BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► SPALIO MĖNUO SKIRTAS ŠVČ. M. MARIJOS ROŽINIUI
Jei nori susipažinti su Dievo ir mūsų Motina asmeniškai, ateik melstis rožinį
kartu! Rožinis spalio mėnesį mūsų bažnyčioje kalbamas kasdien 17 val. ir po 18
val. šv. Mišių. Sekmadieniais - po Sumos.
► MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS
Meldžiamės už Bažnyčią, kad niekas mūsų neatskirtų nuo Tėvo meilės…
Kviečiame į maldos ir šlovinimo vakarą, kuris vyks spalio 19 d., penktadienį,
19 val. Šv. Antano r ūmų salėje (V ilniaus g. 6). Šlovins ir melsis Kr etingos
Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba kartu su bendruomene „Naujoji Sandora“.
► SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI
Nuo 2019 m. sausio 1 d. visose Lietuvos vyskupijose Santuokai registruotis
reikės ne vėliau kaip prieš penkis mėnesius iki pageidaujamos sakramento
priėmimo datos.
► SOCIALINĖ AKCIJA „Well4Africa“
Prisidėk prie socialinės iniciatyvos „Well4Africa“ (Šulinys Afrikai) ir padėk
surinkti lėšų vandens gręžiniams Ugandos, Zimbabvės ir Malavio kaimuose.
Vietinių bendruomenių žmonės Ugandos Kihani gyvenvietėje, Zimbabvės
Nehumambi kaime ir Malavio Limbe gyvenvietėje, dažniausiai moterys ir
vaikai, yra priversti kasdien vaikščioti po 4-7 km iki artimiausio vandens
šaltinio, serga per užterštą vandenį plintančiomis ligomis, neturi galimybės
užsiimti žemdirbyste, o vaikai dėl prievolės parnešti šeimai vandens praleidžia
pamokas. Pasitaiko, jog moterys kelyje iki vandens tampa net prievartos
aukomis, užsikrečia ŽIV.
Prisidėti prie akcijos galima pervedant auką interneto svetainėje well4africa.eu
arba įsigyjant specialų puodelį su akcijos „Well4Africa“ logotipu (auka – nuo
6 eur).
Padėk iškasti tris šulinius Afrikoje – įsigyk puodelį, iš kurio gerdamas visada
prisiminsi gėlo ir švaraus vandens vertę!
LITURGINIAI SKAITINIAI
8 P — Gal 1, 6-12; Ps 110, 1-2. 7-10c; Lk 10, 25-37
9 A — Šv. Dionizas, vyskupas, ir jo draugai, kankiniai
Šv. Jonas Leonardis, kunigas
Gal 1, 13-24; Ps 138, 1-3. 13-15; Lk 10, 38-42
10 T — Gal 2, 1-2. 7-14; Ps 116, 1-2; Lk 11, 1-4
11 K — Šv. Jonas XXIII, popiežius
Gal 3, 1-5; Lk 1, 69-75; Lk 11, 5-13
12 P — Gal 3, 7-14; Ps 110, 1-6; Lk 11, 15-26
13 Š — Gal 3, 22-29; Ps 104, 2-7; Lk 11, 27-28
14 S — XXVIII EILINIS SEKMADIENIS
Išm 7, 7-11; Ps 89, 12-17; Žyd 4, 12-13; Mk 10, 17-30
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Viešpats Dievas kalbėjo:
„Negerai, kad žmogus yra vienas. Padarysiu aš jam pagalbą, kuri jį atitiktų“.
Padaręs iš žemių visus lauko gyvulius ir padangių paukščius, Viešpats Dievas atvedė
pas žmogų, kad pamatytų, kaip juos tasai pavadins. Mat, kaip žmogus kiekvieną gyvą
būtybę pavadino, toks ir yra jos vardas. Žmogus pavadino vardais visus gyvulius, padangių paukščius ir visus lauko žvėris. Tačiau atitinkančios žmogų pagalbos jisai nesurado.
Tada Viešpats Dievas užleido žmogui miego alpulį ir, kai tas užmigo, išėmė vieną jo
šonkaulį, o jo vietą mėsomis užpildė. Iš žmogaus paimtą šonkaulį Viešpats Dievas perdirbo į moterį ir atvedė ją pas žmogų.
Žmogus pasakė: „Štai pagaliau yra kaulai iš mano kaulų ir kūnas iš mano kūno. Ji
žmona vadinsis, nes yra paimta iš vyro. Todėl vyras paliks tėvą motiną ir šliesis prie
savo žmonos; juodu taps vienu kūnu“.

Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka.

Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka.

Telaimina mus Dievas visą mūsų gyvenimą.

Laimingas esi, kad Dievo bijaisi,
kad laikais jo parodyto kelio!
Savo darbo vaisiais maitinsies,
būsi laimingas ir pertekęs visko. –
Tavoji žmona – kaip vyno medis derlingas –
apie namų židinį suksis,
vaikai – kaip jaunos alyvų šakelės –
susės aplink stalą. –

Matai, koks laimingas tas vyras,
kuris Viešpaties bijo!
Telaimina Dievas tave nuo Siono,
kad visą gyvenimą tu
Jeruzalę klestint regėtum. –
Kad regėtum vaikus ir vaikaičius.
Ramybė teesie Izraeliui! –

Broliai!
Mes tik regime tą „trumpam laikui mažesnį, negu angelai“ – Jėzų, už
mirties kentėjimus „apvainikuotą didybe ir garbe“. Reikėjo, kad Dievo
malone už visus ir kiekvieną jis paragautų mirties.
Tasai, kuriam ir iš kurio yra visata, norėjo daugybę savo vaikų nuvesti į
garbę. Todėl priderėjo, kad kentėjimais ištobulintų jų išganymo vadovą. Juk
šventintojas ir šventinamieji – visa kyla iš vieno. Todėl jis nesigėdija juos
vadinti broliais.
Jei mylime vieni kitus, Dievas mumyse pasilieka,
ir jo meilė mumyse tobula tampa.

Atėjo fariziejų, kurie, spęsdami Jėzui pinkles, klausė jį, ar galima atleisti
žmoną.
Jis atsakė jiems: „O ką jums yra įsakęs Mozė?“
Jie tarė: „Mozė leido parašyti skyrybų raštą ir atleisti“.
Tuomet Jėzus prabilo: „Dėl jūsų širdies kietumo parašė jums Mozė tokį
nuostatą. O nuo sutvėrimo pradžios ‘Dievas sukūrė juos kaip vyrą ir moterį.
Štai kodėl vyras paliks savo tėvą ir motiną ir glausis prie žmonos, ir du taps
vienu kūnu’. Taigi jie – jau nebe du, o vienas kūnas. Todėl, ką Dievas sujungė, žmogus teneišskiria!“
Namie mokiniai vėl klausė Jėzų apie tą dalyką. Jis atsakė: „Kas atleidžia
savo žmoną ir veda kitą, tas nusikalsta pirmajai svetimavimu. Ir jei moteris
palieka savo vyrą ir išteka už kito, ji svetimauja“.
[Jam nešė vaikučius, kad juos palytėtų, bet mokiniai jiems draudė. Tai
pamatęs, Jėzus užsirūstino ir tarė jiems: „Leiskite mažutėliams ateiti pas
mane ir netrukdykite, nes tokių yra Dievo karalystė. Iš tiesų sakau jums: kas
nepriima Dievo karalystės kaip vaikas, – neįeis į ją“.
Ir jis laimino juos, apkabindamas ir dėdamas ant jų rankas.]

