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Šiame numeryje skaitykite 

Š i�i� metais rugsėjo 22- 23 dienomis Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus.   
Atsiverčiau BBC puslapį apie Katalikų Bažnyčią, ten radau parašyta: „Katalikų Bažnyčia yra seniausia Vakarų 

pasaulyje institucija“. Bažnyčia turi vadovą, kuris vadinamas popiežiumi. Popiežius gyvena nepriklausomoje valstybėje 
Vatikane, kuris yra Romos mieste. Popiežius vadovauja apie 1,3 milijardams katalikų. Tačiau Bažnyčia svarbi ne dėl to, 
kad ji yra seniausia institucija, nors tai ir yra tiesa, bet todėl, kad jos kaip bendruomenės egzistavimo pradžia ir jos 
vadovo paskyrimas randamas Šventajame Rašte. 

Šventasis Raštas 
Šventajame Rašte Bažnyčia akcentuojama dviejuose vietose: kai Jėzus duoda apaštalui Petrui pažadą jį paskirti 

Bažnyčios vadovu ir kitoje vietoje kai jį paskiria vadovauti Bažnyčiai.  
Jėzus, būdamas Pilypo Cezarėjoje klausia savo mokinius: ‚„O kuo jūs mane laikote?‘ Tada Simonas Petras atsakė: ‚Tu 

esi Mesijas, gyvojo Dievo Sūnus!‘ Jėzus jam tarė: ‚Palaimintas tu, Simonai, Jonos sūnau, nes ne kūnas ir kraujas tai tau 
apreiškė, bet mano Tėvas, kuris yra danguje. Ir aš tau sakau: tu esi Petras – Uola; ant tos uolos aš pastatysiu savo 
Bažnyčią, ir pragaro vartai jos nenugalės. Tau duosiu dangaus karalystės raktus; ką tu suriši žemėje, bus surišta ir 
danguje, ir ką atriši žemėje, bus atrišta ir danguje‘“ (Mt 16, 13-19). Šioje vietoje Jėzus aiškiai išreiškia, kad Petras bus tas, 
kuris Žemėje burs, vadovaus ir kurs tikinčiųjų bendriją Dangui.  

Prisikėlęs Jėzus prie Galilėjos ežero susitinka mokinius. Parūpinęs mokiniams žemiško valgio, jis klausia Petrą: 
‚„Simonai, Jono sūnau, ar myli mane labiau už šituos?‘ Tas atsakė: ‚Taip, Viešpatie. Tu žinai, kad tave myliu‘. Ir antrą 
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kartą Jėzus paklausė: ,Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?‘ Tas atsiliepė: ‚Tai, Viešpatie, tu žinai, kad tave myliu‘. 
Jėzus jam pasakė: ,Ganyk mano aveles‘. Jėzus paklausė trečią kartą: ‚Simonai, Jono sūnau, ar myli mane?‘ Petras 
nuliūdo, kad Jėzus trečią kartą klausią: ‚Ar myli mane?‘ ir atsakė: ‚Viešpatie, tu viską žinai. Tu žinai, kad tave myliu‘. 
Jėzus jam tarė: ‚Ganyk mano avis‘“ (Jn 21, 15-19). Šiuose žodžiuose Bažnyčia mato apaštalo Petro paskyrimą 
vadovauti Bažnyčiai.  

Popiežius 
Žodis popiežius yra kilęs iš graikų kalbos žodžio papas, kuris reiškia tėvelis. Iš čia yra taip pat kilęs ortodoksų 

dvasininkų pavadinimas pop. Lotyniškai Bažnyčios vadovas dar vadinamas pontifex. Šis žodis yra sudarytas iš dviejų 
žodžių Pontis – tiltas, facere – statyti. Popiežius yra ne tik Bažnyčios vadovas, bet ir dvasinių tiltų tarp skirtingų 
denominacijų, religijų statytojas.  

Svarbu ir tai, kad kiekvienas popiežius yra pirmojo popiežiaus, apaštalo Petro, įpėdinis. Dabartinis popiežius 
Pranciškus yra išrinktas 2013 metais kovo 13 dieną. Jis yra 266-asis popiežius Bažnyčios istorijoje.  

Popiežių iš vyskupų, dažniausiai iš kardinolų, renka kardinolų kolegija. Rinkimo procedūra yra konklava.  
Ar reikia popiežiaus?  
Puikiai suprantame, kad kiekviena organizacija turi turėti savo lyderius ir vadovą, kitaip ji neišliks. Katalikų 

Bažnyčioje popiežius vadovauja ne tik ceremonijoms, bet vadovauja Bažnyčiai kaip Bendruomenei ir yra jos 
tikėjimo vadovas. Katalikų Bažnyčios Katekizme rašoma: „Popiežius, Romos vyskupas ir šv. Petro įpėdinis, yra 
nuolatinis ir regimas tiek vyskupų, tiek daugybės tikinčiųjų vienybės pradmuo ir pagrindas“. „Tad Romos vyskupas, 
kaip teisėtas Kristaus Vietininkas ir visos Bažnyčios Ganytojas, turi Bažnyčioje pilnutinę, aukščiausią ir visuotinę 
galią“  (KKŽ 882). Jei nebūtų popiežiaus, neliktų ir darnos Bažnyčioje, nes vieni vyskupai mokytų vienas tiesas, kiti - 
kitas.  

Popiežius yra mums būtinas, kaip tikėjimo visuma, kuri remiasi Evangelija. Jis yra apjungiantis asmuo, kuris 
Kristaus vardu vadovauja Bažnyčiai Žemėje.  

Popiežių vizitai Lietuvoje  
Popiežius Jonas Paulius II buvo pirmasis popiežius, 1993 metų rugsėjo mėnesį aplankęs Lietuvą. Nuo pat 

pontiLkato pradžios jis reiškė solidarumą „Tylinčiajai Bažnyčiai“ tuose kraštuose, kur tikėjimas buvo persekiojamas 
ar varžomas. 

Lėktuvui nusileidus Vilniaus oro uoste, popiežius pabučiavo Lietuvos žemę ir prabilo žodžiais: „Dėkojau Dievui 
už man duotą malonę atvykti pas jus. Trokšte troškau aplankyti ypač man brangią jūsų žemę! (...)  Lietuva – tyli 
liudininkė karštos meilės religijos laisvei, kuri, kaip ne kartą pabrėžiau, yra visų kitų žmogiškų ir visuomeninių 
laisvių pagrindas. Lietuva visad stengėsi paliudyti savo ištikimybę Katalikų Bažnyčiai, nuėjo ilgą, skausmingą kelią į 
laisvę ir išgarsėjo kaip kankinių ir išpažinėjų žemė“. 

