
 

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO 
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS 

 

Šv. Kazimiero parapija 
 

2016m. gegužė 
 

Visagalis Dieve, meldžiam Tave,  
kad Šv. Kazimiero užtarimu,  

Tau tarnautume šventai ir teisingai. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS: 

 

 Kad visose pasaulio šalyse moterys būtų gerbiamos ir jų svarbus indėlis visuomenės 

gyvenime vertinamas.              (popiežiškoji gegužės mėnesio intencija) 
 

 Kad gyventume kaip tikri Kristaus sekėjai ir neštume daug vaisių mūsų gyvenimuose. 
 

 Kad Eucharistijos dovana pritrauktų visus besiruošiančius priimti Pirmąją Komuniją 

vaikučius, į nesibaigiančią draugystę su mūsų Viešpačiu. 
 

 Kad Marijos motiniškas tarpininkavimas mus pakeltų į Dievo vaikams tinkančias dorovės 

aukštumas. 
 

 Kad Dievas laimintų kun. Bacevičių ir Pastoracinę ir Finansų Tarybas, jiems siekiant 

užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį. 
 

 Kad visi parapijiečiai suprastų jų atsakomybę užtikrinti Šv. Kazimiero parapijos ateitį 

teikiant finansinę paramą, remiant lėšų telkimą, įsijungiant į parapijos veiklą, dalinantis 

įdėjomis ir, visų svarbiausia, meldžiantis. 
 

 Kad nesutarimų žaizdos užgytų, smurtas užsibaigtų, ir kad Dievo karalystės ramybė ir 

taika viešpatautų žemėje. 
 

 Kad vieniši, atmestieji ir našlaičiai gautų Viešpaties paguodos dovanų ir patirtų Jo 

artumą. 
 

 Kad mūsų Maldos ir Viešpaties Garbinimo Tarnystės narių tikėjimas maldos galia būtų 

patvirtintas. 
 

 
 
 
 

         
 

                      KAS  NAUJO   ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE? 
 

gegužės 1d.   –  Pirmoji Komunija 

gegužės 6d.   –  Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte 8:00 - 9:00v.r.  

gegužės 11d.   – Eucharistijos garbinimas vakare 6:00 - 9:00v.v. bažnyčioje 

gegužės 14-15d.   – Atsiimti gėlių užsakymus šeštadienį 2:00-5:00v.v. ir sekmadienį po visų Mišių 

gegužės 22d.   – Blynų pusryčiai 



                              GEGUŽĖS MĖNESIO ŠVENTASIS 

 
                                   ŠV. PILYPAS NERI 

                                                           kunigas 
                                                      (1515 -1595) 
 

                                                    gegužės 26d. 
 

 
 

Jei viliatės turėti kažko atskirai nuo Kristaus, nežinote ko norite. Jei ilgitės turėti kažko 

atskirai nuo Kristaus, nežinote ko trokštate. Jei dirbate atsiskyrę nuo Kristaus, nežinote ką 

darote.                                                                                                          (Šv. Pilypo Neri žodžiai) 
 

     Meilė kitiems, paprastas gyvenimas, ir džiaugsmingai atlikta tarnystė Dievui apibudina 

Pilypo Neri gyvenimą ir dvasią. Jis buvo jaunimo draugas ir užjautė ligonius, vargšus ir tuos, 

kurie gyveno gatvėse. Romos gatvės buvo jo apaštalavimo vieta. Jis dirbo padėti gatvės 

jaunimui ir vargingai gyvenantiems menininkams ir krautuvininkams pakilti iš skurdo ir 

įvertinti dvasinius dalykus. 

