BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► 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. 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.
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 rūmų salėje (V ilniaus g. 6). Šlovins ir melsis Kretingos Pranciškoniškojo
jaunimo tarnyba kartu su bendruomene „Naujoji Sandora“.
► PALAIMINIMŲ SEKMADIENIS
„Popiežius Pranciškus, evangelizacija ir šventumas:
plėtoti tradiciją, atnaujinti kultūrą“
Spalio 20 d., šeštadienį, Telšių vyskupo Vincento Bor isevičiaus kunigų seminar ijos
patalpose (Katedros a. 6, Telšiai). Pranešėjas - Dr. Ralph Martin iš JAV.
PROGRAMOJE: 10 val. Šlovinimas; 10.45 val. Įvadas (vyskupas Kęstutis Kėvalas);
11 val. I Konfer encija (dr . Ralph Mar tin); 12 val. Impulsas ar ba liudijimai; 12.30 val.
Pietūs;13.45 val. Šlovinimas; 14 val. II Konferencija (dr. Ralph Martin) 15 val. Maldos ir
Susitaikinimo laikas Telšių Šv. Antano Paduviečio katedroje; 16 val. Eucharistijos šventimas (vadovauja J. E. Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas).
LITURGINIAI SKAITINIAI
15 P — Šv. Jėzaus Teresė, mergelė, Bažnyčios mokytoja
Gal 4, 22-24. 26-27. 31-5, 1; Ps 112, 1-7; Lk 11, 29-32
16 A — Šv. Jadvyga, vienuolė; Šv. Margarita Marija Alakok, mergelė
Gal 5, 1-6; Ps 118, 41. 43-45. 47-48; Lk 11, 37-41
17 T — Šv. Ignotas Antiochietis, vyskupas, kankinys
Gal 5, 18-25; Ps 1, 1-4. 6; Lk 11, 42-46
18 K — Šv. Lukas, evangelistas
2 Tim 4, 10-17a; Ps 144, 10-13. 17-18; Lk 10, 1-9
19 P — Šv. Jonas Brebefas ir Izaokas Žogas, kunigai, ir jų draugai, kankiniai
Šv. Kryžiaus Paulius, kunigas
Ef 1, 11-14; Ps 32, 1-2. 4-5. 12-13; Lk 12, 1-7
20 Š — Ef 1, 15-23; Ps 8, 2-3a. 4-7; Lk 12, 8-12
21 S — XXIX EILINIS SEKMADIENIS
Iz 53, 10-11; Ps 32, 4-5. 18-20 ir 22; Žyd 4, 14-16; Mk 10, 35-45
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Prašiau supratimo – ir buvo man duotas;
šaukiaus išminties – pas mane ji atėjo.
Bandžiau ją palygint su skeptrais ir sostais,
bet jai neprilygo nė turtai didžiausi.
Prieš ją net brangiausiais akmuo tėra niekis,
ir auksas – tik smėlis, sidabras – tik molis.
Aš ją pamylėjau labiau už sveikatą ir išvaizdą gražią;
jinai man brangesnė už šviesą skaisčiausią,
nes jos spindesys neužgesta per amžius.
Su ja man atėjo visokios gėrybės:
didžiausios vertybės jos rankose buvo.
Viešpatie, mus atgaivinki savo malone,
ir džiūgausim, kol gyvuosim.
Išmokyki mus suskaičiuot, kiek dienų mūsų amžiuj,
kad mūsų širdis išmintinga paliktų.
Viešpatie, grįžki! – Ar dar ilgai delsi?
Būki savo tarnams gailestingas. –
Mus atgaivinki savo malone,
ir šūkausim, džiūgausim
per dienų dienas, kol gyvuosim.
Palinksminki mus už vargo dienas, mums tavo lemtas,
už tuos metus, kur tiek matėm nelaimių. –
Lai patiria tavo tarnai tavųjų darbų didingumą,
tavąją garbę – jų sūnūs.
Būk, Viešpatie Dieve, mums geras,
padaryk mūsų rankų darbus sėkmingus,
mūsų rankų darbus palaimink! –

Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.

Dievo žodis yra gyvas, veiksmingas, aštresnis už bet kokį dviašmenį kalaviją. Jis prasiskverbia iki sielos ir dvasios atšakos, iki sąnarių ir kaulų smegenų,
ir teisia širdies sumanymus bei mintis. Jam nėra jokių paslėptų padarų, bet visa
yra gryna ir atidengta akims to, kuriam turėsime duoti apyskaitą.
Palaiminti dvasingieji vargdieniai:
jų yra dangaus karalystė.