Praėjus 25-iems metams po popiežiaus Pranciškaus vizito, į Lietuvą ir kitas Baltijos šalis atvyksta popiežius 
Pranciškus. Popiežius nevažiuoja ne aplankyti šalies, domėtis kultūra ar menu. Svarbiausiais popiežiaus tikslas yra 
aplankyti tikinčiuosius, skelbti ir liudyti Jėzaus Evangeliją.  

Vilniaus arkivyskupas Gintaras Grušas apie būsimą vizitą sakė: „Tutime melstis, peržvelgti tuos 25-erius metus 
nuo pirmo istorinio popiežiaus vizito Lietuvoje ir tada ruoštis priimti popiežių Pranciškų. Priimti su vaišingumu, su 
dosnumu, ne kažkaip pasirodyti, bet su vidiniu nusistatymu ir malda. Kaip popiežius sako, kad kai patiriame 
gailestingumą, turime juo dalintis, padėti kitiems suprasti, kas atvyksta, kodėl popiežius atvyksta. Čia svarbus ne tik 
Marijos radijas ir kitos komunikacinės priemonės, bet ir patys turime kalbėtis su artimaisiais, draugais, 
bendradarbiais. 

Pasklidus žiniai apie galimą popiežiaus vizitą, kai kurie televizijos kanalai darė apklausas ir Laisvės alėjoje 
klausinėjo žmonių, ar girdėjo apie tą galimybę, ar žino popiežiaus vardą. Stebėtina, kiek žmonių nežinojo 
popiežiaus vardo. Ir tai yra ženklas mums, tikintiesiems, kad mes dar turime, ką daryti evangelizacijos lygmeniu, 
prieš popiežiui atvažiuojant. Popiežius žinomas visame pasaulyje, valstybės vadovai važiuoja pas jį ir galingiausieji 
prašo jo audiencijos, o jis vyksta pas juos. Bet jis nepamiršta nei kalinių, nei ligonių, nei senelių, nei migrantų. Jis 
būna su visais. Tik mes jo nepažįstam. Šalis, kurioje yra tiek daug yra pakrikštytųjų, krikščionių, katalikų. 

Taigi darbo turime, yra, ką ruoštis. Kalbu ne tik apie pragmatinę kelionės dalį, bet ir apie mus pačius – savo širdį, 
savo tikėjimą. Taip pat apie evangelizacinį momentą – dalintis tuo, ką mes turime, su kitais – savo žiniomis, meile 
popiežiui. Jei nepažįsti, negali pamilti. Taip yra su Dievu – jei nepažįsti, negali pamilti. Taip ir su popiežiumi, kuris 
tikrai labai daug gero nori mums. Vien tas ženklas, kad jis labai konkrečiai atvyksta – yra jo meilės mums ypatingas 
ženklas.“ 

Tad ir mes savo parapijoje esame kviečiami ruoštis, melstis, kad šis vizitas suteiktų naujos vilties mūsų tautai.   
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Pasirengimo apaštalinei popiežiaus Pranciškaus 
kelionei į Lietuvą gairės 

 

R ug'�j� 22–23 d. Lietuvoje lankysis popiežius Pranciškus. Tai džiugi žinia, didžiulė Dievo dovana ir puiki 
proga grįžti prie tikėjimo Šaltinio, prie Kristaus, užmegzti su juo asmeninį ryšį ir iš Jo semtis 

džiaugsmingos vilties. Ji mums padės drąsiai pasitikti šių dienų iššūkius ir gyventi autentišką krikščionišką 
gyvenimą.  

Šventasis Tėvas atvyksta stiprinti savo brolių ir seserų tikėjimo (plg. Lk 22, 32) ir kreiptis į kiekvieną geros valios 
žmogų. Pasirengimo vizitui tikslas – pasiruošti susitikti su popiežiumi Pranciškumi, išgirsti jo žodžius ir dėtis juos į 
širdį, kad jo apsilankymas būtų atnaujinto gyvenimo Kristuje paskata ir pradžia, o ne pabaiga. 

Popiežiaus apsilankymas – visos Bažnyčios, gyvosios Kristaus bendruomenės įvykis. Taigi visi kviečiami būti 
kūrybingi ir pagal galimybes prisidėti prie vizito rengimo veikdami asmeniškai arba bendruomeniškai tiek 
parapijose, tiek vyskupijose. Kunigai kviečiami padėti tikintiesiems pasirengti ir kartu su jais dalyvauti 
susitikimuose su popiežiumi. 

Katalikų teologijos fakultetas, seminarijos, vyskupijų katechetikos ir jaunimo centrai, katechetai ir tikybos 
mokytojai kviečiami pagal savo kompetenciją rengti susitikimus, kurie padėtų atskleisti popiežiaus Pranciškaus 
asmenybę ir jo žinią šių dienų pasauliui. Trumpi katechetiniai pristatymai ar Llmų peržiūra ypač tiktų įvairių vasaros 
stovyklų metu. 

Pašvęstojo gyvenimo institutai ir apaštališkojo gyvenimo bendrijos kviečiamos atnaujinti atsidavimą Viešpačiui 
Jėzui Kristui pagal savo charizmą ir įtraukti popiežiaus intencijas į kasdienę maldą. Bažnytiniai judėjimai ir 
bendruomenės kviečiamos prisidėti savo iniciatyvomis ir bendradarbiauti su vietos ganytojais. Šeimos kviečiamos 
skleisti Kristaus šviesą artimiausiame rate. Visi tikintieji kviečiami atgaivinti tikėjimo į Kristų dovaną. 

Kiekvienoje vyskupijoje vyskupo paskirtas apaštalinio vizito koordinatorius, glaudžiai bendradarbiaudamas su 
centriniu vizito koordinavimo komitetu, teiks informaciją apie popiežių ir jo vizitą, prisidės prie šviečiamosios ar 
evangelizacinės veiklos kartu su savo vyskupijos centrais ir padės organizuoti kelionę į susitikimus su Šventuoju 
Tėvu. 

