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bilio, sustojo apstulbusi iš nuostabos. Po to ir ji nusišypsojo.  
„Labai atsiprašau, tai mano kaltė“, – ji tarė.  
„Nieko! Pasitaiko... – atsakė vyras. – Gal drauge išgertume ka-

vos?“ 
Šypsena toliau žingsniavo po miestą.  Privertė nusišypsoti pašto 

darbuotoją, ir visa laukiančiųjų eilė pratrūko linksmai šnekučiuotis. 
Nušvietė dėstytojo veidą, ir studentai ėmė atidžiau jo klausytis. 
Suspindo ant poliklinikos gydytojo veido ir ligoniai išsyk pasijuto 
geriau. Po to aplankė įstaigos vadovą, prekybos centro kasininkę, 
grįžtantį namo šeimos tėvą, du nuolatos besikivirčijančius berniu-
kus... Vakare šypsena iškeliavo. Ji buvo šiek tiek pavargusi, bet 
miestelis tapo laimingesnis.  

Šypsena – tai pro tavo veido langą šviečianti šviesa, kuri sako 
žmonėms, jog tavo širdis yra namie.  

Gražių Jums šypsenų net tada, kai sunku šypsotis.    � 

Darbas ir  
kasdienybė 

Kun. Petras Tverijonas 
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S ugrįžtame po vasaros atostogų, 

kas į mokyklą, kas į universitetą, 
kas į darbą. Žinome, kad kartais pritrūksta 
kantrybės ir ramybės sprendžiant kasdieni-
nes problemas ir darbus.  

Prisimaniau šiam laikui tinkantį Bruno 
Ferrero pasakojimą: 

Sykį gyveno šypsena ir keliavo sau po 
pasaulį. Ji buvo širdinga, džiugi, maloni. 
Kaip kiekviena šypsena ji jautėsi laiminga, 
todėl žygiuodama kartkartėmis švilpiniavo.  

Vieną dieną atkako į miestelį. Kurio gy-
ventojai, ypač automobilių vairuotojai, bu-
vo labai nervingi. Kai šypsena ramiai laukė 
žalio šviesoforo signalo, prieš jos akis susi-
dūrė du automobiliai. Cypiant stabdžiams 
mašinos nuslydo į kelkraštį, atsidarė dure-
lės ir iš pirmojo automobilio iššoko 
grėsmingai susiraukęs vyras. Nieko nelau-
kusi šypsena prilipo prie vyro lūpų ir nuš-
vietė jo veidą šilta, sukalbama, drauginga 
šviesa. Įsiutusi sugniaužtais kumščiais po-
nia, kuri tuo metu ropštėsi iš kito automo-„ Š�p��n
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Viščiukus skaičiuoja rudenį 
Valdas Vitkauskas 
 

R uduo. Vaikai grįžta į mokyklas, tėvai – į įprastinį darbo ritmą. Praėjusių atostogų prisiminimus pamažu 

keičia svajonės apie kitas. Lietuvių ir kitų panašiose geogra9nėse platumose gyvenančių tautų tradici-
joje ruduo paprastai turi ir kitą, ne tik atostogų pabaigos reikšmę. Tai dar ir pagrindinio derliaus nuėmimo laikas, 
paskutinis metinio darbų ciklo žingsnis. Todėl ir tas posakis yra, kad viščiukai skaičiuojami rudenį. Viščiukai tie, ži-
noma, dažniau būna alegoriniai, negu tikri. Galime ir mes šia proga pasvarstyti, paskaičiuoti ir savo veiklos derlių. 

Su ūkiškuoju derliumi viskas gana paprasta – pasvėrei, pamatavai dydį ar kokybę, gal dar esamas rinkos kainas 
pasitikrinai, ir daugmaž aišku, kas išeina. Pavyzdžiui, Lietuvoje derlius šiemet ir vėl tiesiog stebėtinai geras. Praneši-
muose kalbama apie šešis mln. tonų geros kokybės grūdų. Kainos šiek tiek sumažėjusios, bet daug kas iš anksto 
sudarė sutartis, apsisaugojo. Bendras Lietuvos žemės ūkio produkcijos eksportas beveik garantuotai viršys per-
nykštį milijardą ir du šimtus milijonų eurų. Įspūdinga, ypač prisimenant, kad vos prieš dešimt su trupučiu metų nė 
pusės tiek neparduodavome. Be to, ir dirbančiųjų prie to derliaus tvarkymo, o tai reiškia ir uždarbio dalybose daly-
vaujančių, taip pat stipriai sumažėjo. Turėtų būti smagu dalytis didesnį pyragą tarp mažesnio skaičiaus žmonių. O 
tas pyragas, aišku, padidėja ne tik žemdirbiams, bet ir vežėjams, ir perdirbėjams, ir uostui, ir visiems kitiems, kurie 
darbuojasi šalia tos grandinės. 

Beje, kaip jūs jaučiatės girdėdami šiuos faktus? Spėju, kad ne vienas jaučiasi kažkaip neįprastai. Juk jeigu skaito-
me kokias nors naujienas, ypač apie paprastų žmonių uždarbius, viskas turi būti arba blogai, arba nieko. Ir išvis, ko-
kia gi čia naujiena. Štai, jeigu kur nors vėtra išguldė visa javų lauką, arba kitur vanduo užliejo nenuimtus kopūstus, 
tada labai įdomu ir pačiam paskaityti, ir kitiems papasakoti. O čia – derliaus ir uždarbio rekordai keli metai iš eilės. 
Nežinia, kaip ir reaguoti į tokias naujienas. 
Kokią blogą išvadą būtų galima iš jų padaryti? 
Nors, gerai pagalvojus, gal ir galima, bet palie-
ku tai kiekvieno vaizduotei.  

Pats dar noriu kita, nors ir šiek tiek susiju-
sia tema pasvarstyti – taip pat apie derlių, bet ne tą, kuris auga gražiuose Lietuvos arimuose. Apie kitą, kiekvienam 
iš mūsų dar tikresnį, dar svarbesnį – apie tą išliekantįjį derlių, kurį Šventasis Raštas apibūdina kaip nerūdijantį, ne-
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pelijantį, negendantį ir kurio vertės nesumažina net svaro kurso kritimas. Kažkas juk turėjo užderėti, nes į kiekvieną 
gyvenimą buvo pasėta gerų grūdų. Taip pat ir į tavo, ir į mano. Tad gal rudens pradžiai atėjus būtų tinkamas metas 

pasižiūrėti, koks gi to gero grūdo derlius dabar 
yra. Gal šimteriopas? O gal kai kurie želmenys 
neišpurentoje dirvoje nesuleido šaknų ir nuvyto? 
Gal kai kuriuos iš jų nustelbė kasdienybės rūpes-
čių piktžolės? O kiti gal iš viso nesudygo, nes ne-
saugojome jų nuo tykojusių juos tyčia sunaikinti? 

Visaip turbūt buvo, bet net ir nepalankiausiomis aplinkybėmis, net ir pas labiausiai apsileidusį gyvenimo ūkininką 
šis tas turėjo užaugti. Tik kaip tokį neapčiuopiamą, nežemišką derlių pasverti? Kaip įvertinti kokybę? Kas apskritai 
yra tas Dievo karalystės derlius, kuris išlieka amžiams? 