Jėzui besiruošiant iškeliauti, vienas žmogus pribėgęs puolė prieš jį ant kelių
ir klausė: „Gerasis Mokytojau, ką turiu daryti, kad laimėčiau amžinąjį gyvenimą?“
Jėzus tarė: „Kam vadini mane geru? Niekas nėra geras, tik vienas Dievas.
Žinai įsakymus: ‘Nežudyk, nesvetimauk, nevok, neteisingai neliudyk, neapgaudinėk, gerbk savo tėvą ir motiną’“.
Tas atsakė: „Mokytojau, aš viso to laikausi nuo pat jaunystės“.
Jėzus meiliai pažvelgė į jį ir pasakė: „Vieno dalyko tau trūksta: eik, parduok
visa, ką turi, ir išdalyk vargšams; taip įsigysi lobį danguje. Tada ateik ir sek
paskui mane“. Po šitų žodžių tasai apniuko ir nusiminęs pasitraukė, nes turėjo
daug turto.
Jėzus apsidairė ir prabilo į mokinius: „Kaip sunku turtingiems įeiti į Dievo
karalystę!“ Mokiniai buvo priblokšti jo žodžių. Tada Jėzus vėl jiems tarė:
„Vaikeliai, kaip sunku patekti į Dievo karalystę! Lengviau kupranugariui išlysti pro adatos ausį, negu turtuoliui įeiti į Dievo karalystę“.
Mokiniai dar labiau nustebo ir kalbėjosi: „Kas tada galės išsigelbėti?“
Jėzus pažvelgė į juos ir tarė: „Tai neįmanoma žmonėms, bet ne Dievui:
Dievui viskas įmanoma“.
[Tada Petras ėmė jam sakyti: „Štai mes viską palikome ir sekėme paskui tave“.
Jėzus tarė: „Iš tiesų sakau jums: nėra nė vieno, kuris dėl manęs ir dėl Evangelijos paliktų namus, ar brolius, ar seseris, ar motiną, ar tėvą, ar vaikus, ar
laukus ir kuris jau dabar, šiuo metu, negautų šimteriopai namų, brolių, seserų,
motinų, vaikų ir laukų (kartu su persekiojimais) ir ateisiančiu laiku – amžinojo
gyvenimo“.]
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► Pranciškaus žodžiai, pasakyti sekmadienio Vidudienio maldoje Kaune
Brangūs broliai ir seserys,
Išminties knygoje, kurią girdėjome pirmajame skaitinyje, kalbama apie persekiojamą
teisųjį, apie žmogų, kuris pačiu savo buvimu yra priekaištas nedoriesiems. Nedoru vadinamas žmogus, kuris engia vargšą, nepasigaili našlės net negerbia senelio (1, 17-20).
Nedorėlis mano, kad jo jėga yra teisingumo matas. Engti silpnuosius, naudoti jėgą bet
kokia forma, primesti mąstymo būdą, ideologiją, dominuoti kalboje, naudoti prievartą ar
represijas siekiant palaužti tuos, kurie tiesiog savo kasdieniu gyvenimu garbingu paprastu
darbščiu ir solidariu elgesiu skelbia, kad kitoks pasaulis ir kitokia visuomenė yra įmanoma. Nedorėliui per maža vien to kad vedamas savo užgaidų daro, ką nori; dar daugiau jis
nenori, kad kiti darytų gera ir taip atskleistų jo elgesio užmačias. Nedorėlio blogis siekia
sunaikinti gėrį.

Palaiminti dvasingieji vargdieniai: jų yra dangaus karalystė.

