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KELYJE 
2021-11-07 

NR.1168 

L I T U R G I N I A I  S K A I T I N I A I  

8 P - Išm 1, 1–7 • Ps 139, 1–3. 4–6. 7–8. 9–10 • † Lk 17, 1–6  

9 A - Laterano bazilikos Pašventinimas 

Ez 47, 1–2. 8–9. 12 arba 1 Kor 3, 9b–11. 16–17 • Ps 46, 2–3. 5–

 6. 8–9 • † Jn 2, 13–22 

10 T - Šv. Leonas Didysis, popiežius, Bažnyčios mokytojas 

 Išm 6, 1–11 • Ps 82, 3–4. 6–7 • † Lk 17, 11–19 

11 K - Šv. Martynas Turietis, vyskupas.  Išm 7, 22 – 8, 1 •  

 Ps 119, 89. 90. 91. 130. 135. 175 • † Lk 17, 20–25 

12 P - Šv. Juozapatas, vyskupas, kankinys 

 Išm 13, 1–9 • Ps 19, 2–3. 4–5 • † Lk 17, 26–37 

13 Š - Išm 18, 14–16; 19, 6–9 • Ps 105, 2–3. 36–37. 42–

 43 • † Lk 18, 1–8  

14  XXXIII  EILINIS SEKMADIENIS  Dan 12, 1–3 • Ps 16, 

 5. 8. 9–10. 11 • Žyd 10, 11–14. 18 • † Mk 13, 24–32  

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 

 P. Aleliuja. –  Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų 

yra dangaus karalystė. – P. Aleliuja. 
 

Evangelija (Mk 12, 38–44) 
 

  Mokydamas Jėzus kalbėjo miniai: 

 „Saugokitės Rašto aiškintojų, kurie mėgsta vaikš-

čioti su ilgais drabužiais, būti sveikinami aikštėse, 

užimti pirmąsias kėdes sinagogose ir pirmąsias vie-

tas vaišėse. Jie suryja našlių namus, dangstydamiesi 

ilga malda. Jų laukia itin griežtas teismas“. 

 Atsisėdęs ties aukų skrynia, Jėzus stebėjo, kaip 

žmonės metė į skrynią smulkius pinigus. Daugelis 

turtingųjų aukojo gausiai. Atėjo viena suvargusi naš-

lė ir įmetė du pinigėlius, tai yra skatiką. 

 Pasišaukęs savo mokinius, Jėzus pasakė jiems: „Iš 

tiesų sakau jums: ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš 

visų, kurie dėjo į atnašų skrynią. Visi aukojo iš to, 

kas jiems atlieka, o ji iš savo neturto įmetė visa, ką 

turėjo, visus savo išteklius“. 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI: 
1 Kar 17, 10–16: Miltų puodynė neištuštėjo, ir aliejaus 

ąsotis neišseko 

Ps 146, 7. 8–9a. 9bc–10. P.: Mano siela, Viešpatį garbink. 

Žyd 9, 24–28: Kristus vieną kartą yra paaukotas, kad at-

silygintų už visų nuodėmes 

† Mk 12, 38–44: Ši vargšė našlė įmetė daugiausia iš visų 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA  
vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kankinių 
koplyčioje. Vieningai junkimės maldai.   Popiežiaus in-
tenc.: melskimės, kad nuo depresijos ar perdegimo ken-
čiantys žmonės sulauktų paramos ir šviesos, atveriančios 
gyvenimui. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

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. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI: 
Žurnalus: ,,Artuma“ ir ,,Tapati“, įvairių knygų, CD diskų 
bei pašventintų žvakių. 
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„Našlaitį, našlę globoja, o nedoriesiems užkerta kelią. Viešpats yra amžių Valdovas, – jis tavo Dievas, Sione! “ 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

