
 

MALDOS IR VIEŠPATIES GARBINIMO 
TARNYSTĖS ŽINIARAŠTIS 

 

Šv. Kazimiero parapija 
 

2017m. rugpiūtis 
 

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

Tau tarnautume šventai ir teisingai. 
  

 

PRAŠOME JŪSŲ MALDŲ UŽ SEKANČIAS INTENCIJAS: 
 

 Už mūsų laikų menininkus, kad jie savo kūriniais mums padėtų iš naujo išvysti kūrinijos grožį. 
                                                 (popiežiškoji rupiūčio mėnesio intencija) 

 

 Kad mūsų, kaip ir Marijos, širdyse karštai degtų meilės liepsna Viešpačiui. 
 

 Kad pasaulio tautos būtų palaimintos dieviškąja teisybe ir taika, ypač tos, kuriose viešpatauja neapykanta, 
priespauda ir smurtas. 

 

 Kad Kristaus nesibaigianti meilė skatintų šeimos narius gilinti tarpusavio meilę, ir kad toji meilė pasireikštų 
savęs atsidavimo kitiems veiksmais. 
 

 Kad visi, kurie keliauja žemės, jūros, ar oro keliais, pasiektų kelionės tikslą saugiai ir ramiai. 
 

 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 pasaulio vargšai ir alkstantieji gautų maisto, prieglobsčio, ir kad jie būtų apkabinti draugiškame glėbyje. 
 

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

 
 
 
 
 

         
 

                      KAS  NAUJO   ŠV. KAZIMIERO  PARAPIJOJE? 
 

  rugpiūčio 4d.   –  Pirmojo mėnesio penktadienio Eucharistijos garbinimas ryte  8:00 - 9:00v.r. bažnyčioje 

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

rugpiūčio 13d.   –  Blynų pusryčiai  8:30v.r. – 1:30v.p.p. svetainėje 
 

 



 
 

RUGPIŪČIO MĖNESIO ŠVENTASIS 
 

ŠV. PIJUS X 

popiežius 
(1835-1914) 

 

rugpiūčio 21d. 
 

 

 
 

       Gimiau vargšas. Gyvenau vargšas. Mirsiu vargšas. (Pijus X) 
 
Apibudindamas Pirmąjį Pasaulinį Karą Pijus X sakė: Tai paskutinis Viešpaties man siųstas sielvartas. Su džiaugsmu 
atiduočiau savo gyvybę, kad tik išgelbėti mano vargšus vaikelius nuo šios šiurpios nelaimės. 
 

     Giuseppe Sarto gimė vargingoje šeimoje. Būdamas 15 metų jis įstojo į seminariją ir 1858m. buvo 
įšventintas kunigu. Septyniolika metų dirbo parapijos kunigu, ir paskui ėjo vyskupijos kanclerio pareigas. 
1884m. jis buvo pakeltas į vyskupus ir paskirtas Mantua miesto vyskupu. Dešimt metų vėliau buvo pakeltas į 
kardinolus ir paskirtas Venecijos patriarchu; 1903m. buvo išrinktas popiežiumi. 
     Savo šūkiui popiežius Pijus X pasirinko žodžius: “Visa atnaujinti Kristuje” (Ef 1,10). Pabrėždamas 
Eucharistijos svarbą, jis ragino dažną dalyvavimą Mišių aukoje ir net kasdienį Komunijos priėmimą. Jis 
nurodė, kad jauniems vaikams, esantiems vos septynerių metų ir turintiems supratimą, būtų leidžiama 
priimti Eucharistiją. Jis įvedė pakeitimus bažnytinėje muzikoje ir viešojo šlovinimo apeigose. Norėdamas 
puoselėti Šventojo Rašto nagrinėjimą, jis įsteigė Biblijos institutą. Jis davė pradžią bažnyčios įstatymų 
kodifikavimui ir stipriai pasisakė prieš valdžios kišimąsi į Bažnyčios vidaus reikalus. 
     Popiežius Pijus X tikėjo, jog tiktai įvedus socialinį teisingumą ir turint artimo meilę individai, grupės ir 
tautos gali gyventi tvarkingai ir taikoje. Jis globojo ir glaudė pabėgėlius iš savo paties kišenės. Jis ragino Pietų 
Amerikos vyskupus dėti pastangas pagerinti indėnų, dirbančių plantacijose, būklę. Jis dirbo nenuilstamai 
bandydamas sustabdyti pasaulio tautas neiti į karą. Istorikas apie jį rašė sekančiai: “jis buvo Dievo žmogus, 
pažinęs pasaulio nelaimes ir gyvenimo sunkumus, ir savo širdies kilnumu, norėjęs visus paguosti.” 
      