Šios gairės siūlo penkis pasirengimo popiežiaus vizitui žingsnius, kuriuos kiekvienas kviečiamas žengti 

Logotipo, skirto popiežiaus Pranciškaus vizitui 

Lietuvoje, pagrindiniai elementai yra kryžius, Šventosios 
Dvasios gūsis ir šūkis „Kristus Jėzus – mūsų viltis!“ Šis 
ženklas primena pergalingą Velykų vėliavą, iškeltą 
Prisikėlusio Kristaus. 
Pagrindinis logotipo akcentas – baltas kryžius – 
simbolizuoja Kristaus pergalę, tikėjimą ir popiežių kaip 
Kristaus vietininką. Kryžius taip pat apima Lietuvos žmonių 
patirtus kentėjimus už laisvę ir tikėjimą. 
Kryžiaus fone Šventosios Dvasios gūsis įgauna liepsnos, 
balandžio formas. Viliamasi, kad popiežiaus vizitas bus tarsi 
atnaujinantis Dvasios gūsis visiems Lietuvos žmonėms, nes 
Dvasia moko ir primena visa, ką Jėzus yra sakęs (plg. 
Jn 14, 26). 
Ženkle vyraujanti gelsva spalva simbolizuoja Šventosios 
Dvasios ugnį, Prisikėlimą. Gelsva ir balta yra Vatikano 

valstybės vėliavos spalvos. Šventosios Dvasios sparnų kraštai, nudažyti geltonai, žaliai, raudonai – lietuviškos 
Trispalvės spalvomis, – išreiškia viltį, kad Lietuva ir toliau gyvens Kristaus pergalės šviesoje ir bus gaivinama Jo 
Dvasios. 

Logotipe įrašytas vizito šūkis „Kristus Jėzus – mūsų viltis!“ (plg. 1 Tim 1, 1) primena, kad Kristus Jėzus yra 
tikėjimo centras, kreipiantis žvilgsnį į priekį ir raginantis nebijoti iššūkių, nes Jis nugalėjo nuodėmę. Šūkis žadina 
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asmeniškai ar su parapijos bendruomene. Vietos vyskupas, atsižvelgdamas į konkrečius poreikius ar galimybes, gali 
šias gaires papildyti arba nustatyti kitas. 
1. PAŽINK 
1.1 Pažink Kristų 

Popiežius skelbia ne save, bet liudija Kristų ir iš jo kylančias gausias malones, todėl, jei esi pakrikštytas, prisimink 
krikšto pažadus ir pažvelk į jų reikšmę savo gyvenimui, o jei esi nekrikštytas, tiesiog pasidomėk Jėzumi. 
Galimos temos: Kas yra Jėzus? Kas yra Dievo gailestingumas? Ką reiškia Išganymas? Ar man tai aktualu? 
Žingsniai: - perskaityk bent vieną Evangeliją nuo pradžios iki pabaigos, 
- geriau pažink Jėzaus asmenį, skaitydamas Katekizmo poskyrį „Tikiu Jėzų Kristų, vienatinį Dievo Sūnų“, 
- perskaityk popiežiaus Pranciškaus katechezes apie gailestingumą, 
- Jaunime, pasinaudok „YouCat“ bei kitomis knygomis. Skaityk ir analizuok antrąjį „YouCat“ poskyrį „Tikiu į Jėzų 
Kristų, vienatinį Dievo Sūnų“ (71–112). 
1.2 Pažink popiežių 

Popiežius yra šv. Petro, kuriam Kristus patikėjo Bažnyčios raktus, įpėdinis, todėl svarbu pažinti jį ir Bažnyčią kaip 
tikėjimo bendruomenę. 
Galimos temos: Popiežiaus institucija, Jonas Paulius II ir Lietuva, Popiežius Pranciškus – asmenybė ir mokymas, 
nešama žinia. 
Žingsniai: - perskaityk bent vieną popiežiaus Pranciškaus dokumentą ar knygą, 
- surenk piligriminį žygį Jono Pauliaus II keliais Lietuvoje arba jame dalyvauk, 
- susipažink su tuo, ką kalbėjo popiežius Jonas Paulius II Lietuvoje 1993 m. Ar savo gyvenime įgyvendinu Šventojo 
Tėvo raginimus? 
- pasidomėk, ko moko Vatikano II Susirinkimas apie Bažnyčią ir jos reikšmę šiandieniame pasaulyje. 
1.3 Pažink viltį 