     Pilypas turėjo didelę įžvalgą ir sugebėjimą kitus perkalbėti. Jo džiaugsmingas atsinešimas 

tarnaujant kitiems buvo įkvėpimas kunigams, atėjusiems būti jo 1564m. įsteigtos Koplytėlės 

Kongregacijos (Congregation of the Oratory) nariais. Tiek turtuoliai, tiek vargšai nuolat jį 

kvietė būti jų nuodėmklausiu ir dvasios vadovu. Popiežiai, vyskupai ir valdžios pareigūnai ėjo 

pas jį prašydami patarimo. Savo gyvenimo pavyzdžiu ir savo džiaugsmingai atliktais darbais 

Pilypas sugebėjo nugalėti to meto visuomenėje vyraujančius abejingumą ir dvasinį negalavimą. 

     Pilypas žinojo, kad visų veiksmų pagrindas turi būti nuoširdus ir maldos kupinas atsidavimas 

Jėzui Kristui ir dalyvavimas sakramentuose. Maldoje prašykime gauti stiprybės iš šventos 

Eucharistijos, kad kaip Pilypas, trokštume “šio sakramento, kuriame slypi tikrasis gyvenimas.” 
 

Šaltinis: IN HIS LIKENESS, Rev. Charles E. Yost, SCJ, STL. 

 
 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO 
 

Mokinystė 
 
 

# 425  Perduoti krikščionių tikėjimą – tai pirmiausia skelbti Jėzų Kristų ir žadinti tikėjimą į Jį. Nuo pat 
pradžių pirmieji krikščionys degte degė troškimu skelbti Kristų: „Juk mes negalime tylėti apie tai, ką 
esame matę ir girdėję.“ Ir visų laikų žmones jie kviečia džiaugtis bendryste su Kristumi: (žr.1 Jn 1, 1–4) 
 

# 725  Pagaliau per Mariją Šventoji Dvasia pradėjo suvedinėti vienybėn su Kristumi Dievo „mylimus 
žmones,“ o pirmieji Jį pasitinkantys visada buvo nuolankieji: piemenys, išminčiai, Simeonas ir Ona, 
Kanos jaunavedžiai ir pirmieji mokiniai. 
 

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt
 



 

MĄSTYMAS 
 

 

 

 

 

 “MYLĖKITE VIENAS KITĄ” 
Palaimintoji Teresė iš Calcutta 

 
 
 

“Kuo mažiau turime, tuo daugiau duodame. 

Atrodo lyg tai būtų nesąmonė, tačiau tai yra meilės logika. 
 

Tikroji meilė yra skausminga. 

Jėzus, įrodydamas savo meilę, mirė ant kryžiaus. 

Motina, gimdydama savo vaikelį, turi kentėti. 

Jei tikrai mylite vienas kitą, 

negalėsite išvengti pasiaukojimų. 
 

Vargšams nereikia mūsų išdidaus globėjiškumo ar pasigailėjimo. 

Jiems reikia vien tik mūsų meilės ir švelnumo. 
 

Man Jėzus yra tasai Gyvenimas, kurį noriu gyventi, 

toji Šviesa, kurią noriu atspindėti, 

tasai Kelias į Tėvą, 

toji Meilė, kurią noriu išreikšti, 

tasai Džiaugsmas, kuriuo nori dalintis, 

toji Ramybė, kurią noriu sėti aplink save. 

Jėzus man yra viskas. 
 

Jei trūksta tikėjimo, 

tai todėl, kad pasaulyje yra perdaug savanaudiškumo, 

perdaug egoizmo. 

Kad tikėjimas būtų autentiškas ir tikras, 

jis turi būti didžiadvasiškas ir dosnus. 

Meilė ir tikėjimas eina kartu ranka rankon.” 
 

Dievas mus sukūrė, kad atliktumėme mažus darbelius su didžia meile. Aš tikiu ta didžia 

meile, kuri kyla, ar turėtų kilti iš mūsų širdžių, ir kuri turėtų prasidėti namuose: 

bendraujant su šeima, su kaimynais skersai gatvės, ir su tais gretimame name. Ir ši meilė 

tuomet turėtų plisti į visus. 
 

šaltinis: Mother Teresa: In My Own Words, sudaryta Jose Luis Gonzales-Balado 


