
 

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO 
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS 

 

Šv. Kazimiero parapija 
 

2016m. spalis 
 

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

Tau tarnautume šventai ir teisingai. 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS: 
 
 

 Kad žurnalistai, atlikdami savo darbą, visuomet vadovautųsi pagarba tiesai ir stipriu etikos jausmu. 
                                       (popiežiškoji spalio mėnesio intencija) 

 

 Kad gilindama pamaldumą Švč. Mergelei Marijai ir rožančiui, mūsų parapija atsinaujintų tikėjime ir džiaugsme. 
 

 Kad Dievo kvietimas į Šventimų sakramentą būtų išgirstas tų, kurie pašaukti darbuotis Bažnyčios vynuogyne. 
 

 Kad visi, dirbantys valdžioje, būtų pripildyti sąžiningumo, meilės ir savitvardos malonėmis ir dirbtų įgyvendinti 
dangiškąją teisybę žemėje. 

 

 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 Dievo gailestingumas apglėbtų vargšus, ligonius, senelius, liūdinčius, vienišus, benamius, alkstančius  
ir bedarbius. 

 

   Kad visa žmonija gerbtų ir saugotų žmogiškos gyvybės dovaną nuo jos prasidėjimo momento iki natūralios   
  mirties. 

 

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

 
 
 
 
 

         
 

                      KAS  NAUJO   ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE? 
 

    spalio 7d.  –  Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte 8:00 - 9:00v.r. bažnyčioje 

  spalio 12d.  –  Eucharistijos garbinimas vakare 6:00 - 9:00v.v. bažnyčioje 

  spalio 22d.  –  Parapijos Clambake ir Rudens loterijos vakaras, 7:00pm 

 



 

                        SPALIO MĖNESIO ŠVENTOJI 
 

                 PAL. MARIJA ROŽĖ DUROCHER 

                                                mergelė 
                                             (1811 -1849) 
 

                                               spalio 6d. 
 
 
 

     “Duok man tąją dvasią, kurią nori kad vaikai turėtų.”  
                              Maldelė, kurią pal. Marija Rožė Durocher ragino jos vienuolijos vienuoles sakyti. 

 

     Motina Marija Rožė gimė Eulalie Durocher, mažame kaime netoli Montrealio, Kanadoje. Ji buvo jauniausia 
ir dešimtasis vaikas jos šeimoje. Ji buvo plačiai išsilavinusi ir, dar būdama jauna moteris, mokė savo parapijos 
vaikus. Ji turėjo viltį, kad vieną dieną kiekvienoje parapijoje būtų vienuolių mokytojų bendrija, niekuomet 
nesitikėdama, kad ji pati bus vienos tokių vienuolijų steigėja. 
 

     Kai vyskupas Ignace Bourget tapo Montrealio vyskupu, vyskupijoje trūko kunigų ir vienuolių, ir dauguma 
nuošaliai gyvenančių tikinčiųjų neturėjo galimybės eiti mokslus. 1843m. jis paragino Eulalie įsteigti Jėzaus ir 
Marijos Šventojo Vardo vienuoliją (Sisters of the Holy Name of Jesus and Mary), kuri rūpintųsi krikščioniškuoju 
švietimu. Iš pradžių ji nesiryžo imtis šio darbo, nes jos sveikata šlubavo ir jai reikėjo rūpintis tėvu ir broliu. 
Visvien, ji nusileido vyskupui ir pasirinko vardą Marija Rožė. Tuo metu ji ėjo 38-uosius metus ir išgyveno tik dar 
šešeris metus. Nors jos įsteigtai vienuolijai teko išgyventi daug vargo ir nesusipratimų, vienuolės nesiliovė 
rūpinusios vargšais ir nepasiturinčiais. Šiandien Šventojo Vardo vienuolės mokytojauja ir dirba visame 
pasaulyje. 
 