Popiežiaus vizito į Lietuvą šūkis skelbia: „Kristus Jėzus – mūsų viltis!“ (1 Tim 1,1) 
Galimos temos: Kas yra viltis? Kokia didžiausia neviltis šiandien tyko? Ar įmanoma įvardinti jos priežastis? Kaip 
džiaugtis viltimi? 
Žingsniai: - skaityk popiežiaus Pranciškaus katechezes apie krikščioniškąją viltį, 
- apmąstyk bent po vieną katechezę per savaitę, 
- skaityk popiežiaus Benedikto XVI encikliką apie krikščioniškąją viltį „Spe Salvi“. 
2. MELSKIS. Savo gyvenimą ir pažintus naujus dalykus apmąstyk Dievo šviesoje. Tegu malda būna nuoširdus 
susitikimas su Jėzumi. Atnaujink maldos gyvenimą. 
Žingsniai: - kasdien melskis, nepamiršk Sutaikinimo sakramento, bent sekmadieniais ir švenčių dienomis dalyvauk 
šv. Mišiose; 
- melskis popiežiaus intencijomis, kurios skelbiamos kiekvieną mėnesį. Tai padės siekti glaudesnės vienybės su 
šventojo Petro įpėdiniu ir malda prisidėti prie to, kas rūpi Visuotinei Bažnyčiai; 
- su ypatingu pamaldumu gręžkis į Mariją, Bažnyčios provaizdį, ir įsigilink į Marijos vaidmenį Atpirkimo slėpinyje. 
Melskis intencijomis, paskelbtomis Trakų Dievo Motinos – Lietuvos Globėjos – metams, kalbėdamas Lietuvos 
paaukojimo Nekaltajai Marijos, Lietuvos Globėjos, Širdžiai maldą, Švč. Mergelės Marijos litaniją ir kitas vienybę su 
Švč. Dievo Motina stiprinančias maldas; 
- šventieji ir palaimintieji yra autentiški tikėjimo liudytojai ir mūsų užtarėjai Danguje. Melsk Lietuvos šventųjų ir 
palaimintųjų, ypač šv. Kazimiero, jaunimo globėjo, ir palaimintojo vyskupo TeoLliaus užtarimo. Melsk šv. Joną 
Paulių II, kad padėtų tinkamai pasirengti popiežiaus Pranciškaus vizitui; 
- melskis už popiežių, kad Dievas duotų jam jėgų ir ištvermės vadovauti Bažnyčiai; 
- besiruošdamas vykti į šv. Mišias su popiežiumi, surink rūpesčius ir maldos intencijas tų savo aplinkos žmonių, 
kurie negali, nenori ar neketina vykti. Melskis tomis intencijomis besiruošdamas kelionei ir šv. Mišių metu; 
- aplankyk Trakų Švenčiausiosios Mergelės Marijos Apsilankymo baziliką ir pagal nustatytą tvarką pelnyk 
visuotinius atlaidus. Aplankyk kitas Lietuvos šventoves, skirtas Dievo Motinos Marijos garbei, ir dalyvauk atlaiduose 
(Aušros Vartuose, Žemaičių Kalvarijoje, Šiluvoje, Krekenavoje, Pivašiūnuose ir kt.); 
- aplankyk Gailestingumo šventovę Vilniuje ir pasimelsk prie Gailestingojo Jėzaus paveikslo; 
- puoselėk ir skleisk bažnytines pamaldumo praktikas: Švenčiausiojo Sakramento adoraciją, Rožinį, Gailestingumo 
vainikėlį, gegužines ir birželines pamaldas; 
- parapijose ir ypač vienuolinėse bendruomenėse surenk kassavaitinę Švč. Sakramento adoraciją popiežiaus 
intencijomis. 
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3. BENDRAUK. Bažnyčia – tai gyvoji Kristaus bendruomenė. Tikėjimo kelyje nesame vieni. Popiežius Pranciškus 
kaip tik atvyksta sustiprinti tikėjimo. 
Žingsniai: - kalbėk su artimaisiais, draugais, bendruomenės grupelėse ar parapijoje apie tikėjimo dalykus. 
Diskutuokite apie tai, ką skaitėte; 
- drąsiai kalbėk apie Dievą tiems, kurie dar nepažįsta Kristaus. Padedamas kunigų - ir kitų parapijos ar 
bendruomenės narių surenk diskusijas popiežiui Pranciškui rūpimomis temomis. Surenk popiežiaus knygų 
pristatymą bibliotekose ar kitose tam tinkamose vietose. Pakviesk žmonių, kurie yra toli nuo Bažnyčios; 
- įsijunk į parapijos tikinčiųjų grupę. Jeigu tokios nėra, pamėgink ją su bendraminčiais įkurti. Kartu planuokite 
piligrimystę pas popiežių, aptarkite ne tik praktinius klausimus, bet ir ruoškitės dvasiškai; 
- mylėk artimą Jėzaus pavyzdžiu, būk gailestingas, kaip Dangaus Tėvas yra gailestingas. Savo aplinkoje gyvenk 
pagal Jėzaus skelbiamą gailestingumo, tiesos, artimo meilės dvasią ir liudyk ją konkrečiais gailestingumo darbais; 
- parapijose ar grupelėse surenk Llmų apie popiežių Pranciškų peržiūrą ir diskusiją; 
- vyskupijose bent vieną kunigų susirinkimą galima skirti artimiau susipažinti su popiežiumi Pranciškumi ir jo 
mintimis, o vienuolinės bendruomenės galėtų kartu daugiau pagvildenti popiežiui rūpimas temas. 
4. DALYVAUK. Skleisk popiežiaus apsilankymo žinią, padėk plisti Gerajai Evangelijos Naujienai: 
- tapk savanoriu ir padėk tinkamai pasirengti popiežiaus vizitui, kad jis vyktų sklandžiai. Užsiregistruoti į savanorių 
komandą gali svetainėje www.popieziausvizitas.lt. Nebūk pasyvus stebėtojas, būk Dievo karalystės 
bendradarbis! 
- atvyk ir dalyvauk susitikimuose su popiežiumi. Įsidėmėk, kad 2018 m. rugsėjo 22–23 d. popiežius Pranciškus 
lauks susitikimo su Tavimi. Sek programą ir nepamiršk užsiregistruoti į susitikimus svetainėje 
www.popieziausvizitas.lt; 
- drauge su kitais broliais ir seserimis Kristuje aktyviai dalyvauk Bažnyčios ir visuomenės gyvenime. 
5. GYVENK. Ar visa tai taps tik istorija? 
- Pasibaigus vizitui dar kartą perskaityk ir permąstyk, ką išgirdai ir patyrei. Popiežiaus Pranciškaus sveikinimus ir 
kalbas galėsi rasti oLcialioje popiežiaus vizito svetainėje www.popieziausvizitas.lt; 
- popiežiaus Pranciškaus atvežtą žinią aptark su parapijos, organizacijos bendruomene ar bičiuliais; 
- stenkis kasdieniame gyvenime, šeimoje, darbe, parapijoje ir bendruomenėje remtis Šventojo Tėvo raginimais. 
 

NAUDINGOS NUORODOS 
www.vatican.va; www.vaticannews.va; www.katalikai.lt; www.popieziausvizitas.lt 
 

POPIEŽIAUS PRANCIŠKAUS TEKSTAI 
• Popiežius Pranciškus. Dievo vardas – Gailestingumas. Baltos lankos, 2016. 
• Popiežius Pranciškus. Kai meldžiatės, sakykite: „Tėve mūsų…“ Apmąstymai apie maldą, kurios Jėzus išmokė savo 
mokinius. Katalikų pasaulio leidiniai, 2018. 
• Popiežius Pranciškus. Mylėti kaip Dievas. Trečiadienio katechezės apie šeimą. Artuma, 2018. 
• Šventasis Tėvas Pranciškus. Apaštališkasis paraginimas Evangelii gaudium apie evangelijos skelbimą šiandieniame 
pasaulyje. Vyskupams, kunigams ir diakonams, pašvęstiesiems asmenims ir į Kristų tikintiems pasauliečiams. Lietuvos 
Vyskupų Konferencija – Katalikų interneto tarnyba, 2014. 
• Šventasis Tėvas Pranciškus. Enciklika Laudato Si’ apie rūpinimąsi bendraisiais namais. Lietuvos Vyskupų 
Konferencija – Katalikų interneto tarnyba, 2015. 
• Šventasis Tėvas Pranciškus. Posinodinis apaštalinis paraginimas Amoris laetitia apie meilę šeimoje. Vyskupams, 
kunigams ir diakonams, vienuoliams ir vienuolėms, susituokusiems krikščionims ir visiems Kristų tikintiems 
pasauliečiams. Lietuvos Vyskupų Konferencija – Katalikų interneto tarnyba, 2016. 
Popiežiaus katechezes, homilijas ir kitus tekstus galima rasti „Bažnyčios žiniose“ www.baznycioszinios.lt ir 
eis.katalikai.lt 
 