Vieną užuominą galime rasti Mt 18, 18: „Iš tiesų sakau jums: ką tik jūs surišite žemėje, bus surišta ir danguje, ir 
ką tik atrišite žemėje, bus atrišta ir danguje.“ Ši vieta dažniausiai aiškinama kaip pagrindas, ant kurio Bažnyčia stato 
Susitaikymo sakramento supratimą, praktiką ir veikimą. Tačiau dažna Šventojo Rašto eilutė turi daugiau nei vieną 
žinią. Panašiai kaip nušlifuoto deimanto plokštuma, priklausomai nuo požiūrio kampo, gali labai įvairiai atskleisti iš 
anapus ateinančio spindulio šviesą, taip ir skaitydami vieną konkrečią Šventojo Rašto vietą skirtingu metu ir skirtin-
gomis aplinkybėmis, galime pamatyti naujų dalykų apie tą pačią tiesą. Šį kartą svarstant paminėtą Jėzaus užtikrini-
mą, kyla minčių, kad tai gali būti ir apie kiekvieno iš mūsų surišimus ir atrišimus. Ir nebūtinai tik apie tuos, kai mums 
atleidžiama, bet ir apie tai, kai atleidžiame arba pasiliekame tarsi susirišę, nenorėdami ar nesugebėdami atleisti ir 
paleisti. Juk toliau toje pačioje vietoje Jėzus kalba būtent apie atleidimą savo kaltininkams. Ar tai gali reikšti, kad, jei 
sugebėsime atleisti, atrišime pančius šiame gyvenime, to atleidimo malonė mus lydės ir kitoje, tobuloje būtyje? O 
jei nepajėgsime atleisti čia, paliksime kažką surišta, tai ir ten, Danguje, tas neatleidimo šešėlis mus nuseks ir kažkaip 
reikės su juo vis tiek susitvarkyti, nes tobuloje šviesoje negali būti jokių šešėlių. Todėl tie atrišimai arba atleidimai, 
kuriems randame jėgų, noro ir malonės, būtent ir yra dalis to nenykstančio derliaus. Štai čia ir yra vienas ryšys tarp 
dabartinės patiriamos ir pamatuojamos būties bei tarp to tikresnio, tik kol kas sunkiai apčiuopiamo amžinojo der-
liaus. Mes turime galimybę jį jau dabar užauginti, nuimti ir saugiai sudėti į aruodus. Ir ne bet kokius, o į tuos, kurie 
mums ir kitiems teiks amžiną neiš-
senkantį džiaugsmą. Tuomet išei-
na, kad atleisti, „atrišti“ dar šiame 
gyvenime yra bent jau taip pat 
svarbu, kaip ir gauti atleidimą, nes 
ir viena, ir kita išliks ilgiau nei tvir-
čiausia regimosios visatos me-
džiaga. Tai visai įdomi tema pas-
varstymui šį žemiškąjį rudenį. 

Kadangi dar yra šiek tiek laiko 
iki skrydžio pabaigos, kaip jau įprasta, ir šį kartą rašau naudodamasis elektronikos ryšio netrikdoma kelionės lėktu-
vu ramybe, noriu dar atsiliepti į tuos kelis komentarus, kuriuos mieli žmonės išsakė, paskaitę ankstesnius mano 
tekstus. Žmogiškai, žinoma, labai malonu girdėti padėkos ir pagyrimo žodžius. Dėkoju už tai. Tik kyla mintis, kad jie 
ne tuo adresu išsakomi. Pačios svarbiausios įžvalgos ne visada žmogui kyla dėl paties rašinio kokybės. Kartais gilų, 
grąžų, ilgai išliekantį išgyvenimą galima patirti skaitant kad ir trumpą, paprastą, ne visai sklandžiai ar net su klaido-
mis parašytą tekstuką; o talentingai, įtaigiai išdėstytas pasakojimas gali skaitytojams ir visai nieko gero neduoti. 
Efektas labiau priklauso nuo kitų dalykų. Vienas iš jų – tai skaitančiojo nusiteikimas, pasiruošimas atpažinti ir priimti 
tam tikrą žinią. O kitas, dar svarbesnis dalykas – tai iš aukščiau ateinanti malonė, sustiprinanti šias skaitytojo savy-
bes. Todėl, kai skaitydami atrasite kažką gero, neskubėkite girti ar dėkoti pasakotojui. Pirmiausia pasigirkite sau 
patiems tais gerais dalykais, kuriais pajėgėte save, o tuo pat metu ir visus mus praturtinti. O dar labiau padėkokite 
Aukščiausiajam už dar vieną Jo dovaną, už tą dar vieną gerą grūdą, kuris, rasi, atneš gausų derlių. 

Na štai, lėktuvas jau ruošiasi leistis. Noriu to ar ne, tenka baigti rašinį. Tikiuosi, kad nei teksto kiekis, nei kukli jo 
kokybė nesutrukdys Jums atrasti dabartinei akimirkai reikalingas mintis ir išvadas. O tuo tarpu belieka iš svajingų 
padebesių vėl leistis į kasdienybės karuselę, be garantuotos apsaugos nuo nenutylančio paviršutiniškų žinučių ir 
įvykių srauto. Ramybės ir Dievo palaimos Jums kiekvienoje akimirkoje.    � 
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Kai jaučiame, esame gyvi 
Jurgita Vaitkutė 

 

K artais taip neprotinga liūdėti, o vis dėlto liūdna, arba nėra aiškios priežasties džiaugsmui, tačiau ima ir 

koks nedidelis dalykas pakelia ūpą. Kokio darbo imamės su džiaugsmu arba nenoromis? Bendravimas su 
vienais žmonėmis gaivina, jų ilgimės, su kitais išsunkia. Kad ir kaip to norėtume, ne visuomet pavyksta racionaliai ir 
protingai jausti. Protas ir jausmai gali padėti vienas kitam, o gali ir trukdyti, jei prioritetą suteiksime vienam arba 
kitam, pamirštant, kad esame ne tik protaujantys, bet ir jaučiantys, nesistengiant išmokti jausmų kalbos. 

„Nebijok”, „neliūdėk”, „gyvenk toliau”, „mąstyk pozityviai”, „būk stiprus”, „per daug nesidžiauk, nes rytoj verksi”, 
ir dar daug panašių pasakymų esame girdėję ne kartą. Kaip jaučiatės tai išgirdę? Ar norisi toliau pasakoti savo išgy-
venimus, rūpimus įvykius, toliau megzti pokalbį? Dažnai panašūs pasakymai kelia susierzinimą, bejėgiškumą, jaus-
mą, kad esi nesuprastas. Ypač tai sunku girdėti atsitikus reikšmingam, svarbiam gyvenimo įvykiui, patyrus vienokią 
ar kitokią netektį, išsiskyrimą, darbo ar turto praradimą. Aplinkiniai, norėdami mus padrąsinti ir sustiprinti, duoda 
patarimus, ieško sprendimų, stengiasi įkvėpti mums įvairiausių pozityvių emocijų. Negatyvios, sunkios emocijos ir 
jausmai nėra priimtini mūsų šiuolaikiniame pasaulyje. Tačiau ar galima įsakyti sau jausti ar nejausti tam tikro jaus-
mo? Ar galime išgalvoti džiaugsmą? Ar galime kam kitam atiduoti savo sielvartą? 

Gera, kai jausmai yra pozityvūs. Jie atneša lengvumo, noro dalintis, mėgautis gyvenimu. Yra nuostabu įsimylėti, 
maloniai nustebti, susižavėti viena ar kita asmenybe, idėja, kūriniu. Šių jausmų negalime sukontroliuoti, kaip nega-
lime sukontroliuoti ir taip vadinamų negatyviųjų, kadangi jausmai kyla žmogaus viduje, kaip tikrovė, pasakanti 
žmogui apie jį patį kai ką svarbaus. Ką mes galime padaryti – tai išjausti viską, kas kyla viduje ir, pasitelkus išmintį, 
stengtis suprasti, ką tai kalba mums ir kaip tai išreikšti. 

