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Iš Apaštalų darbų (Apd 13, 14. 43–52) 
 

    Paulius ir Barnabas iš Pergės leidosi toliau ir pasiekė Pizidijos Antiochiją. Šešta-

dienį jie nuėjo į sinagogą ir ten susėdo. Daugelis žydų ir dievobaimingų prozelitų 

sekė paskui juos. Šie kalbėjosi su jais ir ragino būti ištikimus Dievo malonei. 

    Kitą šabą kone visas miestas susirinko pasiklausyti Dievo žodžio. Išvydusius 

tokias minias žydus apėmė pavydas, ir jie piktžodžiaudami ėmė prieštarauti Pau-

liaus kalbai. 
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PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI: 

Žurnalus: ,,Artuma“, ,,Tapati“, ,,Seleziečių žinios“, įvairių knygų, CD diskų bei pašven-

tintų įvairių ir tradicinių žvakių.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI 

Norintieji tuoktis mūsų bažnyčioje turi susitarti dėl vestuvių datos ir laiko bažnyčios  raš-

tinėje, jos darbo metu, likus ne mažiau kaip 5 mėnesiams iki numatytos jungtuvių  datos. 

Jei norite tuoktis ir nesate priėmę I Komunijos, Sutvirtinimo sakramento pirmiau-

sia kreipkitės į parapijos (kurioje gyvenate) kleboną. Bet galima registruotis ir į mūsų 

bažnyčioje dėl pasiruošimo šiems sakramentams tel.868829558 (Vilma). 

Į pasirengimo Santuokos sakramentui kursus užsiregistruoti Telšių vyskupijos puslapyje, 

ne vėliau kaip 5 mėn. iki santuokos. 

www.telsiuvyskupija.lt. 

  9 P — Apd 11, 1–18 • Ps 42, 2–3; 43, 3–4 • † Jn 10, 1–10  
10 A — Apd 11, 19–26 • Ps 87, 2–3. 4–5. 6–7 • † Jn 10, 22–30  
11 T — Apd 12, 24 – 13, 5a • Ps 67, 2–3. 5. 6. 8 • † Jn 12, 44–50  
12 K — Apd 13, 13–25 • Ps 89, 2–3. 21–22. 25. 27 • † Jn 13, 16–20  
13 P — Apd 13, 26–33 • Ps 2, 6–7. 8–9. 10–11 • † Jn 14, 1–6  
14 Š — Šv. Motiejus, apaštalas. Apd 1, 15–17. 20–26 • Ps 113, 1–2. 3–4. 5–6. 7–8 •  
  † Jn 15, 9–17 
15 S — V VELYKŲ V VELYKŲ SEKMADIENIS.  Apd 14, 21b–27 • Ps 145, 8–9. 10–11. 12–  
  13ab • Apr 21, 1–5a • † Jn 13, 31–33a. 34–35 

Viešpatie, išmokyk mus mylėti taip, kaip myli Tu,  

kai atsisakome atleisti ir kaltiname kitus. 

Viešpatie, išmokyk mus mylėti taip, kaip myli Tu,  

kai leidžiame sau įsipainioti į melą. 

Viešpatie, išmokyk mus mylėti taip, kaip myli Tu,  

kai bijome ir netenkame pasitikėjimo. 

Viešpatie, išmokyk mus mylėti taip, kaip myli Tu,  

kad pasaulis patikėtų, jos Tu vis dar gyvas.  

Viešpatie, išmokyk mus mylėti taip, kaip myli Tu,  

kad būtume laisvi nuo smurto, karo ir nevilties. 

Viešpatie, išmokyk mus mylėti taip, kaip myli Tu,  

- leisk mums tapti Tavo Prisikėlimo liudytojais. 

Viešpatie, išmokyk mus mylėti taip, kaip myli Tu. 
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Tuomet Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė: „Pirmiausia jums turėjo būti skelbiamas 
Dievo žodis, bet kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyve-
nimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepė Viešpats: Paskyriau tave, kad 
būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių“. 
    Tai girdėdami, pagonys džiaugėsi ir šlovino Dievo žodį; ir įtikėjo visi paskirtieji 
amžinajam gyvenimui. Taip Viešpaties žodis išplito po visą kraštą. 
    Tuo tarpu žydai sukurstė maldingas bei kilmingas moteris ir įtakingus miesto pilie-
čius. Jie sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo žemių. O tie, 
nusikratę prieš juos nuo kojų dulkes, atvyko į Ikonijų. Mokiniai buvo pilni džiaugsmo 
ir Šventosios Dvasios. 
 

Atliepiamoji psalmė (Ps 99, 2. 3. 5) 

P.  Esam Viešpaties liaudis, jo kaimenės avys. 

A r b a: Aleliuja. 

     Visos šalys, džiūgaukit Dievui, 

     jam tarnaukite linksmos, 

     jo akivaizdon ženkit džiaugsmingai! – P. 

     Jis tikras Dievas, žinokit! 

     Jis mus sukūrė, esam jo žmonės, 

     esam jo liaudis, jo kaimenės avys. – P. 

     Viešpats juk geras ir gailestingas per amžius, 

     ir per kartų kartas mums atsidavęs. – P. 

 
Iš Apreiškimo knygos (Apr 7, 9. 14b–17) 

 

    Aš, Jonas,  regėjau: štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš 

visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir Avinėlį, apsisiautę 

baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose. 