Prieš septyniasdešimt penkerius metus ši Tauta matė galutinį Vilniaus Geto panaikinimą; tokiu būdu užbaigiant prieš dvejus metus pradėtą tūkstančių žydų naikinimą. Kaip
kad skaitome Išminties knygoje, žydų tauta perėjo per pažeminimus ir kankinimus. Prisimindami šiuos laikus, prašykime Viešpatį, kad suteiktų mums įžvalgumo dovaną, kad
galėtume laiku atpažinti pražūtingas užuomazgas pasirodančias įvairiais pavidalais, kurie
atrofuoja to nepatyrusių kartų širdį, kad jie nepasiduotų sirenos giesmių vilionėms.
Evangelijoje Jėzus mums primena apie pagundą: troškimą būti pirmiems, būti pranašesniais už kitus, kad atidžiai budėtume ir nepasiduotume jai, kuri gali užsimegzti kiekvieno žmogaus širdyje. Kiek kartų yra atsitikę taip, kad kuri nors tauta ima manyti esanti
pranašesnė už kitą, turinti daugiau teisių nei kita, daugiau privilegijų išlikti arba užkariauti. Kokius priemones siūlo Jėzus, kai pasireiškia tokios užuomazgos mūsų širdyse ar kurios nors visuomenės arba tautos mentalitete? Tapti pačiu paskutiniu ir visų tarnu; būti
ten, kur niekas nenori eiti, kur niekas neužklysta, pačiame atokiausiame užkampyje; ir
tarnauti, kuriant susitikimo erdves su pačiais paskutiniais, su atstumtaisiais. Jei galia tam
tarnautų, jeigu leistume Evangelijai persmelkti mūsų gyvenimus, tuomet solidarumo globalizacija iš tiesų būtų tikrove. „Pasaulyje, ypač kai kuriose šalyse, iš naujo randantis
įvairioms karo ir konflikto formoms, mes, krikščionys, turime primygtinai siūlyti pripažinti kitą, gydyti žaizdas, tiesti tiltus, megzti ryšius ir padėti nešioti „vieni kitų
naštas“ (Gal 6, 2).
Čia, Lietuvoje yra Kryžių kalnas, kur tūkstančiai žmonių nuo amžių statė kryžius.
Kviečiu Jus, kalbėdami Viešpaties Angelo maldą, prašyti Mergelės Marijos, kad mums
padėtų pastatyti mūsų tarnystės kryžių, mūsų apsisprendimą būti ten, kur mūsų reikia, ant
to kalno, ant kurio gyvena paskutiniai iš paskutinių, kur reikalingas mūsų jautrus dėmesys
atstumtiesiems, mažumoms, kad pašalintume iš mūsų aplinkos, iš mūsų kultūrų polinkį
nieku paversti kitą, tęsti atstūmimą tų, kurie mums nepatinka ir trukdo mūsų patogumui.
Jėzus mažiausiąjį pastato į centrą, jį pastato mūsų visų akivaizdoje, kad jaustume atsakomybę atsiliepti. Prisimindami Mergelės Marijos „taip“, prašykime, kad ir mūsų „taip“
padarytų tokiu dosniu ir tokiu vaisingu kaip Jos.
Popiežiaus malda prie paminklo sovietinės okupacijos aukoms
„Mano Dieve, mano Dieve, kodėl mane apleidai?“ (Mt 27,47)
Tavo šauksmas, Viešpatie, nesiliauja skambėjęs ir, aidi tarp šių sienų, kurios primena
daugelio šios tautos sūnų išgyventas kančias. Lietuviai ir kilę iš kitų tautų, savo kūnais
patyrė visagalybės šėlsmą tų, kurie siekė visa kontroliuoti.
Tavo šauksme, Viešpatie, atranda atgarsį nekaltųjų šauksmas, kuris susilieja su tavo
balsu ir kyla į dangų. Tai yra skausmo ir kartėlio, apleidimo ir bejėgiškumo, žiaurumo ir
beprasmybės Didysis Penktadienis, kurį išgyveno ši Lietuvių tauta prieš nesuvaldomą,
sukietinančią ir apakinančią širdį ambiciją.
Šioje atminties vietoje meldžiame tave, Viešpatie, kad tavo šauksmas išlaikytų mus
budinčius. Kad tavo šauksmas, Viešpatie, išlaisvintų iš dvasinės ligos, kuria, kaip tauta,
esame nuolat gundomi: užmiršti savo tėvus, ir tai kiek jie yra išgyvenę ir kentėję.
Tavo šauksme ir mūsų tėvų, kurie daug iškentėjo gyvenime, mes galime atrasti drąsos
ryžtingai įsipareigoti dabarčiai ir ateičiai: kad šis šauksmas būtų paskata neprisitaikyti
prie supaprastintų šio laiko mados šūkių ir, bet kokių bandymų sumenkinti ir atimti iš bet
kurio asmens orumą, kuriuo Tu jį esi aprengęs.
Viešpatie, te Lietuva būna vilties švyturiu. Kad būtų veiklios atminties žemė, atnaujinanti įsipareigojimą kovai prieš bet kokią neteisybę. Skatinanti kūrybinius siekius apginti
visų žmonių, ypatingai bejėgių ir pažeidžiamųjų teises. Ir kad būtų sutaikinimo ir skirtingumų harmonijos mokytoja.
Viešpatie neleisk, kad mes būtume kurti šauksmui tų, kurie šiandien nepaliauja šauktis dangaus.“ (Vatican News)