Austrų egzistencinės psichoanalizės prof. Alfried Längle jausmus apibrėžia kaip gyvybiškai svarbius, sujungian-
čius mus su savo gyvenimu, turinčius 
egzistencinį svorį. Jausmai tokie svar-
būs kaip kūnas, svarbūs mūsų buvi-
mui pasaulyje. Kaip skeletui reikalin-
gas organizmas (raumenys, vidaus 
organai ir t.t.), kuriuo teka gyvybė, taip protui reikalingi jausmai. Jei yra jausmai, reiškia, yra gyvenimas. Dėka jaus-
mų mes save realizuojame kaip gyvi, o iš buvimo gyvam jausmai ir kyla. 

Bandydami slopinti jausmus, tiek pozityvius, tiek negatyvius, mes atsisakome gyvenimo. Atkreiptinas dėmesys, 
kad slopinant sunkius jausmus, greta jų gramzdiname ir tikrą džiaugsmą, laimės pojūtį. Tačiau būtent sunkiuosius 
mes ir esame linkę užmiršti, „užkasti”, apkaišyti sėkmės įvaizdžiu, intensyviu darbu, įvairia (atrodytų, gal net pras-
minga) veikla, skubėjimu, o gal net malda ar meditacija, naudojant juos kaip būdą pabėgti nuo tikrovės, o ne susi-
tikti su ja. Labai dažnai tenka išgirsti, kad žmonės imasi daugybės darbų, veiklų, kad tik kažkuo užimtų savo mintis, 
pabėgtų, išvengtų tikėtinai aštraus skausmo. 

Tačiau jei išdrįstume paklausti savęs, ką iš tikro jaučiu, ką tas jausmas man pasakoja apie mane, galbūt atrastu-
me mums reikšmingą atsakymą! Liūdesys gali kalbėti apie tai, kad netekome kažko svarbaus ar neįgyvendinome 
mums svarbios veiklos ir t.t. Pyktis gali rodyti, kad kažkas peržengė mūsų leistinas ribas, įžeidė, įskaudino. 

Kritinio gyvenimo įvykio akivaizdoje kyla daugybė jausmų vienu metu, kuriuos sunku apjungti ir kontroliuoti, jie 
mums kalba daugybę 
dalykų. Geriausias būdas 
su jais sutarti yra ne pa-
bėgimas į įvairias veiklas 
ar net priklausomybes, 

bet išraiška. Išreikšti jausmus galime per 9zinę veiklą, kūrybą, bei, žinoma, kalbant apie juos su kitais. Svarbu nepa-
miršti, kad jausmai parodo tai, kas mums svarbu. Iškylantys sudėtingo gyvenimo įvykio fone jie gali rodyti, kad vie-
nas ar kitas dalykas, žmogus, svajonė mums buvo svarbūs, kad mylėjome, vertinome, buvome artimi, kad labai 
daug vietos žmogus, veikla ar dalykas užėmė mūsų gyvenime. 

Leisdami visiems jausmams būti, pripažindami jų svarbą ir reikšmę mums, mūsų gyvenimui, klausydamiesi jų 
nešamos žinios, esame gyvi, gyvybingi (net ir giliai liūdėdami). Pasitelkiant protą galime suprasti jų nešamą žinią, 
tinkamai išreikšti ir tokiu būdu būti pilnaverčiais, vienovėje su savimi, savo gyvenimu. Norisi tik palinkėti – kuo di-
džiausios drąsos.    � 

Bernardinai.lt 
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Džiaugsmas didesnis už liūdesį 
Kun. Vytenis Vaškelis 

T yla – tikro džiaugsmo sąlyga, nes tik nurimę suvokiame, kas iš tiesų esame ir kuo tapsime, būdami Kristuje 

bei išlikdami ištikimi Jam. Jis mums kaskart dovanoja po trumpą laiko atkarpėlę, kad ją mokėtume įprasmin-
ti ir, pažvelgę į visus prabėgusius gyvenimo metus, galėtume sakyti: „Viešpatie, buvo tokių laiko intervalų, kuriuos pra-
leidau bergždžiai... Bet žymiai daugiau laiko skyriau savo charakterio ir gyvenimo būdo ugdymui, kuris pašventino 
mane bei aplinkinius ir suteikė Tau garbę.“ Tai – išliekančio džiaugsmo dovana, nes kai išmuš laikų pilnatvės valanda ir 
bet kuris žemiškas netobulumas sunyks, ateis metas kūriniui, turinčiam Dievo tapatumo (nors ir žemesnio laipsnio) 
savybių, regėti Jo neaprėpiamos malonės horizontus (plg. 1 Kor 13, 10–13). 

Ten džiaugsmo nebeužtemdys net mažiausias nusiminimas (plg. Iz 61, 7), nes jo paprasčiausiai nebebus. Bet šio 
pasaulio liūdesys yra pavojingas kaip Rojaus angis, nes ra9nuočiausiais būdais kėsinasi iš mūsų atimti vienintelę 
gyvenimo viltį Prisikėlusiajame ir dalį žmonių veda tiesiog į pražūtį (plg. 2 Kor 7, 10). Gyvenimas vien sau, kai kūniškų 
malonumų bei laikinų džiaugsmų siekis nustelbia bet kokį troškimą ieškoti bendravimo su Tuo, kurio širdyje tyvuliuoja 
dieviško džiaugsmo vandenynai, yra nepateisinamas žmogui paskolinto laiko išeikvojimas, o kartais – 
nebeatšaukiamos lemties rezultatas. 

Krikščionys yra pašaukti gyventi nesibaigiančiu Nenugalimojo velykiniu džiaugsmu, nes tiki, kad pasitaikantys 
trumpalaikiai nuliūdimai, kai reikia patirti išmėginimus, stiprina jų tikėjimą, grūdina ištvermę ir veda į tikrą džiaugsmą 
(plg. Jok 1, 2–4). Jie dėl būsimos didesnės malonės ir nieku kitu nepakeičiamo noro labiau vienytis su Jėzumi dažnai 
bei savanoriškai atsisako net kai kurių nekaltų prigimtinių džiaugsmų, nes žino, kad net maži atsižadėjimai pritraukia 
Jo skvarbų žvilgsnį ir į jų tolydžio laisvėjančias širdis ateina neišsenkantis Dosnumas (plg. Jn 14, 23). 

Tada vidinė žmogaus 
kaita įgyja pagreitį: 
meditatyvus Biblijos 
skaitymas ir pamaldumo 
ugdymas išskleidžia 
dvasios sparnus naujų 
pasiryžimų vykdymui: 
žmogus, malonei 
padedant, keičia įpročius, elgseną, ir visas jo gyvenimas liudija, kad jis žingsnis po žingsnio artėja prie apaštalo 
Pauliaus ištarmės savyje išsipildymo: „Nebe aš gyvenu, bet Jis manyje“ (plg. Gal 2, 20). Šv. Kryžiaus Jonas apie didesnio 
džiaugsmo priežastį šitaip rašo: „Atsisaistęs nuo dalykų, jis įgyja daugiau aiškaus jų suvokimo, leidžiančio suprasti jų 
tiesas tiek prigimtiniu, tiek antgamtiniu būdu, todėl džiaugiasi jais visiškai kitaip, negu tas, kuris prie jų prisirišęs.“ 

