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Iš Jeremijo knygos (Jer 1, 4–5, 17–19) 
 

   Judo karaliaus Jošijo laikais man buvo paskelbtas Viešpaties žodis:  „Dar prieš 

sutverdamas motinos kūne, tave aš buvau išsirinkęs; dar prieš paliekant tau motinos 

įsčias, tave aš pašventinau – pranašu tautoms tave aš paskyriau. 

   Todėl susijuosk savo strėnas, stok jų akivaizdon ir skelbk jiems visa, ką tau liep-

siu! Tu jų nesibaimink, kad jų akyse aš tau neįvaryčiau baimės. 

   Darau tave šiandien sutvirtintu miestu, geležiniu stulpu ir varine siena prieš visą 

kraštą – prieš Judėjos karalius, didžiūnus bei kunigus ir visą to krašto liaudį. 

    Tegu jie kovos su tavim, tačiau tavęs neįveiks, nes aš esu su tavim, – sako Vieš-

pats, – kad tau padėčiau“. 
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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  
31 P - Šv. Jonas Boskas, kunigas. 2 Sam 15, 13–14. 30; 16, 5–13a • Ps 3, 2–3. 4–5. 6–7 • † Mk 5, 1–20 
1 A - 2 Sam 18, 9–10. 14b. 24–25a. 30 – 19, 3 • Ps 86, 1–2. 3–4. 5–6 • † Mk 5, 21–43  
2 T - Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios). Mal 3, 1–4 arba Žyd 2, 14–18 • Ps 24, 7. 8. 9. 10 •  
  † Lk 2, 22–40 
3 K - Šv. Blažiejus, vyskupas, kankinys. 1 Kar  2, 1–4. 10–12 • 1 Kr 29, 10. 11ab. 11d–12a.    
  12abcd • † Mk 6, 7–13  
4 P - Sir 47, 2–11 • Ps 18, 31. 47. 50. 51 • † Mk 6, 14–29  
5 Š - Šv. Agota, mergelė, kankinė. 1 Kar 3, 4–13 • Ps 119, 9. 10. 11. 12. 13. 14 • † Mk 6, 30–34 
6  IV EILINIS SEKMADIENIS  Iz 6, 1–2a. 3–8 • Ps 138, 1–2a. 2bc–3. 4–5. 7c–8 •  
  1 Kor 15, 1–11 • † Lk 5, 1–11  

IV EILINIS  SEKMADIENIS 

 

  

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA  

vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kankinių koplyčioje. Vieningai junkimės 

maldai. Popiežiaus intencija: melskimės už diskriminacijos ir religinio persekiojimo 

aukas, kad būtų pripažintos jų teisės ir orumas, kylantis iš visų brolybės. 
 ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ŠILDYMO FONDAS 

Mieli parapijiečiai, mūsų bažnyčios pastatas nemažas, tad kas galite, maloniai prašome 

prisidėti auka prie šildymo. Aukas galima pervesti į parapijos sąskaitą, įmesti į bažny-

čios gale skirtą dėžutę, ar atnešti į raštinę. Dėkojame už Jūsų paramą. Telaimina Jus 

Dievas. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI: 

Žurnalus: ,,Tapati“, ,,Seležiečių žinios“, įvairių knygų, CD diskų bei pašventintų įvairių 

žvakių.  

Atliepiamoji psalmė (Ps 70, 1–2. 3–4a. 5–6ab. 15ab ir 17)

P.  Šlovins mano burna, Viešpatie, tavo pagalbą. 
 

Tavo prieglobstin, Viešpatie, bėgu, 

ir niekuomet man neteks kaisti iš gėdos. 

Kaip teisingas esi, trauk mane, gelbėk, 

kreipk į mane savo ausį, vaduoki! – P. 

  Tu būk man uola prisiglausti, 

  gelbėtis – galinga tvirtovė. 

  Tikrai, tu mano uola ir mano tvirtovė! 

  Gelbėk, o Dieve, mane nuo nedorėlio rankos. – P. 

Tu, Dieve, man ramstis, 

tavimi aš viliuosi nuo pat savo jaunystės. 

Nuo pat užgimimo mane tu globojai, 

buvai mano sargas nuo pat kūdikystės. – P. 

  Šlovins mano burna tavo teisybę, 

  tavo pagalbą – per visą dieną. 

  Kaip mokei, Dieve, mane nuo jaunystės, 

  skelbiu lig šiol tavo nuostabius darbus. – P. 
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Iš pirmojo laiško Korintiečiams (1 Kor (12, 31–13, 3). 4–13) 
 

 [Jūs siekite aukštesniųjų malonės dovanų! Aš trokštu jums nurodyti dar prakilnesnį 

kelią: 

  Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau žvangan-

tis varis ir skambantys cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir pažinčiau visas 

paslaptis ir visą mokslą; jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau net kalnus kilnoti, ta-

čiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau vargšams visa, ką turiu, jeigu 

atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau meilės, – nieko nelaimėčiau.] 

 Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta. Ji ne-

sielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta, kas buvo 

bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa pakelia, visa tiki, 

viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Išnyks pranašystės, paliaus 

kalbos, baigsis pažinimas. Mūsų pažinimas dalinis ir mūsų pranašystės dalinės. Kai 

ateis metas tobulumui, pasibaigs, kas netobula. Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vai-

kas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas; tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška. 