► Popiežius Aušros Vartuose:
Gailestingoji artimo meilė atrakina Dangaus vartus
Popiežius Pranciškus Aušros Vartuose priešais Marijos, Gailestingumo Motinos, paveikslą sukalbėjo Rožinio Džiaugsmo dalies trečiąjį slėpinį.
Džiaugsmo slėpiniai mena pirmąją ir mažiausiai žinomą Jėzaus gyvenimo dalį, nuo
prasidėjimo, kai Angelas apreiškė Marijai Dievo Sūnaus įsikūnijimą iki, jau paauglio,
atradimo Jeruzalės šventykloje. Trečiasis slėpinys, kurį sukalbėjo popiežius, skirtas
Jėzaus gimimo Betliejaus tvartelyje apmąstymui.
Popiežius kreipdamasis į susirinkusius atkreipė dėmesį į vieną svarbią Aušros Vartų
Marijos paveikslo detalę: Aušros Vartuose esanti Motina Marija yra be kūdikio, tačiau,
tęsė Šventasis Tėvas, ji visų motina. Ji kiekviename čia ateinančiame mato tai ką, ko dažnai mes patys neįstengiame suvokti: mūsų širdyse įspaustą jos Sūnaus Jėzaus veidą. „Dėl
to, kad Jėzaus atvaizdas tarsi antspaudas įspaustas į kiekvieną žmogaus širdį, kiekvienas
vyras ir kiekviena moteris mums suteikia galimybę susitikti su Dievu“.
Pasak Šventojo Tėvo, kai užsidarome savyje iš baimės, kai statome sienas ir užtvaras, atsisakome Jėzaus Gerosios Naujienos. Praeityje statėme per daug tvirtovių, tačiau
šiandien jaučiame reikalą pažvelgti vieni į kitus ir juos atpažinti kaip brolius, eiti kartu,
kad džiugiai ir taikai kartu atrastume ir patirtume brolystės vertę.
Atkreipęs dėmesį į tai, kaip dabartiniais laikais paprasta susisiekti ir keliauti iš vieno
krašto į kitą – vos ne kasdien daug visų tautybių žmonių keliauja aplankyti Aušros Vartuose esančią Gailestingumo Motiną - Šventasis Tėvas išsakė svajonę, kad taptų lygiai
taip paprasta atpažinti visų susitikimo ir solidarumo „punktą“, dalytis dovanomis, kurias
gavome nemokamai, išeiti iš savęs, kad dovanotume save kitiems, priimdami kitus ir jų
skirtingumus kaip dovaną ir gyvenimo turtą.
Gailestingumo Motina, kaip kiekviena gera motina, mums šnabžda į ausį – „ieškok
savo brolio“. Ji šitaip mus atveda į naują rytą, į naują aušrą ir atveda iki slenksčio, panašaus į vieno turtuolio rūmų vartus, prie kurių gulėjęs ligotas, votimis aptekęs elgeta Lozorius troško numalšinti alkį bent trupinėliais nuo turtuolio stalo (Lk 16, 19-31). Šiandien
mūsų laukia vaikai ir šeimos aptekę kraujuojančiomis žaizdomis. Šios žaizdos nėra Lozoriaus iš Evangelijos pasakojimo, bet Jėzaus žaizdos. Šios žaizdos yra tikros, konkrečios,
jos šaukiasi mūsų, kad jas apšviestume gydančia gailestingosios artimo meilės šviesa.
Nes gailestingoji artimo meilė yra raktai, atrakinantys Dangaus vartus.
Marija tebūna visuomet Aušros Vartai visiems, gyvenantiems šioje palaimintoje
žemėje! (SAK / Vatican News)
► MALDA ARKANGELUI MYKOLUI
Mielieji, popiežius Pranciškus pasaulio tikinčiuosius kviečia spalio mėnesį melstis rožinį
ir jį užbaigti invokacija "Tavo apgynimo šaukiamės" bei Leono XIII sukurta malda arkangelui Mykolui. Iki šiol neturėjome patvirtinto vieningo Leono XIII sukurtos maldos arkangelui Mykolui teksto lietuvių kalba. Internete ir maldynuose buvo galima rasti įvairių
maldos vertimų versijų. Popiežiui pakvietus spalio mėnesį melstis minima malda, LVK
Sekretoriatas maldą iš naujo išvertė, o Liturgijos komisijos pirmininkas arkivyskupas
Lionginas Virbalas SJ skubos tvarka vertimą peržiūrėjo ir patvirtino. Vyskupas Kęstutis
Kėvalas kviečia visą spalio mėnesį po kasdienės rožinio maldos visose Telšių vyskupijos
bažnyčiose ir koplyčiose sukalbėti abi šias maldas ir taip įgyvendinti Popiežiaus Pranciškaus prašymą, kad Švenčiausioji Mergelė Marija ir šv. Arkangelas Mykolas gintų Bažnyčią nuo velnio, siekiančio mus atskirti nuo Dievo ir supriešinti vienus su kitais.

Šventasis Arkangele Mykolai,
gink mus kovoje ir saugok nuo velnio niekšybės ir žabangų.
Nuolankiai meldžiame, kad Dievas jį sutramdytų,
o tu, dangaus galybių Kunigaikšti,
šėtoną ir visas piktąsias dvasias, kurios pasaulyje tyko pražudyti sielas,
Dievo galybe nugramzdink į pragarą. Amen.