Nors apaštalas Paulius mus ragina nuolat džiaugtis Kristuje (plg. 1 Tes 5, 16), bet net ir kontempliatyvius žmones, 
kai jų širdis per maldą užlieja Viešpaties neregimi spinduliai, kartais apima nusiminimas, nes jie ryškiau savyje pamato 
netobulumus... Šv. Kryžiaus Jonas dalijasi įžvalga: „Didžiulį skausmą sieloje sukelia jos netyrumas, kai į ją iš tikrųjų 
įsiveržia dieviškoji šviesa, nes ši tyra šviesa įsiveržia į sielą tam, kad išvytų iš jos netyrumą, o siela jaučiasi tokia netyra ir 
vargana, kad jai rodosi, jog Dievas stoja prieš ją, ir jinai pati tapo priešinga Dievui.“ 

Ši įžvalga pamaldžiam žmogui tam tikrą liūdesį sukėlė kontempliacijos malone, kai jis, neseniai gėrėdamasis Dievo 
artuma gėrė gyvąjį vandenį, o vėliau, prisiminęs kai kurias savo buvusias klaidas ar Jo šviesoje išvydęs tik dabar 
atpažintus suklydimus, ėmė ir nusiminė. Tai atitinka Viešpaties valią, nes toks nuliūdimas tikintįjį veda į radikaliai 
gyvenimą atnaujinančią atgailą (plg. 2 Kor 7, 9). „Palaiminti liūdintys, nes jie bus paguosti“ (Mt 5, 4). 

Rašytojas Ričardas Fosteris (Richard Foster) rašo: „Dievas gyvenimą keičia per dvasines pratybas, todėl džiaugtis 
bus sunku tol, kol vidus nesikeis. Daugelis mėgina džiaugtis per anksti. Kartais stengiamės uždegti žmones 
džiaugsmu, kai iš tikrųjų jų gyvenime dar nieko neįvyko. Dievas dar neprasimušė į jų kasdienį gyvenimą. Šventė ateina 
tuomet, kai Jis atperka paslėptas žaizdas.“ 

Neseniai, įsijungęs magnetofoną, išgirdau seniai žinomus žodžius: „Aš turiu prieš tave tai, kad palikai savo pirmąją 
meilę“ (Apr 2, 4). Jie paskatino prisiminti dar mokymosi kunigų seminarijoje metu skaitytą šv. Jono Klimako knygą apie 
dvasinį tobulėjimą. Atsivertęs tą knygą perskaičiau prieš daug metų pieštuku pasižymėtą vieną ištrauką: „Niekas 
neturi klausytis demonų, įtaigiai bylojančių: ‘Nenusilpnink savo kūno, kad nesusirgtum ir neišsektum’.“ Autorius rašė 
apie protingą askezės praktiką, kuri tobulumo siekiantį krikščionį artina prie Dievo... 

Kai piktasis kartais sutrukdo, pasinaudojant pasninko malone ir dar uolesne tarnyste labiau siekti panašėti į Kristų, 
reikia vyti gundytoją šalin ir daryti tai, kas taptų mūsų dvasinio gyvenimo vidinio džiaugsmo atsinaujinimu.   � 

Bernardinai.lt 

„ Krikš^ionys yra pa_aukti gyventi 
d`iaugsmu, nes pasitaikantys 

nuliadimai stiprina j> tikOjim�, 



 

 

6 

D a r b a s   i r   k a s d i e n y b ė 

T ai tikriausiai plepiausias amžius 

visoje pasaulio istorijoje – ne tik 
dėl to, kad turime daugiau mūsų šnekas 
transliuojančių įrenginių, bet ir dėl to, kad 
mūsų galvose maža minčių ne iš išorės. To-
dėl kalbėjimas sudievinamas kaip visų prob-
lemų sprendimo būdas. Net ir jaunuoliai – dar nestudi-
javę žmogaus teisių 9loso9jos – „pažangiose“ klasėse 
skatinami spręsti pasaulio problemas. Maža klausytojų, 
nors šv. Paulius mums sakė, kad „tikėjimas iš klausy-
mo“ (Rom 10, 17). Jei mūsų kūnai būtų maitinami taip 
pat prastai kaip protai, mirtume badu. Mūsų amžių nu-
sako hiperaktyvumas ir meilė triukšmui bei tauškimui, 
kompensuojantys gilų šiuolaikinio žmogaus nepasitikė-
jimą savimi. Aiškiai nežinodamas, kas jis yra, nūdienos 
amerikietis bando tapti svarbiu savo veikla – kuo neri-
mastingesnis, tuo veiklesnis. 

Tėvai gimdymo namų laukiamuosiuose mindžikuoja 
tarsi narvuose įkalinti gyvūnai. Sakoma, kad supamasis 
krėslas – amerikiečiams būdingas išradimas; jis leidžia 
ilsėtis ir nenustygti, sėdėti vienoje vietoje ir judėti tuo 
pat metu. Iš tiesų krikščioniškos civilizacijos laikais žmo-
gus buvo veiklus dėl kūno – dirbo, kad turėtų, ką valgy-
ti. Pokrikščionišku laikotarpiu žmogus yra veiklus dėl 
proto – dirba, kad nereikėtų mąstyti. Iš dalies žmogus 
laikosi bergždžio judėjimo, kad išvengtų dviejų klausi-
mų: „kodėl esu čia?“ ir „kur link einu?“. 

Dėl šio vidinio skilimo žmogus negali ištverti išorinio 
chaoso, visame kame trokšta vienodumo. Praradęs san-
tarvę su Dievu, o dėl to ir vidinę vienovę, jis siekia kom-
pensacijos, išoriškai panašėdamas į kitus žmones. Gyve-
nimas tampa standartizuotas. Visuomenės nuomonę 
formuoja keli labiausiai perkami žurnalai. Mums būdin-
gas vidinis panašumas į kitus žmones per dieviškąją ma-
lonę užleido vietą išoriniam panašumui, kuris randasi iš 
vergiško pemėgdžiojimo. Sekimas pigiomis 
„žvaigždėmis“ ir priklausomybė nuo „jie sako“ ar „jie 

dėvi“ menkina žmogaus asmenybę. Dievo artumoje 
gyvenantis nesirūpina panašumu į kitus, tačiau praradu-
sį santarvę su Dievu apima unikalumo baimė. Jis 
(klaidingai) tikisi įgyti bent kiek saugumo supanašėjęs 
su kitais žmonėmis. 

[...] 
Vienas iš veiksmingiausių būdų įveikti gyvenimo i-

šoriškumą – ieškoti atramos maldoje ir meditacijoje. 
Tačiau vos pasiūlius kam melstis, išsyk atsiranda atrė-
žiančių: „Malda nieko gero neduoda.“ Šiame teiginyje 
tam tikrais atvejais esama tiesos – tik ne teologinės, o 
psichologinės. Teiginys teisingas, kai jį išsako nepasiren-
gę pažaboti savo netvarkingų įpročių ar sutvarkyti gei-
dulių. Malda jiems tikrai nieko gero neduoda. Maldos 
nevaisingos ne dėl to, kad Dievas atsisako jas išklausyti, 
o dėl to, kad jie patys atsisako išpildyti pagrindinę mal-
dos sąlygą – savo būdą derinti prie Viešpaties įstatymų. 
Kad neštų vaisių, pagalbos prašanti malda turi išreikšti 
nuoširdų – be jokių išlygų ar sąlygų – troškimą būti per-
keistam. Jei meldžiame išvadavimo nuo alkoholizmo, 
tačiau nesiliaujame gėrę, iš tiesų nesimeldžiame. Lygiai 
taip pat žmogus, meldžiąs išgelbėjimo nuo seksualinių 
iškrypimų ar ekscesų ir drauge leidžiantis tokiems malo-
numams jį paveikti, griauna maldos veiksmingumą išly-
gomis. Visoms maldoms reikalingas valios aktas, trokši-

Kieno maldos  
išklausomos? 
Arkivysk. Fulton Sheen 
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mas augti, pasiryžimas aukotis. Mat malda yra ne pasy-
vus, o aktyvus sielos bendradarbiavimas su Dievu. Jei 
neįsijungia valia, mūsų maldos tėra troškimų sąrašas 
Dievui, neprašančiam sumokėti jų kainą pastanga ir pa-
siryžimu keistis. Malda yra veikli, jei tik bendradarbiauja-
me su Dievu paklusdami. Nusprendęs melsti išlaisvini-
mo nuo kūniškų malonumų vergijos, žmogus turi būti 
pasiruošęs visa savo būtimi naudoti tvirtumą, kurį jam 
suteiks Dievas, ir besąlygiškai dirbti dėl visiškos laisvės 
nuo šios nuodėmės. 