    .  
   Šio sekmadienio Evangelija atskleidžia tvirtai tikinčio 
žmogaus kilnumą. Pasvarstykime, ką reiškia Kristaus 
žodžiai: „Visi aukojo iš to, kas jiems atlieka, o ji iš savo 
neturto įmetė visa, ką turėjo, visus savo išteklius”. Dau-
gelis turtingųjų aukojo gausiai, o vargšė moteris tik vie-
ną skatiką. Tačiau Kristus sako, kad našlė įmetė dau-
giausiai. Klausant Kristaus žodžių, galima sakyti, kad jis 
blogas buhalteris. Jo Evangelijoje randame nemažai 
buhalterinių klaidų. Antai, jis sulygina vynuogyno darbi-
ninkus, nepaisydamas, kiek kas dirbo. Daug aukotojų 
nepastebėjo, o atkreipė dėmesį į vargšę našlę. 
  Kitados iš komunistų dažnai galima buvo išgirsti, esą 
Kristus buvęs pirmasis komunistas. Laimindamas betur-
čius, užstodamas vargšus, jis rodė savo palankumą prole-
tariatui. K. Marksas skelbė, kad visų blogybių šaknis 
esanti privati nuosavybė, todėl reikia ją panaikinti, atimti 
iš turinčių ir duoti visiems pagal poreikius. Ko trūko šiai 
ideologijai, kuri, remiama didžiulės armijos ir tankų, 
subliūško tarsi sprogęs burbulas? O, kad išmintingi 
marksistai būtų supratę tai, ką suprato varginga našlė! 
Šiandien prieš mus nauja materializmo grėsmė. Šiandien 
valdžia nesikėsina nacionalizuoti nuosavybės, bet labai 
realus pavojus, kad mūsų galvas apsvaigins medžiaginių 
gėrybių spindesys, ir mes tapsime naujos rūšies materia-
listai, blogesni už buvusiuosius. Kad šis pavojus realus, 
rodo mūsų žmonių veržimasis prie pelningų postų. Vieni 
grumiasi dėl gerai apmokomų vietų, kiti vienijasi į mafi-
jas, kad tik greičiau pralobtų. Jeigu gerai sumokama, 
nieko nereiškia net nužudyti žmogų. 
   Pagirdamas vargšę našlę, Kristus neliečia socialinio 
klausimo. Jam rūpi žmogaus ir Dievo santykiai. Našlės 
skatikas šiandien mus moko, kad turtas ir kitos žemiško-
sios gėrybės yra tik priemonės, kad galėtum žmoniškai 
gyventi. Bet jos neturi mūsų atitraukti nuo tikslo. Vien 
tik priemonės niekada nepatenkins Dievo ieškančio ir 
pas Dievą keliaujančio žmogaus. Nesvarbu, kiek turėsi-
me, skatiką ar pilnus aruodus, kad tik širdis būtų prie 
Dievo. Evangelijos našlė mažu skatikėliu laimėjo neįkai-
nojamą Kristaus palankumą ir malonę. Tepadeda mums 
Viešpats suprasti našlės skatiko pamoką. Vienas Lietu-
vos teologas yra pasakęs, kad našlės skatikas talpina visą 
Kristaus Evangeliją. Antai, Kristus Kalno pamoksle 
skelbė: „Palaiminti turintys vargdienio dvasią: jų yra 
dangaus karalystė”. Kad turėtum vargdienio dvasią, nes-
varbu, kiek turi – daug ar mažai, svarbu, kur tavo širdis. 
Mes nežinome gerosios našlės vardo, bet galime sakyti, 
kad Kristus ją kanonizavo šventąja. Kas gi yra šventu-
mas? Tai totalinis atsidavimas Dievui. Prisiminkime 
šventąją Kūdikėlio Jėzaus Teresę. Būdama 15 metų, ji 
įstojo į vienuolyną. Čia Dievui visiškai paaukojo savo 
gyvenimą. Ji pati savo dvasinio gyvenimo programą ap-
rašo šiais žodžiais: „Likti Dievo vaiku Dievo akyse reiš-
kia pripažinti savo menkystę, visiškai juo pasitikėti ir 
visko laukti iš gerojo Dievo – taip, kaip vaikas laukia iš 
savojo tėvo rankų. Ant Tėvo rankų miegantis kūdikis – 
tai esminis krikščioniškojo gyvenimo įvaizdis <...>. Jis 
turi padėti atsikratyti fariziejiško gėrėjimosi savimi ir 
savo galiomis” (A. Sicari. Portretai, p. 121–122). Būda-
ma 22 metų, ji savo dienoraštyje rašo: „Mano Dieve! Aš 
trokštu tave mylėti ir žadinti meilę Tau. <...> Vardan 
tobulos meilės aš atnašauju save kaip deginamąją auką 
Tavo gailestingajai meilei ir meldžiu Tave sudeginti ma-
ne visą <...>, kad tapčiau tavo meilės kankine, o mano 
Dieve” (ten pat, p. 123). 