APIE POPIEŽIŲ PRANCIŠKŲ 
• Deborah Castellano Lubov. Kitoks Pranciškus. Ko nesate girdėję apie Popiežių. Katalikų pasaulio leidiniai, 2018. 
• Andrea Tornielli. Kelyje. Pokalbiai su Jo Šventenybe Pranciškumi. Iš italų kalbos vertė Lina Gaučytė, Baltos lankos, 
Vilnius, 2017. 
• Julie Schwietert Collazo, Lisa Rogak. Popiežius Pranciškus. Savais žodžiais. Alma Littera, 2014. 
• Sergio Rubin, Francesca Ambrogetti. Popiežius Pranciškus. Pokalbiai su Jorge Bergoglio. KPL, 2013. 
• Saverio Gaeta. Dievas užklumpa netikėtai. Popiežiaus Pranciškaus gyvenimas ir mintys. KPL, 2013. 
• Dokumentinis Llmas „Pranciškus – Naujojo pasaulio popiežius“ (Francis: The Pope from the New World), rež. David 
Naglieri, 2013.    
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G e*�+ė� 26–28d. lietuvių šeimos iš įvairių Anglijos miestų ir miestelių sugužėjo į šeimų stovyklą Alton pilyje. 
Skamba kaip iš pasakos?! Taip, – tris dienas gyvenome tikrų tikriausioje pilyje ir mūsų gyvenimas buvo 

karališkas: jokių rūpesčių, tik džiaugsmas, šypsenos, patarnavimas vieni kitiems. Ne veltui stovyklos tema buvo 
„Kad jūsų džiaugsmui nieko netrūktų“ ir ji buvo išpildyta 100%. Kol tėveliai gilino savo žinias konferencijose, vaikai 
buvo ne mažiau užimti; skirtingose amžiaus grupelėse jiems neleido nuobodžiauti savanoriai. Konferencijas 
tėveliams vedė pora iš Lietuvos – Aušra ir Andrius Mizgiriai. Jie dalijosi išbandytais laimingos santuokos receptais, 
patarimais, kaip nepamiršti gyventi džiaugsmingai kasdieninėje rutinoje ir atrasti laiko sau. Kas vakarą dainomis, 
šokiais ir žaidimais dūšią linksmino ansamblis iš Mančesterio „Kelyje“.  
Už šią nuostabią stovyklą visų dalyvių vardu dėkoju Londono lietuvių šv. Kazimiero parapijos klebonui kun. Petrui 
Tverijonui ir visiems parapijos aktyvistams ir savanoriams, lektoriams Aušrai ir Andriui Mizgiriams, savanoriams ir 
veikliems žmonėms iš Mančesterio ir visiems dalyvavusiems stovykloje. Jūs visi nuostabūs! Jūsų visų nuoširdumo, 
draugiškumo, paslaugumo ir pagalbos dėka stovykla buvo tiesiog tobula! Jeigu atvažiavome vieni kitų 
nepažinodami, tai išlydėjome vieni kitus kaip giminės. Ačiū už nepakartojamus išgyvenimus ir patirtį švęsti 
gyvenimą Dievo vaikų šeimoje. Mūsų džiaugsmui tikrai nieko netrūko. Tuo dalijasi ir stovyklos dalyviai.         
Kristina Vaivadienė 
 
Brangios, mielos, nuostabios stovyklautojų šeimos, 
Mudu, Aušra ir Andrius, po stovyklos išgyvenam trūkumą, tuštumą ir krizę – trūksta jūsų visų! Tikimės, kad ji ilgai 
netruks, juk reikia įsivažiuoti į darbus ir gyvenimą čia, Lietuvoje. Širdys ir mintys pilni džiaugsmo ir įspūdžių sutikus 
tokią mylinčią, vieningą, stiprią, nuoširdžią vieni kitų atžvilgiu bendruomenę. Brangūs, savi ir artimi tapo jūsų visų 
veidai, jūsų gyvenimai, džiaugsmai ir rūpesčiai, nors gaila, kad ne su visais spėjome susipažinti ir pabendrauti. Jūs 
tapote savi ir artimi nes juk beveik tris dienas galėjome žvelgti į jūsų šiltus, geranoriškus besišypsančius veidus iš 
salės priekio, kai dalijomės su jumis savo gyvenimu ir nedidele patirtimi. Jūs visi buvote tokie padrąsinantys, iš jūsų 
akių sėmėmės stiprybės per kiekvieną konferenciją. Esame be galo dėkingi kiekvienam iš jūsų. Tikimės, kad nors 
truputį, su Dievo pagalba, galėjome Jums duoti ko gero. Na, o mes patys tai gavome iš Jūsų visų be galo daug – 
tikrai branginsime savo širdyse ir atminty jūsų gerumą, linksmumą, nuoširdumą, atvirumą, pokalbius, 
pasiteiravimus, gerus žodžius, padrąsinimus, komentarus, papildymus. Kaip gerai, kad yra nuotraukos ir Llmukas – 
galėsime turėti jus šalia, pažiūrėti kai pasiilgsime. Žiūrint į nuotraukas ir video – visi tokie artimi, tokie savi esate – 
nerealu! Esame laimingi ir dėkingi Dievui, kunigui Petrui, Agnei ir jums visiems LABAI LABAI DĖKINGI, kad 
pakvietėte į stovyklą. O mes labai labai kviečiame jus visus, kai būsite Lietuvoje, užsukti į Kretingą, su džiaugsmu 
lauksime mūsų namuose. Mūsų el. paštas mizigirs@gmail.com. Mielos moterys, ar neužmiršote namų darbo? 
Filmas „Enchanted april“. Nesigailėsite! Apkabiname kiekvieną jūsų šeimą savo maldose. Dievo Artumo ir 
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džiaugsmo linkime. 
Aušra ir Andrius Mizigiriai 

Tai buvo savaitgalis, kuris mūsų šeimai davė daug naudos. Grįžome ramesni, su stipresniu tikėjimu, su naujomis 
mintimis ir, svarbiausia, supratę, kad šeima yra tikroji vertybė.                 Justina Tučinskė 
 