Kartais, net ir įjungus valią, malda atrodo bevertė, 
nes artinamės prie Dievo prieštaringa valia. Norime Jo ir 
drauge to, kas su Juo nesuderinama. Reikalaujame, kad 
išnyktų visatos dėsniai, idant Jis atlygintų už tobulą 
mūsų tikėjimą, kai iš dalies toliau kliaujamės kuo kitu. 
Tokiu atveju vieną ranką laikome už nugaros, laikomės 
įsikibę ko kito, jei kartais Dievui nepasisektų. Nepalei-
džiame pakaitinio pasitenkinimo, prie kurio galėsime 
grįžti, jei Dievas neįgyvendins, ko prašytas. Pavyzdžiui, 
meldžiame Dievo apvaizdos vedimo, tačiau pasitikime 
banko sąskaitos pildymu. Draugystė tarp žmonių dažnai 
nutrūksta dėl visiško pasitikėjimo trūkumo, lygiai taip 
dieviškoji draugystė nesuteikia visų savo dovanų, kol 
nėra absoliutaus pasitikėjimo Dievu. Pirmiau atsakymo į 
maldą eina tikėjimas. 

Nesunku suprasti, kodėl daug žmonių apskritai nesi-
meldžia. Kaip darbininkais gali panirti į savo darbą, kad 
negirdės nė kvietimo į pertrauką, taip ir egoistas gali 
panirti į save, kad nė nesuvoks išorinio pasaulio. Užuo-
mina apie išorišką jam tikrovę, jėgą ir energiją, galinčią jį 
perkeisti, tobulinti, atrodo absurdiška. Kaip esama tonų 
negirdinčių žmonių, nejautrių muzikai, spalvų nesiski-
riančių žmonių, nejautrių menui, taip egoistai yra akli 
dieviškumui, nejautrūs Dievo regėjimui. Jie sako nega-

lintys melstis ir yra teisūs. Egocentriškumas juos paraly-
žiuoja. Iš dalies jie teisūs ir sakydami, kad jiems maldos 
nereikia, nes jie nenori tapti geresni. Jų tikslas – likti ne-
perkeistiems, ir tai gali pasiekti tik jie patys. Gyvūnams 
taip pat nereikia maldos, nes nė vienas jų nepajėgus 
peržengti save. Žmogus yra vienintelis kūrinys pasauly-
je, galintis pranokti save, jei laisvai pasiryžta augti. Tam, 
kuris giriasi tik pats save kuriantis – nereikia pripažinti 
priklausomybės nuo Dievo, teigiančiam, kad gyvenime 
nėra nusidėjęs – nereikia Atpirkėjo. Idant tokie egoistai 
galėtų melstis, jų savanaudiškumas turi būti ištaisytas. 

Tačiau daugelis atsisako keistis – ne dėl to, kad baimin-
tųsi pasekmių, o dėl to, kad negali išverti aukų, kurių 
būtinai reikės prieš pakeliant juos į aukštesnį taikos ir 
džiaugsmo lygmenį. 

Ryšys tarp dovanos ir jos gavėjo – būtinas. Nėra pras-
mės dovanoti lobį, kurio žmogus negalės panaudoti. Nei 
tėvas duos muzikinių gabumų stokojančiam sūnui Stra-
divarijaus smuiką, nei Dievas egocentrikams suteiks do-
vanų ir jėgų, kurių jie neketina naudoti savo sieloms ir 
gyvenimams pertvarkyti. 

Kai kurie teigia, kad Dievo valia visada įgyvendinama, 
todėl nesvarbu – meldžiamės ar ne. Tai tolygu sakyti: 
„Mano bičiuliui bus arba geriau arba blogiau, kokia nau-
da jam iškviesti gydytoją ir duoti vaistų.“ Kaip 9zine plot-
me medicina atsižvelgia į sergančio kūno duomenis, 
taip Dievas dvasine plotme atsižvelgia į mūsų troškimus 
keistis į gerą. Tiesa, kad atsakydamas į mūsų maldas Die-
vas neveiks prieš savo valią vien dėl to, kas mes prašė-
me, tačiau gali padaryti tai, ko be mūsų maldos nebūtų 
daręs. Dievas nepadarys, kad saulė šviestų pro nešvarų 
langą, tačiau gali padaryti, kad šviestų pro švarų. Dievas 
neatliks to, ką galime patys. Neprivers derliaus augti, jei 
nepasėjome sėklų. Žmogus gyvena dėsnių valdomoje 
visatoje. Jei berniukas studijuos – išmoks, jei užbrėš deg-
tuką – užsidegs. Dvasinėje plotmėje valdo šie mūsų 
Viešpaties žodžiai: „Prašykite, ir gausite. Ieškokite, ir rasi-
te. Belskite, ir jums bus atidaryta“ (Mt 7, 7). Tačiau sie-
kiant, ieškant, beldžiant Dievo pagalbos, būtinas pasi-
rengimas. Milijonai malonių iš dangaus kabo ant šilkinių 
virvių, kurias galima perpjauti maldos kardu. „Štai aš sto-
viu prie durų ir beldžiuosi: jei kas išgirs mano balsą ir 
atvers duris, aš pas jį užeisiu ir vakarieniausiu su juo, o jis 
su manimi“ (Apr 3, 20). 

Tekstą pagal garbingojo arkivyskupo Fultono Sheeno 
(1895–1979) knygos „Aukštyn širdį“ (1950 m.) ištrauką pa-
rengė Rosita Garškaitė.  

Bernardinai.lt 

„ Pra�s!iC2 , /I 
guKiC2. IeZkS!iC2, /I 

raKiC2. B7l\!iC2 , /I g"m+ 
:u+ a�id#yt
“. 

„ Žmo8u+ �r
 
���9/nC7Pi+ !v#/9y+ 

pasTP�F2 , g$P/n�i+ 
�rnSk�� s�2 , F�� liKv� 
paK/#wžt
 ug�� . “. „ MAP/j(n� m$l(9/> 

i_ dngu+ k$b� nz 
�A{!/9/> �/#�/>, !"#ia+ 
g$P/m
 |�#�ju�� m$ldo+ 
kr0V“. 