   Vienas iš vyresniųjų man tarė: „Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo ap-

siaustus ir juos išbaltino Avinėlio krauju. Todėl jie stovi prieš Dievo sostą ir tarnauja 

jam dieną naktį jo šventovėje, o Sėdintysis soste išskleis ant jų padangtę. Jie nebe-

alks, nebetrokš, nebekepins jų saulė nei jokia kaitra. Nes Avinėlis, kuris stovi prieš 

sostą, juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių, ir Dievas nušluostys kiek-

vieną ašarą nuo jų akių“. 
 

Posmelis prieš evangeliją (Jn 10, 14) 

P.  Aleliuja. – Aš – gerasis ganytojas, – sako Viešpats; – 

                  aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane. – P. Aleliuja. 
 

Evangelija pagal Joną (Jn 10, 27–30) 

    Jėzus žydams pasakė: 

 „Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš joms 

duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš 

mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų neišplėš iš 

Tėvo rankos. Aš ir Tėvas esame viena“. 

„Avinėlis juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių !“  

GERASIS GANYTOJAS 

Gerasis Ganytojas yra ne tik gražus vaizdinys. Gerojo Ganytojo titulas atskleidžia, kas 

yra Jėzus ir kuo, pildydami Jo valią, turėtume Jį laikyti. Tad Velykų laiku, ypač švęsdami 

Gerojo Ganytojo sekmadienį, pagvildenkime, ką reiškia Jėzui būti mūsų Ganytoju. Kaip šis 

vaizdinys mums gali padėti geriau suvokti karštą Dievo troškimą mus išganyti? Ir ar suvo-

kiame, nors ne visada tai pripažįstame, kad visiems mums reikia, jog Dievas mus vestų ir 

saugotų, t. y. kad esame Jo avys? 

Aš jums duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius. (Jn 10, 28) 

Šiandien – Gerojo Ganytojo sekmadienis; meldžiamės už pašaukimus tapti ganytojais pa-

gal Dievo Širdį. Jėzus – mylintis Ganytojas, kuris rūpinasi mumis, veda į vešlias ir saugias 

ganyklas. Guodžia žinojimas, kad esame Jo avys; Jis kiekvieną mūsų pažįsta ir šaukia var-

du. O mes, Jo kaimenės avys, girdime Jo balsą ir sekame paskui Jį (plg. Jn 10, 27). Ar ži-

nai, kad Gerasis Ganytojas mus veda ne šiaip sau, bet į galutinį tikslą, galutinę maršruto 

stotelę – Dangų. Dėl to Jis niekada mūsų nepalieka, būna su mumis džiaugsmuose ir var-

guose, tamsiuose nevilties slėniuose ir aukštuose, kvapą gniaužiančiuose kalnuose, per 

įvairiausias gyvenimo aplinkybes veda mus į amžinąją Tėvynę. Nenorėdamas, kad bent 

viena pražūtų, Jis „ganys juos ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių“ (Apr 7, 17). 

Šiuo Geruoju Ganytoju galime besąlygiškai pasitikėti. Jis neišleidžia mūsų iš akių, kad 

ištikus sunkumams galėtų mums ištiesti pagalbos ranką. Pasinaudoja mūsų dvasios kovo-

mis, kad mus atvestų ten, kur nori, kad būtume, – Danguje. Dėl to Jis atėjo į žemę. Dėl to 

kentėjo ir mirė. Ir dėl to prisikėlė iš numirusių, kad ir mes vieną dieną galėtume prisikelti 

ir amžinai su Juo gyventi. 

Tu taip pat gali Juo pasitikėti, pasikliauti, kad Jis visada eis šalia tavęs. Jei nusilpsi ir ne-

paeisi, Jis neš tave ant savo pečių. Kelionės metu maitins tave savo Kūnu ir ir Krauju Eu-

charistijoje ir gaivins gyvybę teikiančios Dvasios vandeniu. Kai tavo dienos šioje žemėje 

bus pasibaigusios, Jėzus palydės tave į savo dangiškąją Karalystę. Jis atves tave pas savo 

Tėvą: „Štai mano mylimoji avis iš mano avidės. Saugiai parvedžiau ją namo.“ 

Jėzau, Tu esi mano Ganytojas. Nenuleisiu akių nuo Tavęs, kad nepaklysčiau. 

                   (2022 m. ,,Žodis tarp mūsų“) 
 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

GEGUŽINĖS PAMALDOS. Kviečiame visus kartu giedoti Švč. M. Marijos li-
taniją gegužės mėnesį, iškart po vakarinių šv. Mišių, sekmadieniais – po Sumos. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
VYRŲ MALDOS VARARAS.  Jau  ketvir tadieniais po vakaro šv. Mišių, kviečia-

me visus vyrus bendrai maldai vienuolyno refektoriuje. 
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

  ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA vyksta antradienį - penktadienį nuo 16:00 

iki 17:30 val. ir šeštadieniais nuo 11:00 iki 17:30 val. Kankinių koplyčioje.  
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

TEIKIAMI SAKRAMENTAI  MŪSŲ BAŽNYČIOJE: 
SUTVIRTINIMAS  - gegužės 9 d. 18 val. šv.Mišiose 
 I KOMUNIJA  - gegužės 14, 21 ir  28 d. 18 val. šv.Mišiose. 

 

 
 
 


