VILKAVIŠKIO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO PARAPIJA

 Vasario 4 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:

– Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
– 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančiuosius (lapelius su sergančiųjų, už kuriuos norėtumėte,
kad būtų meldžiamasi, vardais palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
 Vasario 5 d. – šv. Agotos minėjimasis ir pirmasis mėnesio penktadienis:
– 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
– Šv. Mišiose bus šventinama šv. Agotos (pačių atsinešta) duona ir vanduo.
– 15 val. Gailestingumo vainikėlis ir Šv. Mišios su maldininkais iš Virbalio.
 Vasario 6 d. – Pirmasis mėnesio šeštadienis.
– 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
 Vasario 7 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis.
– Kviečiame savo maldose prisiminti Šeimos Centro savanorius ir jų veiklą.
– Nuo 10 iki 15.30 val. parapijos salėje vyks „Natūralaus Šeimos Planavimo“ kursai. Po užsiėmimų suneštinė agapė. Būtina išankstinė registracija.
– 18 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
 Vasario 9 d. – Užgavėnės.
 Vasario 10 d. Pelenų diena – Gavėnios pradžia.
– Privalomas pasninkas.
– Šv. Mišios 8, 12 ir 18 val.
– 12 val. Šv. Mišiose bus šventinami pelenai ir atgailos ženklan barstomos tikinčiųjų galvos.
 Gavėnioje:
– Graudūs verksmai – sekmadieniais sumos Šv. Mišių metu ir adoruojant Švč. Sakramentą.
– Kryžiaus kelias – penktadieniais 17.20 val., sekmadieniais po 9 val. Šv. Mišių.
– Kryžiaus kelias Šv. Kryžiaus bažnyčioje – sekmadieniais 12.20 val.
 Vasario 11 d. – Pasaulinė ligonių diena:
– 8 ir 18 val. Šv. Mišiose melsimės už ligonius ir juos slaugančius (aplankykite – pasimelskite).
 Vasario 14 d. – I Gavėnios sekmadienis ir Šv. Kirilo ir Metodijaus – Europos globėjų šventė.
 Vasario 16 d. – Nepriklausomybės diena:
– 12 val. Šv. Mišios už Lietuvą.
 Vasario 22 d. – šv. Apaštalo Petro sosto šventė.
– Šią dieną suteikiami visuotiniai atlaidai tikintiesiems aplankiusiems katedrą ir sukalbėjusiems „Tėve mūsų“ ir „Tikiu“.
 Kovo 4 d. – Šv. Kazimiero – Lietuvos globėjo iškilmė.
 Gavėnios rekolekcijos – Kovo 11, 12 ir 13 d.
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GAVĖNIA – SUSIKAUPIMO METAS
Gavėnia – tai pasiruošimo
Kristaus Prisikėlimo šventei laikas, kurio metu tikintieji malda,
pasninku ir atgaila stengiasi apvalyti bei atnaujinti savo širdis,
sustiprinti tikėjimą ir pagilinti
savo santykį su Kristumi.
Gavėnia – tai metas įsijausti
į išganingą Kristaus kančią. Šv.
Augustinas sako, jog „kelios trumputės valandėlės, praleistos
prie kryžiaus, atgaivina labiau nei visi pasaulio džiaugsmai“.
Gavėnia – tai dvasinio atsinaujinimo ir atsivertimo laikas, skirtas tikėjimui brandinti apmąstant Kristaus meilės
auką, kuri ypatingu būdu pasireiškia Jo kryžiuje. Kančia,
sujungta su meile, veda į prisikėlimą ir gyvenimo pilnatvę.
Jėzaus meilės auka mums parodo, jog didžiausia nelaimė
žmogui yra ne kančia ir mirtis, bet meilės Dievui ir artimui
stoka bei nesirūpinimas savo amžinąja ateitimi. Kryžius gavėnios metu iškyla kaip ypatingas Kristaus gailestingumo ir
palaimos ženklas, bylojantis, kad meilė be kančios gali būti
netikra, o kančia be meilės gali tapti beprasmiška.
Todėl gavėnia – tai metas apmąstyti kenčiančią Meilę ir
sekti ja kelyje į Prisikėlimą ir amžinąjį gyvenimą.

GAILESTINGUMAS YRA ATRAMINĖ
BAŽNYČIOS GYVENIMO SIJA
Iš pop. Pranciškaus bulės „MISERICORDIAE VULTUS“
...Palyginimuose apie gailestingumą Jėzus Dievo prigimtį atskleidžia
kaip Tėvo, kuris niekada nenurimsta, kol atjauta bei gailestingumu neišsklaido nuodėmės ir nenugali atmetimo. Iš šių palyginimų geriausiai
žinomi trys: apie paklydusią avį, apie
pamestą drachmą ir apie tėvą bei du jo
sūnus (Lk 15, 1–32). Šiuose palyginimuose pirmiausia pabrėžiamas Tėvo
džiaugsmas atleidimo akimirką. Tai –
Evangelijos ir mūsų tikėjimo šerdis,
nes gailestingumas pateikiamas kaip
visa nugalinti, širdį meilės pripildanti
ir atleidimu paguodžianti jėga.
Dar viename palyginime mes pamokomi krikščioniškosios gyvensenos. Paklaustas Petro, kiek kartų
reikia atleisti, Jėzus atsako: „Aš nesakau tau – iki septynių, bet iki septyniasdešimt septynių kartų“ (Mt 18,
22) ir priduria prie to palyginimą apie
„beširdį tarną“. Savo valdovui turėjęs
grąžinti didelę sumą skolininkas puola ant kelių, ir valdovas dovanoja jam
skolą. Išsyk po to tas tarnas susitinka
savo tarnybos draugą, skolingą jam
keletą centų. Draugas ant kelių irgi
maldauja pasigailėti, bet tas nenusileidžia ir įmesdina jį į kalėjimą. Apie
tai sužinojęs valdovas supyksta, liepia
tarną pašaukti ir taria jam: „Argi nereikėjo ir tau pasigailėti savo draugo,
kaip aš pasigailėjau tavęs?!“ (Mt 18,
33). Ir Jėzus pridūrė: „Taip ir mano