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. 

Dievo Bažnyčia yra šaukiama į Sinodą: 
Popiežius Pranciškus kviečia visą Bažnyčią apmąstyti ir 
išgyventi sinodiškumą – esmingą jos gyvenimui ir misijai. 

Ši svetainė tarnaus pradėti šį sinodinį – bendros patirties ir 
apmąstymo – kelią Lietuvoje. 

Tad visą informaciją, dokumentus galite rasti  puslapyje: 

https://sinodas.katalikai.lt/ 

   Tokio atsidavimo Dievui pavyzdžių galime rasti ne 
vien vienuolynuose. Antai, baigiantis Vatikano II Susi-
rinkimui, popiežius Paulius VI šventuoju paskelbė pa-
saulietį, gydytoją ir mokslininką Juozapą Moskatį. Jis 
gimė 1880 metais. Savo vaikystę ir jaunystę praleido 
Neapolyje. Greta jo nuopelnų medicinoje, kalbama ir 
rašoma apie jo visišką atsidavimą Dievui. Gydydamas 
ligonius, jis labai dažnai suteikdavo jiems ir dvasinę 
pagalbą. Pavyzdžiui, dainininkas Enrikas Karūzas 
(Caruso) prieš mirtį Moskačio dėka buvo aprūpintas 
ligonių sakramentais. Apie jo honorarą už gydytojo 
paslaugas buvo sakoma, kad jis daugiau išleisdavo 
pirkdamas vargšams vaistus, negu gaudavo iš turtingųjų 
pacientų. Po mirties jo dienoraštyje rastas toks įrašas: 
„Mylėk tiesą, būk pats savimi – neapsimetinėk, nebi-
jok, nesidairyk į šalis. Ir jeigu tave ims persekioti už 
tiesą – tebūnie taip! Jeigu teks kentėti – kentėk. O jeigu 
vardan tiesos teks pačiam pasiaukoti ir atiduoti gyvybę, 
vyriškai tai atlik” (A. Sicari. Portretai, p. 156). Mirė šis 
kūno ir sielų gydytojas 1927 m. nesulaukęs nei 50 
metų, tarsi sudegęs ant Dievo meilės ugniakuro. Kardi-
nolas Ronkalis (vėliau popiežius Jonas XXIII), perskai-
tęs Juozapo Mosačio biografiją, pavadino jį Bažnyčios 
šviesa. Dieve, duok daugiau tokių šviesuolių savo Baž-
nyčiai. 

Našlė, atidavusi Dievui savo paskutinį pinigėlį, vie-
nuolė, iki šiol berianti žiedus į žemę, gydytojas, gydan-
tis ne tiktai žmonių kūnus, bet ir sielas, – tai to paties 
vynmedžio šalelės. Tepadeda mums Viešpats visiems 
būti žaliuojančiomis šakelėmis. 