Gerbiami stovyklos Organizatoriai ir Savanoriai,  
Labai dėkui Jums už nuostabų laiką. Net nepastebėjau, kaip tas laikas prabėgo, stovykla buvo „superinė“, taip 
mane atjungė nuo visos rutinos, kad stovyklos metu praradau laiko nuovoką. Dar pirmą dieną turėjau ir laikrodį, ir 
telefoną. Antros dienos rytinėje dalyje turėjau telefoną, bet likusį laiką net nepastebėjau, kad nei vieno, nei kito 
nebeliko rankose. Pasigedau tik tuomet, kai sūnus prieš išvažiuojant namo paklausė, kiek valandų. 
Stovykla „superinė“, nėra žodžių apibūdinti... Draugai užklausė, kaip sekėsi, tai net nežinojau, kaip papasakot; 
sakiau, kad patiems reik važiuot, kad suprastumėt... Lauksime pratęsimo kitais metais.                       Taujanskų šeima 
 
Ačiū už galimybę išbandyti save. Nors važiavau kaip savanorė ir paskaitose nedalyvavau – tikrai džiaugiausi, ir kitais 
metais vėl norėčiau būti tos gražios bendruomenės dalimi, nors trumpam. Tikrai puikus savaitgalis, draugiška ir 
šilta atmosfera, mieli ir geranoriški žmonės. Nepakartojama aplinka. Oras kaip užsakytas! Bendruomeniškumo 
jausmas labai stiprus. Pailsėjau nuo kasdienės buities ir tikrai daug supratau apie save.              
Sima 
 
To nenupirksi už jokius pinigus, – dvasinė oazė. Mano dukra Agniete sako, kad geriau ir būti negali. 
Ačiū Jums visiems, kurie organizavote tokią nuostabią stovyklą – rekolekcijas. Tikiuosi, kad tai taps kasmetine 
tradicija.                                      
Margarita 
 
Dėkojame visiems, kurie suburia mus, mūsu šeimas ir visą bendruomenę į tokią puikią šeimų stovyklą. Jei nesate 
dalyvavę, tai būtinai sutiksite mus kitais metais! Šiais metais mes dalyvavome pirmą kartą ir nenuostabu, kad 
pritrūko vietų visiems norintiems. Alton pilis tikrai įspūdinga ir erdvi. Nuostabus mažas kaimelis tarytum sugražina 
atgal: vėl gali pasijusti atsipalaidavęs ir laikas, tarsi, sustoja. Džiaugiuosi su visais, kurie pastebėjo, kokias nuostabias 
šeimas ir organizatorius sutikome. Buvo tikrai linksma ir įdomu dalyvauti žaidimuose, prisijungti dainuojant, 
meldžiantis bei šokant. Kiekviena diena buvo suplanuota, turininga ir smagi! O ir orą mums Dievas parūpino! 
Vaikai, – nuo mažesnių iki didesnių, – susirado naujų draugų, turėjo progos save parodyti ir į kitus pasižiūrėti. 
Dėkojame Aušrai ir Andriui už įdomias bei labai prasmingas paskaitas sutuoktiniams. Įspūdžių tiek daug, kad 
lengviau būtų pakartoti kelionę nelaukiant kitų metų. Kas sakė, kad maistas bus paprastas? Nėra skanesnių 
makaronų, pusryčių ar sultinio kai daliniesi jais su stalo draugais, šeima, kurią sutikai pirmą kartą ar tuo, kuris 
nebyliai gretimame bažnyčios suole žegnojasi sekmadieniais. Tai ir yra apie tai, ką mūsų vaikai jau nuo darželio 
rimuoja „sharing is caring“. Na, o jau kotletai... prabanga! Didžiausi komplimentai mumis besirūpinančioms 
šeimininkėms ir šefui!  
Paguoda, jei kada jauteisi Anglijoje vienas, negalėjai įsivaizduoti, kas bus vėliau, ką tu čia veiksi ar šiaip jautei, kad 
sunku apsispręsti, kur tavo namai. Žmonės, kuriuos sutikau, ir šeimos, kurios tokios pat kaip mes, įkvėpė suprasti, 
kad mes neprapulsim tol, kol kuo daugiau, šilčiau ir maloniau draugausime! Nesigėdysime kalbėti lietuviškai, 
melstis kartu ir padėti vieni kitiems!  
Ši stovykla subūrė lietuvių šeimas iš visos Anglijos. Didžiausias viso šito gėrio kaltininkas mums visiems yra kunigas 
Petras Tverijonas. Nesvarbu kur jis randasi, bažnyčioje ar, kaip šios stovyklos metu, salėje: vien jam ištarus „Viešpats 
su Jumis”, jauti ir žinai, kad esi kaip tik ten, kur tau ir reikia būti šią akimirką, valandą, dieną! Linkiu visiems tokio 
pasiaukojimo, jėgų ir meilės taip nuoširdžiai stengtis ir dirbti dėl mūsų! Labai ačiū visiems už šią puikią stovyklą, 
nuotaikas, malonų bendravimą ir džiaugsmą!         Sabkauskų šeima, Londonas 
 
Stovykloje dalyvaujame jau antri metai ir mūsų šeimai tikrai labai patinka. Patinka aplinka, žmonių atvirumas ir 
noras bendrauti. Paskaitos taip pat aktualios ir įdomios. Važiuodama galvojau apie diskusijas grupelėse, jų 
suskirstymą ir panašiai  – galiu pasakyti, kad puikiai išlaviruota tuo klausimu – tobulas balansas. Ačiū Jums! 
  Diana B. 
 
Pirmiausia dėkojame už puikią šeimų stovyklą, kurioje „mūsų džiaugsmui nieko netrūko“. Ir organizatoriams, ir 
savanoriams Ačiū! Puiki vieta, o ir oras tikrai džiugino! O valgių įvairovė! Net mano vaikai, kurie išrankūs maistui, 
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M a r i j o s   m ė n u o  

Kuo džiaugtis ir ką garbinti 
Valdas Vitkauskas 

 

K �-�i� vieną ar kitą žmogų pavadiname kažkuo ypatingu 
– ar tai nuostabiai geru, ar charizmatišku, ar vos ne 

šventąja ar šventuoju, pasiekusiu didžiulės dvasinės pažangos per 
studijas, pasninkus, gailestingumo darbus ar ilgas maldas. Paprastai 
tai būna sakoma turint tam tikrą pagrindą, bet ne visada daromos 
teisingos išvados. 