Šaltiniai: IN HIS LIKENESS,  by Rev. Charles E. Yost, SCJ, STL; SAINT OF THE DAY, Leonard Foley, O.F.M., Editor;  
                 SAINTS AND FEASTDAYS, Loyola University Press 

 

 
 

IŠ KATALIKŲ BAŽNYČIOS KATEKIZMO 
Tiesa, grožis ir sakralinis menas 

 
 

#2512  Visuomenė turi teisę gauti tiesa, laisve, teisingumu pagrįstą informaciją. Reikia išmokti saiko ir 
susivaldymo, naudojantis visuomenės informavimo priemonėmis. 
 

#2513  Vaizduojamieji menai, o juo labiau sakralinis menas, „savo prigimtimi siekia kaip nors išreikšti begalinį 
Dievo grožį žmogaus kūriniais. Tie menai tuo labiau tarnauja Dievui, Jo garbei ir šlovei skleisti, kuo labiau 
atsideda vieninteliam tikslui – savo kūriniais žmonių sielas su šventa pagarba kuo labiau kreipti į Dievą.“ 
 

Šaltinis: katekizmas.lcn.lt
 



 

MĄSTYMAS 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

    ŠVČ. M. MARIJOS  
    ĖMIMAS Į DANGŲ 

    Šv. Jonas Paulius II 

 
 

 

 
 
 
 
 
 

     Liturginės apeigos iškilmingai švenčia Mergelės Marijos ėmimą į dangų. Ši diena yra vilties ir 
šviesos diena, nes visi vyrai ir moterys, visi šios žemės piligrimai, gali matyti “šlovės likimą” kuris 
jų laukia, Marijoje. 
     Šią dieną mąstome apie Viešpaties tarnaitę - esančią rojuje, apgaubtą karališko spindesio, 
ten nuėjusią savo garbinguoju kūnu. Žiūrime į ją kaip ženklą tikrosios vilties. Iš tikrųjų, Dievo 
pažadas duotas nuolankiesiems ir doriesiems, yra išpildytas Marijoje: blogis ir mirtis nėra 
nenugalimi. 
     Tačiau nepaisant tamsiųjų debesų, kurie kartais renkasi horizonte, ir nežiūrint kaip 
nesuprantamai atrodo kai kurie žmonijos istorijos įvykiai, negalime prarasti vilties ir taikos. 
Šiandienos šventė kviečia mus atsiduoti paimtai į dangų Marijai, kuri kaip švytinti žvaigždė veda 
mus šioje žemiškoje kelionėje.  
     Mergelė, paimta į dangiškąją Jeruzalę, “tęsia jos darbą kaip mūsų užtarėja ir išganymo 
tarnaitė stovėdama šalia šlovės karaliaus” (iš Gailestingumo Mergelės Mišių prefacijos). Marija 
mums padeda suprasti, jog tik jos dieviškajame Sūnuje rasime tikrąją gyvenimo prasmę ir vertę. 
     Jos tikėjimas buvo pažymėtas herojiškais veiksmais ir nepaprastu klusnumu; per šį tikėjimą 
Marija buvo tobulai susivienijusi su Kristumi, ir mirtyje ir šlovėje. Žiūrėdami į Mariją, mūsų 
tikėjimas tuo, kas mūsų laukia, sustiprinamas, ir galime geriau suprasti šios žemiškos 
piligriminės kelionės reikšmę ir prasmę. 
 
 

 
Šaltinis: MAGNIFICAT, 2014m. rugpjūtis, psl. 205-206, pastraipos 1-5  
               (surašyti Angelus, Castel Gandolfo, 2003m. rugpjūčio 15d.) 