 

 

8 

D a r b a s   i r   k a s d i e n y b ė 

Marija –  
Vilties Motina 
Popiežius Pranciškus 

 

K atechezių cikle apie krikščio-

niškąją viltį šiandien žvelgiame 
į Mariją, Vilties Motiną. Marija savo moti-
nystės kelyje įveikė ne vieną naktį. Nuo 
pirmo jos pasirodymo Evangelijų pasa-
kojimuose jos asmuo pa-ženklintas dra-
matiškumu. Nebuvo paprasta į angelo 
kvietimą atsakyti „taip“ – tačiau ji, dar 
jaunystės žydėjimo amžiaus moteris, at-
sako drąsiai, nors nežinodama, kas jos 
laukia. Tą akimirką matome Mariją kaip 
vieną iš daugybės mūsų pasaulio motinų, 
kurios tampa be galo drąsios, kai savo 
įsčiose turi priimti gimstančio naujo žmogaus istoriją. Anas „taip“ yra pirmas žingsnis ilgame klusnumo aktų sąraše 
– ilgame klusnumo aktų sąraše, ženklinančiame jos motinystės kelią. Marija Evangelijose parodoma kaip tyli mote-
ris, dažnai nesuprantanti visko, kas aplink ją vyksta, tačiau širdyje apmąstanti kiekvieną žodį bei įvykį. Ši nuosta-
ta atskleidžia labai gražų Marijos psichologijos bruožą. Ji ne ta moteris, kuri dvasia palūžtų gyvenimiškų netikrumo 
situacijų akivaizdoje, ypač tuomet, kai atrodo, jog niekas nevyksta taip, kaip turėtų. Ji taip pat nėra smurtingai pro-
testuojanti, piktžodžiaujanti likimui, kai gyvenimas parodo savo priešišką veidą. Ji yra moteris, kuri klauso, – ne-
pamirškite, jog visuomet yra stiprus ryšys tarp vilties ir klausymo, – taigi Marija yra klausančioji moteris. Marija 
priima gyvenimą tokį, koks jis mums pasirodo: kur yra laimingų dienų, tačiau netrūksta ir tragedijų, kurių būtume 
linkę išvengti. Taip yra iki pat tamsiausios Marijos nakties, kai jos Sūnus buvo prikaltas prie kryžiaus medžio. Iki tos 
dienos Marija buvo beveik išnykusi iš Evangelijų pasakojimų. Įkvėptieji autoriai užsimena, kad ji palengva atsitrau-
kia į antrą planą, nutyla Sūnaus, kuris yra klusnus Tėvui, slėpinio akivaizdoje. Tačiau Marija iš naujo pasirodo tuo 
lemiamu momentu, kai dauguma bičiulių iš baimės pasitraukė. Motinos neišduoda, ir tą akimirką, kryžiaus papėdė-
je, niekas iš mūsų negali pasakyti, kuri kančia buvo žiauresnė: ar mirštančio ant kryžiaus nekalto žmogaus kančia, ar 
motinos, lydinčios sūnų paskutiniais jo gyvenimo momentais, agonija. Evangelijos yra lakoniškos ir labai diskretiš-
kos. Motinos buvimas aprašomas paprastu žodžiu: ji „stovėjo“ (Jn 19, 25). Ji stovėjo. Nieko nesakoma apie jos reak-
ciją: ar ji verkė, ar neverkė... nieko. Nėra jokios užuominos apie jos skausmą: tos detalės vėliau žadino poetų ir daili-
ninkų vaizduotę, o jų paveikslai įėjo į meno ir literatūros istoriją. Tačiau Evangelijos sako tik tiek: Ji „stovėjo“. Stovė-
jo sunkiausiu momentu, žiauriausiu momentu ir kentėjo drauge su Sūnumi. „Stovėjo.“ Marija „stovėjo“, tiesiog ten 
buvo. Štai ji vėl pasirodo – jauna moteris iš Nazareto – dabar jau nuo metų pražilusias plaukais, ji vis dar su Dievu, 
kurį reikia tik apkabinti, o jos gyvenimas prisiartino prie giliausių sutemų slenksčio. Marija „stovėjo“ toje tirštoje 
tamsoje, vis dėlto „stovėjo“. Ji nepasitraukė. Marija ištikimai dalyvauja kiekvieną kartą, kai reikia uždegtos 
žvakės ten, kur miglos ir sutemos. Ji net nežino būsimojo prisikėlimo tikslo, kurį jos Sūnus atvėrė anuomet 
mums, visiems žmonėms: Marija yra ten būdama ištikima Dievo planui, kurio tarnaitė ji pareiškė esanti nuo pirmų-
jų savo pašaukimo dienų; ji taip pat vedama motinos instinkto tiesiog kenčia kiekvieną kartą, kai jos vaikui tenka 
kentėti. Motinų kančia: visi pažįstame stiprių moterų, kurioms teko atlaikyti daug savo vaikų kančių! Ją iš naujo su-
tinkame pirmąją Bažnyčios dieną, Vilties motiną silpnų mokinių bendruomenėje: vienas išsižadėjo, daugelis pabė-
go, visi buvo persigandę (plg. Apd 1, 14). Tačiau ji ten tiesiog stovėjo pačiu normaliausiu būdu, tarsi tai būtų visiš-
kai natūralus dalykas: ankstyvojoje Bažnyčioje, nušviestoje Prisikėlimo šviesos, tačiau taip pat virpančioje dėl pirmų 
žingsnių, kuriuos teks žengti pasaulyje. Todėl visi mylime ją kaip Motiną. Nesame našlaičiai. Turime Motiną dan-
guje, kuri yra šventoji Dievo Motina. Ji mus moko laukimo dorybės net tuomet, kai viskas atrodo be prasmės. Ji 
visuomet pasitiki Dievo slėpiniu, taip pat tuomet, kai jis, atrodo, aptemsta dėl blogio pasaulyje. Tegul tais sunkiais 
momentais Marija, Jėzaus mums dovanota Motina, sustiprina mūsų žingsnius. Tegul visuomet kalba mūsų širdžiai: 
„Kelkis! Pažvelk pirmyn, žvelk į horizontą“, – nes ji yra Vilties Motina. Ačiū.    � 

Baznycioszinios.lt 

„ NesE2 naZli�i� . 
T"#/E2 Md/n� dn8"F2 , 

!"#� �r
 ���nt(g� D��v� Md/n
“.  
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Sužadėtinių pasirengimo  
Santuokai kursai 
Informacija ir registracija internetinėje  
svetainėje www.londonas.co.uk 

Vaikų Krikštas 
 

Visa reikalinga informacija apie 
pasiruošimą internetinėje svetainėje 
londonas.co.uk 
 

 

Susitaikymas 
 

Išpažinčių klausoma pusvalandį prieš 
šv. Mišias arba kitu laiku, susitarus iš 
anksto telefonu. Jei ieškote patarimo iš 
kunigo ar norite pasikalbėti, kviečiame 
iš anksto susitarti dėl susitikimo laiko.  

Ligonių lankymas 
 

Dėl ligonių lankymo prašome kreiptis į 
kleboną po šv. Mišių arba telefonu. Tuo 
pačiu galėsite priimti ir reikalingus 
sakramentus. 

Švč. Sakramento Adoracija 
Adoracija – Švč. Sakramento kultas. Ši sena Bažnyčios tradicija išreiškia 
ypatingą pagarbą Eucharistiniam Jėzui. Pamaldų metu Švč. Sakramentas yra 
išstatomas monstrancijoje, kad matytųsi. 
Adoracija – tai susitikimas su Kristumi, kuris yra Asmuo. Tai mano buvimas su 
Juo ir Jo buvimas su manimi širdis širdin. 
Mūsų bažnyčioje Adoracija vyksta kiekvieną trečiadienį po 19 val. 
šv. Mišių. 

Bažnyčios svetainė 
Kviečiame kiekvieną sekmadienį po 
10 ir 12 val. šv. Mišių į bažnyčios 
svetainę paskanauti kavos, arbatos, 
parapijiečių paruoštų vaišių, 

pabendrauti, susipažinti. 
Svetainėje taip pat galite įsigyti krikščioniškos 
literatūros suaugusiems ir vaikams, giesmių 
kompaktinių plokštelių, žvakių, devocionalijų. 