Dabar mes regime lyg veidrodyje, mįslingu pavidalu, o tuomet regėsime akis į akį. 

Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet pažinsiu, kaip pats esu pažintas. 

 Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame yra 

meilė. 
 

Posmelis prieš evangeliją (Lk 4, 18–19) 

P. Aleliuja. – Viešpats mane pasiuntė nešti gerosios naujienos vargdieniams, 

                    skelbti belaisviams išvadavimo. – P. Aleliuja. 

 

Evangelija  pagal Luką (Lk 4, 21–30) 
 

    Jėzus pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto žodžiai“. 

Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais, sklindančiais iš jo lūpų. Ir jie klausė: 

„Argi jis ne Juozapo sūnus?“ 

    O Jėzus prabilo: „Jūs, be abejo, man priminsite patarlę: 'Gydytojau, pats pasigydyk' - 

padaryk ir čia, savo tėviškėje, darbų, kokių girdėjome buvus Kafarnaume“. Jis dar pri-

dūrė: 

    „Iš tiesų sakau jums: joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikrą tiesą sakau 

jums: daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo uždarytas trejus me-

tus ir šešis mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet nė pas vieną iš jų nebuvo 

siųstas Elijas, tik pas našlę Sidonijos mieste, Sareptoje. Taip pat pranašo Eliziejaus lai-

kais daug buvo raupsuotųjų, bet nė vienas iš jų nebuvo pagydytas, tik siras Naamanas“. 

    Tai išgirdę, visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino; jie pakilę išsivarė jį iš 

miesto, iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo nustumti jį že-

myn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino. 

 
 

 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

GRABNYČIOS IR ŠV. AGOTA 
Vasario 2 d.  - Viešpaties Paaukojimo šventė. Tądien laiminamos žvakės bei 
švenčiam Dievui pašvęstojo gyvenimo dieną, melsdamiesi už vienuolius, vienuoles ir 
naujus pašaukimus į vienuolijas. 
Vasario 5 d., šeštadienį, minėsime Šv. Agotą. Tą dieną, 10 val. ir 18 val. šv. Mi-
šiose bus šventinama jūsų atsinešta duona.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA 

Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregacijos kop-

lyčioje, (Pušyno g. 2) vasario 5 d. nuo 9.00 val. iki  20.00 val. vyks Švč. Sakramento 

adoracija. Kviečiame skirti laiko ir pabūti vienybėje su Jėzumi Švč. Sakramente nors 

valandą. Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į sesę Editą tel. 8 603 56869. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
PADĖKOS ŠV.MIŠIOS 
Vasario 20 d. 10:30 val. šv.Mišiose dėkosime už tarnystę mūsų parapijoje: klebo-
nui br. Juozapui Marijai Žukauskui, vikarui br. Tomui Žymantui bei diakonui br. Ber-
nardui Belickui. 

„Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame yra meilė!“ 

,,Vienas Dievas žino!” Kiek sykių šie žodžiai atodūsiu išsiveržia iš mūsų krūtinių! 

Pro sukąstus dantis, su ašaromis akyse. Gyvenimas– grynas slėpinys. Jame yra vien 

Dievui žinomų dalykų. Šiandien jie dar paslėpti nuo mūsų vidinio žvilgsnio. Mūsų 

žinojimas tėra dalinis. 

Šios dienos skaitiniai primena mums, kad Dievo keliai pranoksta mūsų kelius. Jere-

mijas žinojo, kad turi būti pranašu ir perduoti to meto izraelitams Dievo žodį. Bet jis 

tikrai nežinojo, kad po kelių šimtmečių jo pranašystės išsipildys Jėzuje. Jo žinojimas 

tebuvo dalinis, Dievo—visiškas. 

Visų gerbiamas Jėzus pareina į Nazaretą. Buvusiems kaimynams sunku patikėti, 

kad ,,Juozapo sūnus:, kurį jie trisdešimt metų pažinojo, gali būti toks protingas. Jė-

zus liūdnai konstatavo: ,,Joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje“(Lk4,24). Naza-

riečių žinojimas buvo dalinis, Dievo—visiškas. 

Ir šv.Paulius, savo supratimu padėjęs suformuoti Raštus, pripažino, kad visos jo ži-

nios tėra sąšlavos palyginti su Viešpaties Jėzaus pažinimu (plg.Fil3,8), menkas Die-

vo gerumo ir šlovės pavyzdys. Tik Dievas, pažindamas Paulių iki kaulų smegenų, 

galėjo persekiotoją padaryti uoliausiu savo skelbėju... 

Dievas ne tik tave pažįsta geriau nei tu pažįsti save, bet turi užmojį tau. Jis žino, kas 

tau nutiks ateityje, ir jau dabar ruošia tave tam, išliedamas savo malonę. 

Toks jau yra šis gyvenimas - slėpinys ir nuotykis. Jei viską žinotume, būtume kaip 

Dievas. Bet ar pajėgtume šį žinojimą ištverti? Tikėjimas papildo mūsų nežinojimą, o 

mus mylintis ir visažinis Dievas viską atskleis atėjus metui, peržengus naujos tikro-

vės slenkstį į amžinybę. Kol kas neabejok, vien tikėk ir pasitikėk savo Dievu!  
/,,Žodis tarp mūsų” 2022 m./ 