dangiškasis Tėvas padarys jums, jeigu
kiekvienas iš tikros širdies neatleisite
savo broliui“ (Mt 18, 35).
Šis palyginimas yra labai pamokantis. Jėzus teigia, kad gailestingumas nėra vien Tėvo veikimas, bet ir
tampa tikrų Dievo vaikų atpažinimo
kriterijumi. Vadinasi, esame pašaukti
praktikuoti gailestingumą, nes gailestingumas pirmiausia buvo parodytas
mums patiems. Atleidimas už skriaudą tampa regimiausia gailestingosios
meilės apraiška, o mums, krikščionims, imperatyvu, kurio negalime
nepaisyti. Kaip sunku atrodo tiek
kartų atleisti! Vis dėlto atleidimas yra
įrankis, įduotas į mūsų trapias rankas
širdies giedrumui pasiekti. Atsisakyti
pagiežos, tūžmasties, smurto ir keršto
yra laimingo gyvenimo sąlyga. Todėl
klausykime apaštalo raginimo: „Tegul saulė nenusileidžia ant jūsų rūstybės!“ (Ef 4, 26). Ir pirmiausia įsiklausykime į Jėzaus, kuris gailestingumą
padarė gyvenimo idealu ir mūsų
tikėjimo įtikimumo kriterijumi, žodžius: „Palaiminti gailestingieji, nes
jie susilauks gailestingumo“ (Mt 5, 7);
tai palaiminimas, kuriuo šiais Šventaisiais metais turėtume ypač stropiai
vadovautis.
Kaip matome, gailestingumas
Šventajame Rašte yra svarbiausias
žodis Dievo veikimui mūsų atžvilgiu
nusakyti. Jis ne tik tikina mus mylįs,

bet ir padaro savo meilę regimą bei
apčiuopiamą. Meilė išties niekada negali būti abstraktus žodis. Pačia savo
prigimtimi ji yra konkreti – kasdienėje veikloje pasireiškiantys ketinimai,
nuostatos ir elgsenos. Dievo gailestingumas yra jo atsakomybė už mus.
Jis jaučiasi atsakingas, t. y. trokšta
mums gėrio, nori matyti mus laimingus, kupinus džiaugsmo ir giedrumo.
Tokiomis pačiomis bangomis turėtų sklisti ir gailestingoji krikščionių
meilė. Kaip myli Tėvas, taip myli ir jo
vaikai. Kaip Jis yra gailestingas, lygiai
taip ir mes pašaukti būti vienas kitam
gailestingi.
Gailestingumas yra atraminė Bažnyčios gyvenimo sija. Visą jos pastoracinę veiklą turėtų gaubti švelnumas
tikintiesiems; ji negali skelbti ir liudyti pasauliui be gailestingumo. Bažnyčios įtikimumą lemia gailestinga
ir atjaučianti meilė. Bažnyčia gyvena

„neišsenkamu troškimu siūlyti gailestingumą“. Galbūt jau ilgokai buvome
užmiršę rodyti gailestingumo kelią ir
juo eiti. Viena vertus, pagunda visada reikalauti vien teisingumo privertė
mus užmiršti, kad tai tėra tik pirmas
žingsnis. Šis žingsnis būtinas ir neišvengiamas, tačiau Bažnyčia turi žengti toliau bei siekti aukštesnio ir reikšmingesnio tikslo. Kita vertus, liūdna
regėti, kad atleidimo patirtis mūsų
kultūroje vis retesnė. Kartais atrodo,
jog išnykęs net pats žodis. Bet neliudijant atleidimo telieka bergždžias,
nevaisingas gyvenimas, primenantis
gyvenimą nykioje dykumoje. Bažnyčiai vėl atėjo metas imti džiugiai
skelbti atleidimą. Atėjo metas grįžti
prie esminio dalyko ir užsikrauti savo
brolių bei seserų silpnybes ir sunkumus. Atleidimas yra jėga, leidžianti
prisikelti naujam gyvenimui ir įkvepianti drąsos viltingai žvelgti į ateitį.

VASARIO MĖNESIO SKELBIMAI:
 Vasario 1 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:

– 18 val. Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
 Vasario 2 d. – Kristaus Paaukojimo (Grabnyčių) šventė ir pirmasis mėnesio antradienis. Taip
pat pašvęstojo gyvenimo diena:
– Šv. Mišios kaip sekmadienį (9, 12 ir 18 val.).
– 9 val. Sudėtinės Šv. Mišios į šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis.
– 12 ir 18 val. Šv. Mišios aukojamos į Švč. M. Mariją aukojusiųjų intencijomis.
– Šventinamos Grabnyčių žvakės.
 Vasario 3 d. – šv. Blažiejaus minėjimas:
– Šv. Mišių metu bus šventinamos vaškinės šv. Blažiejaus žvakės.
– Po šv. Mišių bus atliekamos specialios apeigos.