T  a i   a š   s t a t a u   b e n d r u o m e n ę 

Sakramentai 
Kviečiame ruoštis Krikštui, Pirmajai 
Komunijai, Sutvirtinimui, Santuokai 
Londono lietuvių šv. Kazimiero 
bažnyčioje. Daugiau informacijos ir 
registracija www.londonas.co.uk 

Kas yra Gift aid? 
Gift aid yra paramos sistema Didžiojoje Britanijoje, kuri leidžia individualiems mokesčių mokėtojams efektyviau aukoti 

labdaros organizacijoms. Nuo asmens per metus paaukotos sumos valstybė bažnyčiai duoda 25%. Taigi jeigu mūsų 
parapijietis yra mokesčių mokėtojas ir aukoja Gift aid būdu, jis leidžia parapijai gauti 25% daugiau pajamų. Pavyzdžiui, jei 
žmogus Gift aid būdu paaukoja 100 svarų, valstybė prideda 25 svarus ir bažnyčia iš viso gauna 125 svarus. 

 

Kaip aš galiu naudoti Gift aid? 
 

Pirmiausia, aukotojas turi būti mokesčių mokėtojas. Tada jis turėtų užpildyti Gift Aid deklaraciją. Ją galima gauti iš 
kun. Petro arba Onutės Verbickienės.  

Pagal Gift Aid planą galite aukoti trimis būdais:  
1. Auka įdedama į specialų voką, kurį rasite bažnyčios gale virš religinių reikmenų spintelės. Ant voko užrašomas aukotojo 

numeris, kurį gausite užpildę deklaraciją, ir auka. 
2. Vienkartinė auka išrašant čekį. 
3. Tiesioginis banko pavedimas į parapijos sąskaitą (Direct debit). Formą galite gauti iš referentės Jurgitos Vitkauskienės 

arba Onutės Verbickienės. 
 

„Kiekvienas tegul aukoja, kaip yra širdyje nutaręs, ne gailėdamas ar tarsi verčiamas, nes Dievas myli linksmą davėją“.  
2 Kor 9, 7 

www.teo9lius.lt 
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T  a i   a š   s t a t a u   b e n d r u o m e n ę 

Gyvojo rožinio 
draugija kviečia  
bendrai maldai 
 

Rugsėjo mėn. kviečiame bendrai maldai už taiką 
pasaulyje. 

Taip pat kartu su popiežiumi Pranciškumi 
meldžiamės už mūsų parapijas, kad jos, 
misionieriškos dvasios įkvėptos, taptų vietomis,  
kur skleidžiamas tikėjimas ir liudijama artimo meilė.  

Rugsėjo mėn. liturginis 
kalendorius 

Švč. M. Marijos gimimo 
iškilmė (Šilinė) 
Rugsėjo 8 d. 
Jeruzalėje, Marijos gimimo vietoje, buvo pastatyta ir 
pašventinta Šv. Onos bažnyčia. Nuo VII a. rugsėjo 8 
d. Romoje švenčiama Marijos gimimo diena, nuo XI 
a. – jau visoje Vakarų Bažnyčioje. Marijos Gimimo 
šventė su Viešpaties (gruodžio 25 d.) ir Jono Krikšty-
tojo (birželio 24 d.) gimimo dienomis yra vienintelės 
Romos kalendoriuje „gimimo“ šventės. 
 

Šventojo Kryžiaus  
Išaukštinimo šventė 
Rugsėjo 14 d. 
Šv. Elena 326 m. rado šv. Kryžių. Šis įvykis imtas švęs-
ti Rytuose, o nuo 650 m. šventė buvo įvesta ir Vaka-
ruose. Kitą dieną po Prisikėlimo bazilikos, pastatytos 
ant Kristaus kapo, konsekracijos buvo iškeltas ir pa-
garbintas Kristaus kryžius, kaip Jo velykinės pergalės 
ženklas ir pasirodysiantis danguje ženklas, skelbian-
tis visiems antrąjį Jo atėjimą. 

3 S XXII EILINIS SEKMADIENIS  

 Jer 20, 7-9; Ps 63; Rom 12, 1-2; Mt 16, 21-27 

5 A  Šv. Teresė Kalkutietė, vienuolė  

8 Pn ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS GIMIMAS (Šilinė)  

9 Š Šv. Petras Klaveras, kunigas   

10 S XXIII EILINIS SEKMADIENIS 

 Ez 33, 7-9; Ps 95; Rom 13, 8-10; Mt 18, 15-20 

12 A Švč. Mergelės Marijos Vardas  

13 T Šv. Jonas Auksaburnis, vyskupas, Bažnyčios 

 mokytoja  

14 K ŠV. KRYŽIAUS IŠAUKŠTINIMAS  

15 P Švč. Mergelė Marija Sopulingoji  

16 Š Šv. Kornelijus, popiežius, ir Kiprijonas, vyskupas, 

 kankiniai  

17 S XXIV EILINIS SEKMADIENIS 

 Sir 27, 30 - 28, 7; Ps 103; Rom 14, 7-9; Mt 18, 21-35 

19 A Šv. Januarijus, vyskupas, kankinys  

21 K ŠV. MATAS, APAŠTALAS, EVANGELISTAS  

23 Š Šv. Pijus Pietrelčinietis, kunigas  

24 S XXV EILINIS SEKMADIENIS 

 Iz 55, 6-9; Ps 145; Fil 1, 20c-24. 27a; Mt 20, 1-16a 

26 A Meldžiame Adelei Dirsytei († 1955-09-26), katalikei 
pasaulietei, mokytojai, Bažnyčios pripažinimo 
palaimintąja. 

 arba Šv. Kozmas ir Damijonas, kankiniai 

27 T Šv. Vincentas Paulietis, kunigas  

28 K Šv. Vaclovas, kankinys 
 arba Šv. Laurynas Ruisas ir jo draugai, kankiniai 

29 Pn ŠV. MYKOLAS, GABRIELIUS IR RAPOLAS, 

 ARKANGELAI  

30 Š Šv. Jeronimas, kunigas, Bažnyčios mokytojas  

Lk.katalikai.lt 

 

Šv. arkangelų – Mykolo, Gabrieliaus ir Rapolo šventė 
Rugsėjo 29  d. 
Šv. Mykolas, Gabrielius ir Rapolas – labiausiai žinomi ir gerbiami arkangelai. Pranašas Danielius vadina Mykolą 
„galinguoju didžiūnu“, žydų tautos sargu. Apokalipsė jį vadina angelų kareivijos, kovojusios su šėtonu, vadu (plg. 
Apr 12, 7–9). Gabrielius apreiškė Marijai, kad ji taps Dievo Sūnaus Motina (Lk 1, 26–38). Rapolas apie save sako: „Aš 
esu Rafaelis, vienas iš septynių angelų, kuriems leista tarnauti Viešpaties Šlovės akivaizdoje“ (Tob 12, 15). Bazilikos, 
pastatytos šv. Mykolo garbei Romoje, Salaro gatvėje (via Salaria), konsekracijos dieną yra švenčiami trys arkangelai, 
kurie Šventojo Rašto liudijimu turi ypatingas misijas, kurie dieną ir naktį tarnauja Dievui ir kurie, kontempliuodami 
Jo Veidą, neperstojamai Jį garbina. 

Lk.katalikai.lt 
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Anoniminių alkoholikų 
susirinkimai vyksta 

 

St. Peter&Paul`s  
bažnyčios koplyčioje,  
326 High Road, Ilford,  
antradieniais 19 val.,  
ketvirtadieniais 19 val., 
šeštadieniais 15 val. 
 