Taip, žmogaus gyvenimas yra skirtas vis didesniam, palaipsniui 
auginamam šventėjimui, kuris galų gale išsipildo džiaugsmingu 
buvimu visiško gėrio artume. Apaštalas Paulius tesalonikiečiams 
rašo: „Prašome ir raginame jus Viešpatyje Jėzuje: jeigu išmokote iš 
mūsų, kaip privalote elgtis ir patikti Dievui, – o jūs taip ir elgiatės, – 
tai darykite vis daugiau pažangos! Jūs juk žinote, kokių nurodymų 
esame jums davę Viešpaties Jėzaus vardu. Tokia gi Dievo valia – 
jūsų šventėjimas” (1 Tes 4, 1-3 ). Šis šventėjimo procesas kartais net 
būna palyginamas su mokykla. Kai kuriais atžvilgiais toks mokyklos vaizdinys padeda iš dalies išreikšti žemiškojo 
gyvenimo prasmę. Tačiau tai nėra visapusiškai tikslus palyginimas. Tikrasis žmogaus išsipildymo kelias skiriasi nuo 
mokyklos, kur palaipsniui savo ir mokytojų pastangomis išlaviname įgūdžius, įgyjame žinias, o po to išlaikome 
egzaminą ir gavę atestatą jau turime leidimą savarankiškai darbuotis.  

Čia kitaip. Žmogus tiesiog nėra pajėgus pats iš savęs 
gyventi vien tik gėriu. Kad ir kiek treniruotųsi ar mokytųsi, 
niekada neišsiugdys tokios galios vien savo jėgomis. Net 
pats švenčiausias žmogus, jei tik Viešpaties Dvasia 
atsitrauks nuo jo bent trumpam ir visai netoli, iš 
palaiminto šventumo būsenos labai greitai įkris, geriausiu 
atveju, į gilų liūdesį, o blogiausiu ir dažniausiu – į skausmo 
ir blogio kūrimą sau ir kitam, tai yra į nuodėmę. Ir 
atvirkščiai – jei patį didžiausią nusikaltėlį palies ta pati 
Viešpaties Dvasia, jis neatpažįstamai pasikeis: atsisakys visų savo blogų darbų ir su užsidegimu liudys Dievo 
malonę. Todėl ir šios tikrosios, pagrindinės ir svarbiausios mokyklos – žmogaus gyvenimo šioje žemėje –svarbi 
užduotis yra ne tiek lavinti save kažkokiomis ypatingomis metodikomis, kiek paprasčiausiai pripažinti, kad esu ir 
visada liksiu nepajėgus išlikti gėrio kelyje vien tik savo valia ir pastangomis. O tai pripažinus dar svarbiau yra priimti 
Viešpaties teikiamą atpirkimo ir Dangaus Karalystės dovaną, kuri garantuoja tikrą gyvenimą absoliučioje tiesoje, 
meilėje ir gėryje.  

Todėl nesuklyskime sutelkdami per daug dėmesio į antraeilius dalykus. Džiaukimės kiekvienu šventumu 
spindinčiu žmogumi, o garbinkime Viešpaties Dvasią, kuri yra šio spindesio šaltinis tiek mums, tiek ir tam žmogui. 
Puoselėkime institucijas ar bendruomenes, palaikančias mūsų tikėjimo pagrindus, o garbinkime Viešpaties Dvasią, 
kuri globoja ir veda šias bendruomenes tiesos ir gėrio link. Stiprinkimės tradicijomis ir ritualais, primenančiais ir 
įtvirtinančiais mūsų sąmonėje gerus dalykus, o garbinkime Viešpaties Dvasią, kuri užpildo visa tai teisingu 
amžinosios meilės turiniu. Gėrėkimės talentingais žmogaus rankų darbo kūriniais, įkvepiančiais ir stiprinančiais 

tikėjimą, o garbinkime Viešpaties Dvasią, kuri dovanoja, augina ir 
nukreipia šiuos talentus ir įkvėpimus. Gilinkimės į išminties ir tiesos 
žodį, nušviečiantį mums kelią gyvenimo prieblandose, o garbinkime 
Viešpaties Dvasią, kuri yra tame žodyje.  
Atsakingai naudokime ir kurkime žemiškąsias gėrybes bei turtus, į 

kuriuos pernelyg dažnai sudedame savo siekius bei viltį, o garbinkime Viešpaties Dvasią, kuri parūpina mums šių 
turtų, kad galėtumėme juos pasitelkdami tarnauti artimui.  

Ir garbinkime ne save, kad ir kokie šaunūs, gražūs, protingi, stiprūs ar šventi būtumėme, o tik Viešpaties Dvasią, 
be kurios visa yra vien tik išnykstantis rūkas, o su kuria visi šie geri dalykai įgauna tikrąją amžinai išliekančią  
vertę.    

„ Žmog�u ������ma �r� 
����a �i �i�e �i�!, 

p$l��p ��&� �u��n�m�! 
(��n)*+�,&�, �&-i g$./ g$01 

iš �34ld6 78i�ug ,�n�9 :&��,9 
�i i;k6 =*-i6 �>&?1“. 

„ Žmo�u BCe ioD E*r� 
p�Fė�u pat iI s��ę 

����nB� �C�L B4M =*-�9“. 
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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 

Parapijos Inansai 
balandžio mėn. 
Londono lietuvių šv. Kazimiero bažnyčios pajamos balandžio 
mėnesį – £13 140, išlaidos – £8 298. 
 

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

Gyvojo Rožinio draugija birželio mėnesį kviečia 
parapijiečius bendrai maldai už tėvus ir 
senelius, dėkojant už jų meilę, pasiaukojimą ir 
atsakomybę šeimai. Dieve, stiprink tėvų 
tikėjimą, duok išminties auklėjant savo vaikus. 
Padėk jiems būti geru pavyzdžiu, o išėjusiems į 
amžinybę – suteik Dangaus Karalystę.  
Taip pat kviečiame melstis už visą dvasininkiją. 
Jie yra mūsų dvasios tėvai.  
Tegul Dievas siunčia jiems išminties Dvasios ir 
pasiaukojimo Dvasios liudijant tikėjimą 
parapijiečiams.  

Birželio mėn. liturginis  
kalendorius 

 

Pal. TeoIlius  
Matulionis, vyskupas,  
kankinys Birželio 14 d. 
Gimė 1873 m. Lietuvoje. 1900 m. buvo 
įšventintas kunigu Mogiliovo arkivyskupijai. 
Kunigavo įvairiose parapijose Latvijoje ir 
Rusijoje. 1928 m. Gruodžio 28 d. slapta 
nominuotas Apaštališkojo Administratoriaus 
Leningrade koadjutoriumi ir 1929 m. vasario 9 d. 
konsekruotas vyskupu. 1943 m. paskirtas 
Kaišiadorių vyskupu Lietuvoje. Vien iš 
neapykantos tikėjimui triskart teistas ir pasmerktas šešiolikai metų kalėjimo bei ketveriems metams namų arešto, 
atsiskleidė kaip tvirtai Dievu pasitikintis ir žmonėms atsidavęs ganytojas. Mirė 1962 m. rugpjūčio 20 d. Šeduvoje. 
Arkivyskupas Teo>lius Matulionis palaimintuoju paskelbtas 2017 m. birželio 25 d. Kaišiadorių vyskupijoje privalomas 
liturginis minėjimas, kitose Lietuvos vyskupijose – laisvas. 
 

