmės tamsos – ir neškime šią viltį kitiems žmo-
nėms, gyvenantiems šalia mūsų ir kurie galbūt vis 
dar paskendę sielos sutemose. Be ilgų kalbų ir pa-
mokslų. Tačiau su meile, viltimi, optimizmu ir tar-
nyste.  
Popiežius Pranciškus savo Apaštališkajame Paragini-
me Evangelii Gaudium rašo: “Kiekvienas vyras ir 
moteris yra misija, ir tai yra priežastis, dėl kurios jie 
yra šioje žemėje. Būti patrauktiems ir būti siunčia-
miems yra du dalykai, kuriuos mūsų širdis, ypač kai 
ji jauna, jaučia kaip vidines meilės galias, žadančias 
ateitį ir stumiančias į priekį gyvenimo keliu... Kiek-
vienas iš mūsų yra pašauktas apmąstyti šią tikrovę: 
“Aš esu misija šioje žemėje, ir todėl čia esu” (EG, 273).  

Neatsisakykime gyventi savo tikėjimu! Negalime 
tylėti apie tai, ką matėme ir girdėjome! 