     Įdomu pastebėti, kad Šventojo Vardo vienuolės turėjo daug įtakos privačių mokyklų steigimuisi JAV-bėse. 
1925m. JAV Vyriausiajį Teismą pasiekė Pierce vs Jėzaus ir Marijos Šventojo Vardo vienuolijos byla. Pagal 
Vyriausiojo Teismo teisėjų nuosprendį Oregon valstijos įstatymas, liepiantis visiems lankyti tik valdiškas 
mokyklas, buvo atmestas. Šis Vyriausiojo Teismo nuosprendis užtikrino JAV-bių tėvų laisvę rinktis kurią mokyklą 
jų vaikai lankys. 
 

Šaltiniai: IN HIS LIKENESS,  by Rev. Charles E. Yost, SCJ, STL; SAINT OF THE DAY, Leonard Foley, O.F.M., Editor;  
                 365  SAINTS by Woodeene Loenig-Bricker 

 
 

 
IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO 

Marija ir Malda 
 

#2679  Marija yra tobula „Orantė“(besimeldžiančioji) ir Bažnyčios paveikslas. Kai meldžiamės jai, drauge su ja 
įsijungiame į Tėvo planą: Jis siunčia savo Sūnų visų žmonių išgelbėti. Kaip mylimasis mokinys, taip ir mes 
priimame pas save Jėzaus Motiną, tapusią visų gyvųjų Motina. Mes galime ir melstis su ja, ir melstis jai. 
Marijos malda tarytum vadovauja Bažnyčios maldai, kuri vienijasi su Marija viltyje. 
 

#2682  Turėdama prieš akis ypatingą Mergelės Marijos bendradarbiavimą su Šventosios Dvasios veikimu, 
Bažnyčia noriai vienijasi maldoje su Marija, kad drauge su ja šlovintų Dievo joje padarytus didžius darbus ir jai 
pavestų savo maldavimus ir šlovinimus. 
 

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt
 



 

MĄSTYMAS 
 

 

“MYLĖSI VIEŠPATĮ” 
 
 

Visa širdimi, visa siela, visu protu 
visa jėga ir visu tvirtumu, 

visu supratimu, 
visa galia, visomis pastangomis, 

kiekvienu prisirišimu, kiekvienu jausmu, 
kiekvienu noru ir kiekvienu troškimu, 

mylėkime Viešpatį Dievą, 
kuris mums yra davęs ir kiekvienam iš mūsų duoda 

visą mūsų kūną, visą mūsų sielą, 
ir visą mūsų gyvybę, 

kuris mus yra sukūręs, mus atpirkęs, ir kuris vien savo gailestingumu mus išgelbės, 
kuris mums, menkiems, nelaimingiems, supuvėliams ir niekšams, 

yra daręs ir vis mums daro visa, kas gera. 
 
 
 

Todėl, 
netrokškime nieko daugiau, nenorėkime nieko daugiau, 
lai niekas mums neteikia malonumo ar pasitenkinimo 

kaip vien tik mūsų Kūrėjas, mūsų Atpirkėjas, vienintėlis tikrasis Dievas, 
kuris yra gėrio pilnatvė, 

yra visas gėris, kiekvienas gėris, tikrasis ir visagalis gėris, 
kuris tik vienas yra geras, 

gailestingas, švelnus, žavus ir saldus, 
kuris tik vienas yra šventas, teisus, tikras ir doras, 

kuris tik vienas yra malonus, nekaltas, švarus, 
ir iš kurio, ir per kurį, ir kuriame 

yra visas atleidimas, visa malonė, visa garbė 
visų atgailaujančių, visų teisiųjų, 

visų palaimintųjų džiūgaujančių kartu danguje. 
 
 
 
 

                                                               ŠVENTASIS PRANCIŠKUS ASYŽIETIS 
šaltinis: “MAGNIFICAT”, October 2010, Vol. 12, No. 8, pp 71-72. 