Šv. Jono Krikštytojo, Viešpaties pirmtako,  
gimimo iškilmė Birželio 24 d. 
Šv. Jono Krikštytojas, dar būdamas Šventosios Dvasios pripildytos motinos įsčiose, džiūgavo dėl žmonijos 
išganymo atėjimo, pats jo gimimas pranašavo Viešpatį Kristų. Tokia malonė spindėjo jame, kad pats Viešpats apie jį 
sakė, jog tarp gimusių iš moterų nėra didesnio už Joną Krikštytoją. Šv. Jonas Krikštytojas – Kauno arkivyskupijos 
globėjas. 
 

Šv. apaštalų Petro ir Pauliaus iškilmė Birželio 29 d. 
Šventieji apaštalai Petras ir Paulius – dvi ryškiausios ankstyvosios Bažnyčios Lgūros. Jie gerbiami tą pačią dieną 
pagal seną Bažnyčios tradiciją, kadangi abu mirė kankinio mirtimi Romoje Nerono persekiojimų metu, apie 64 m. 
po Kr. Šv. Paulius – išsilavinęs diasporos žydas, ir šv. Petras – paprastas žvejys iš Galilėjos. 
Šiandien aplankius katedrą arba mažosios bazilikos titulą turinčią bažnyčią ir pamaldžiai sukalbėjus „Tėve mūsų“ 
maldą bei Tikėjimo išpažinimą (EI, conc. 33) įprastomis sąlygomis pelnomi visuotiniai atlaidai. 

1 Pn Šv. Justinas, kankinys 

3 S ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (Devintinės) 
 Apd10, 25-26.34-35.44-48; Ps 98;  1Jn 4,11-16;  Jn15,9-17 

5 A Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys 

6 T Šv. Norbertas, vyskupas 

8 Pn ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS 

9 Š Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis 

10 S X EILINIS SEKMADIENIS  
Pr 3, 9-15; Ps 130; 2 Kor 4, 13 - 5, 1; Mk 3, 20-35 

11 P Šv. Barnabas, apaštalas 

13 T Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas 

14 K Pal. Teo>lius Matulionis, vyskupas, kankinys  

17 S XI EILINIS SEKMADIENIS  
 Ez 17, 22-24; Ps 92; 2 Kor 5, 6-10; Mk 4, 26-34 

19 A Šv. Romualdas, abatas 

21 K Šv. Aloyzas Gonzaga, vienuolis 

22 Pn Šv. Paulinas Nolietis, vyskupas;  
 Šv. Jonas Fišeris, vyskupas, ir Tomas Moras, kankiniai 
24 S ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO GIMIMAS 
 Iz 49, 1-6; Ps 139; Apd 13, 22-26; Lk 1, 57-66. 80 

27 T Šv. Kirilas Aleksandrietis, vyskupas, Bažnyčios mokytoja 

28 K Šv. Ireniejus, vyskupas, kankinys 

29 Pn ŠV. PETRAS IR PAULIUS, APAŠTALAI 

30 Š Pirmieji šventieji Romos Bažnyčios kankiniai 

 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. 

Šv. Mišios kitose 
bendruomenėse 

 

BEDFORD 
RC Church Of Christ The King, Harrowden rd., Bedford MK42 0SP  
Birželio 24 d. 12 val. 
 

KING‘S LYNN 
Our Lady of Annunciation Church, London rd., King‘s Lynn PE30 5HQ 
Birželio 3 d. 13 val. 
 

BOSTON 
St Mary Our Lady of The Rosary Church, 24 Horncastle rd.,  
Boston PE21 9BU 
Birželio 8 d. 18 val. 
 

NOTTINGHAM 
Lietuvių katalikų centras „Židinys“, 16 Hound rd.,  
Nottingham NG2 6AH 
Birželio 23 d. 14:45 val. 
 

PETERBOROUGH 
St Peter and All Souls Church, Geneva st., Peterborough PE1 2RS 
Birželio 23 d. 19:15 val. 
 

WISBECH 

Our Lady & St. Charles Borromeo, 69 Queen’s Road, Wisbech PE13 2PH 
Birželio 3 d., 13 val. 
 

SPALDING 

The Immaculate Conception & St Norbert, 52 St Thomas Rd,  
Spalding PE11 2XX  
Birželio 9 d., 14 val. 

  

Kun. Andrejus Lazarevas  

tel. 07443998275,  el. p. andrejus.l@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. 
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: pirmadieniais 13:00-17:00 val., 
antradieniais-penktadieniais 9:00-13:00 val. 
Užsienio valstybių piliečių priėmimo 
valandos vizų klausimais: antradieniais-
ketvirtadieniais 15:00-16:00 val.  
Tel. +44 (0 ) 20 7592 2840 www.uk.mfa.lt  
 

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 

Londono lietuvių Šv. Kazimiero  
parapijos rekolekcijos Lurde 

(Prancūzija) 
Kviečiame dalyvauti tradicinėse parapijos rekolekcijose 

Lurde, 2018 m. spalio 12 – 15 dienomis.  

Registracija vyksta iki rugsėjo 1 d. 

Su Jumis kartu keliauja ir rekolekcijas veda kun. Petras Tverijonas. 

Daugiau informacijos ir registracija parapijos internetinėje 

svetainėje katalikai.org.uk 

Londono lietuvių Šv. Kazimiero 
parapijos piligriminė – pažintinė 

kelionė po Šventąją Žemę 
Kviečiame dalyvauti Londono lietuvių Šv. Kazimiero parapijos 

piligriminėje – pažintinėje kelionėje po Šv. Žemę  

2018 m. lapkričio 14 – 21 d. 

Registracija vyksta iki rugsėjo 14 d. Su Jumis kartu keliaus ir 

rekolekcijas ves kun. Petras Tverijonas. 

Daugiau informacijos ir registracija parapijos internetinėje 

svetainėje katalikai.org.uk 