Šv. Kazimiero bažnyčioje  
sekmadieniais 19 val.  
 

Informacija tel.: 07875660982; 
         07957792096. 

Anoniminių Lošėjų  
susirinkimai vyksta 
Londono lietuvių Šv. Kazimiero bažnyčioje  
ketvirtadieniais 19:30 val. 
Informacija tel.: 07983412108; 07931116110 

Suaugę alkoholikų vaikai (SAV)  
Penktadieniais 20:00 val.  
Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčioje. 
 

Tel. nr. 07539680773 arba 07926618677. 
 

el. paštas sav.londonas@gmail.com.  
Daugiau informacijos rasite:  
www.suaugevaikai.com  

Bažnyčios choras 
Visus norinčius ir galinčius giedoti kviečiame 
prisijungti prie Londono lietuvių 
šv. Kazimiero parapijos choro! Choro 
repeticijos vyksta kiekvieną sekmadienį 11 ir 
13 val. Giedama sekmadieniais 12 val. 
šv. Mišiose. 
Prašome kreiptis bažnyčioje į 
vargonininką arba tel. 07921848409 

Motinos 
maldoje  
viena grupelė 
mūsų 
bažnyčioje 
renkasi 
sekmadieniais 
po 12 val. 
šv. Mišių, kita - penktadieniais 18 val. 

Parapijos 9nansai birželio ir 
liepos mėn. 
 

Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios pajamos birželio 
mėnesį – £9 450, išlaidos – £7 648.  
Pajamos liepos mėnesį – £8 868, išlaidos – £4 444.  
 

Nuoširdžiai dėkojame už Jūsų supratimą ir prisidėjimą prie 
mūsų visų bažnyčios išlaikymo. 

Piligriminė–pažintinė 
kelionė į Šventąją Žemę 
Kviečiame dalyvauti Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos 
piligriminėje –pažintinėje kelionėje po Šventąją Žemę š. m. 
lapkričio 8-15 d. Su Jumis kartu keliaus ir rekolekcijas ves kun. 
Petras Tverijonas. Kaina asmeniui dviviečiame kambaryje £1375, 
priemoka gyvenant kambaryje vienam asmeniui – £150.  
Į kelionės kainą įskaičiuota:  

• skrydžio bilietai: London – Tel Aviv  – London, taip pat po 
vieną rankinio ir 20 kg registruoto bagažo vienetą, 

• kelionės vadovo-vertėjo (iš Lietuvos) paslaugos, 

• transporto paslaugos Izraelyje pagal programą, 

• pervežimai oro uostas – viešbutis – oro uostas, 

• 7 nakvynės su pusryčiais ir vakarienėmis, 

• ekskursijos su vietiniu gidu, 

• įėjimo bilietai į mokamus objektus  
Į kainą neįskaičiuota: 
• arbatpinigiai gidui ir vairuotojui  

(rekomenduojama po $2-3 per dieną); 
• pasirinktinai: laivas Tiberiados ežere $10;  

Taboro kalno taksi $10; 

• užkandžiai pietų metu, gėrimai vakarienių metu;  
galimi jūsų pasirinkto bagažo mokesčiai, 

• asmeninės išlaidos, suvenyrai, 

• jūsų pasirinktas kelionės draudimas. 
Vietų skaičius ribotas. Registracija vyksta iki rugsėjo 8 d. 
internetinėje svetainėje www.katalikai.org.uk arba bažnyčioje. 
Norint daugiau informacijos, skambinkite Romansui 07811151927  
arba rašytkite el. paštu: parapija@katalikai.org.uk.  



 

 

ŠV. MIŠIOS 
 

Sekmadieniais: 
10 val. 
12 val. 
18 val. 

Darbo dienomis ir šeštadieniais  
19 val. 

 

KONTAKTAI 
Adresas: 21 The Oval,  

Londonas E2 9DT 
Tel.: 020 7739 8735 

0793 9126 505 
El. paštas:  

parapija@londonas.co.uk 
Internetinė svetainė: 

www.katalikai.org.uk 
 

Artimiausia metro stotis – Bethnal Green. 
Jei važiuojate autobusais, išlipkite prie 
Cambridge Heath geležinkelio stoties. 
Bažnyčią galite pasiekti šiais autobusais: 26, 
48, 55, 254, 106, D6, 388. 
 

Laukiame Jūsų pastabų, pasiūlymų ir idėjų! 
 

Už skelbimų turinį neatsakome.  
 

Dėkojame už aukas laikraštėlio leidybai! 

Lietuviški centrai 
 

Lietuvos Respublikos ambasada  
Lithuania House 
2 Bessborough Gardens, Westminster 
London SW1V 2JE 
Tel.: 020 7592 2840 
El. paštas: amb.uk@urm.lt 
 

Konsulinis ir vizų skyrius 
Darbo laikas 10.00-12.30 val. d.d. 
Tel. +44 (0) 20 7486 6401/204/207) 
Faksas +44 (0) 20 7486 6404 
 

Nottinghamo „Židinys“ 
16 Hound Rd., West Bridgford 
Nottingham, NG2 6AH 
Tel. 0115 9821 892 
 

Lietuvių katalikų misija Dubline, Airija 
48 Westland Row, Dublin 2 at St Andrew's 
Church Ireland 
Tel. +353 1676 1030, Mob. +353 877477554 
El. paštas: earnasius@yahoo.com 
 

Lietuvių sielovada vidurio ir Šiaurės 
Anglijoje 
Kun. Ramūnas Gerdauskas 
Tel. 07943342098 
El. p. kun.ramunas@gmail.com  
 

Lietuvių sielovada Rytų Anglijoje 
Kun. Andrejus Lazarevas 
Tel. 07443998275, 
El. p. andrejus.l@katalikai.org.uk 

Piligriminė kelionė į 
Walsingham Dievo Motinos 
šventovę  
Rugsėjo 10 d., sekmadienį, 7:45 val.  vienos dienos 
piligriminė kelionė į  Walsingham Dievo Motinos šventovę.  

Piligrimystėje dalyvaus Westminsterio vyskupijos tautinės 
bendruomenės. Dėl registracijos ir daugiau informacijos kreipkitės į 
Birutę Koncevičienę bažnyčioje arba tel. 07817957703.  

 

Kartu smagiau 

Rugsėjo 17 d., sekmadienį, 12 val.  
Šv. Mišios ir šventė vaikams, šiais metais priėmusiems Pirmąją 
Komuniją. 

 

Šv. Mišios švenčiantiems 10, 25 
ir 30 m. Santuokos jubiliejų 

Rugsėjo 24 d., sekmadienį, 12 val.  

 

Sutvirtinimo sakramentas 
jaunimui ir suaugusiems  

Rugsėjo 24 d. prasidės pasirengimas. Sakramentas bus 
teikiamas lapkričio 26 d.  Registracija vyksta iki rugsėjo 17 d. 
parapijos internetinėje svetainėje www.katalikai.org.uk. 

 

Tautinių bendruomenių 
šv. Mišios Westminsterio 
katedroje 
Rugsėjo 24 d., sekmadienį, 17:30 val. 

 

Vidinio išgydymo pamaldos 
Rugsėjo 30 d., šeštadienį, po 19 val. šv. Mišių. 

 

Šeimų šventė 

Lapkričio 19 d., sekmadienį, 14 val. 

 

Šventojo Rašto paskaitos 
Spalio 6 – lapkričio 24 d.  
kiekvieną penktadienį po 19 val. šv. Mišių. 


