VILKAVIŠKIO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO PARAPIJA

 Gegužės 6 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:

– 8 val. Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
– 15 val. Gailestingumo vainikėlis ir Šv. Mišios su maldininkais iš Pilviškių.
 Gegužės 6–8 d. – Gailestingumo kongresas Vilniuje.
 Gegužės 6–15 d. – Laukiant Sekminių, vakaro Šv. Mišiose Novena į Šv. Dvasią.
 Gegužės 7 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
– 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius
 Gegužės 8 d. – Viešpaties žengimo į dangų iškilmė – Šeštinės.
 Gegužės 13 d. – Fatinos Švč. M. Marijos minėjimas.
 Gegužės 14 d. – Šv. apaštalo Motiejaus šventė.
 Gegužės 15 d. – Šventosios Dvasios atsiuntimo iškilmė – Sekminės.
– Suteikiami visuotiniai atlaidai tikinčiajam, kuris bažnyčioje ar koplyčioje pamaldžiai dalyvauja pamaldose, kurių metu giedamas ar kalbamas himnas „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.
 Gegužės 19 d. – Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus – Aukščiausiojo ir Amžinojo Kunigo iškilmė.
 Gegužės 22 d. – Švč. Trejybės iškilmė.
– Nuo šiandien užrašoma sudėtinėms Šv. Mišioms už gyvus ir mirusius tėvus (vyrus).
 Gegužės 29 d. – Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė – Devintinės ir Švč. M. Marijos Apsilankymo
iškilmė – tituliniai atlaidai:
– 9 val. – Šv. Mišiose bus teikiamas Sutvirtinimo sakramentas.
– 12 val. Vaikų Pirmoji Šv. Komunija. Eisime tradicinę Devintinių procesiją pagerbdami Švč. Sakramentą.
 Birželio 3 d. – 19.30 Parapijos namuose Vilkaviškio dekanato šeimos centras Tėvo dienos proga
visus kviečia į filmą „Drąsieji“. Filmas apie tai, kaip pasukti tėvų širdis į jų vaikus ir vaikų širdis į
jų tėvus.
 Birželio 5 d. – Tėvo diena:
– 9 val. Sudėtinės Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus. Po Šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas
tėvams.
– 12 val. Sudėtinės Šv. Mišios už gyvus tėvus. Po Šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas tėvams.
– 9 ir 12 val. Šv. Mišiose vaikų Pirmoji Komunija. Melsimės už vaikus.
– 18 val. Šv. Mišios už mirusius tėvus.
– Nuo Tėvo Dienos dvi savaites (5–19 d.) 18 val. bus aukojamos sudėtinės Šv. Mišios už gyvus ir
mirusius tėvus.
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„KAS DARO GAILESTINGUMO DARBUS,
TEGU DARO TAI DŽIUGIAI“
Šiais Šventaisiais metais galime
patirti, ką reiškia atverti širdį visiems, kurie gyvena įvairiausiuose
egzistenciniuose paribiuose, neretai
dramatiškai sukuriamuose paties
šiuolaikinio pasaulio. Kiek daug
mūsų pasaulyje yra keblių situacijų ir kiek daug kančios! Kiek daug
žaizdų padaryta kūne tų, kurie neturi balso, nes dėl turtingųjų tautų
abejingumo jų šauksmas nusilpo ar
net apskritai nutilo. Šiais jubiliejaus
metais Bažnyčia bus dar labiau pašaukta rūpintis šiomis žaizdomis,
palengvinti jas paguodos aliejumi, aptvarstyti gailestingumu ir gydyti prideramu solidarumu bei dėmesingumu. Neįpulkime į žeminantį
abejingumą, į dvasią nujautrinantį ir ką nors nauja atrasti trukdantį rutiniškumą, į griaunantį cinizmą. Išvyskime šio pasaulio vargus,
gausybės brolių ir seserų, kurių orumas trypiamas, žaizdas, išgirskime jų pagalbos šauksmą ir atsiliepkime į jį. Paimkime kitus už rankų
ir palaikykime, kad jie pajustų mūsų artumo, draugystės ir brolystės
šilumą. Tegu jų šauksmas tampa mūsuoju, ir išvien pajėgsime nugriauti abejingumo, kuriam dažnai leidžiame karaliauti slėpdami
savo veidmainiškumą bei savanaudiškumą, sienas.
Nuoširdžiai trokštu, kad krikščionys jubiliejaus metais pagalvotų apie gailestingumo darbus kūnui ir dvasiai. Tai bus būdas, kaip

išbudinti savo sąžinę, dažnai miegančią skurdo dramos atžvilgiu, ir
vis giliau skverbtis į Evangeliją, kurioje dieviškasis gailestingumas
teikiamas pirmiausia vargdieniams. Jėzus šiuos gailestingumo darbus išvardija savo mokyme, kad galėtume pasitikrinti, ar gyvename
kaip jo mokiniai, ar ne. Iš naujo atraskime gailestingumo darbus
kūnui: išalkusį pavalgydinti, ištroškusį pagirdyti, nuogą aprengti,
ateivį priimti, ligonį slaugyti, kalinį aplankyti ir mirusį palaidoti.
Neužmirškime ir gailestingumo darbų sielai: nemokantį pamokyti,
abejojančiam patarti, nuliūdusį paguosti, pikta darantį sudrausti,
įžeidimus atleisti, kantriai pakęsti mus skaudinančius žmones, melstis už gyvus ir mirusius.
Negalime pabėgti nuo Viešpaties žodžių, kuriais remiantis kada
nors būsime teisiami: ar pamaitinome alkstančiuosius ir ar pagirdėme ištroškusiuosius? Ar priėmėme ateivius ir aprengėme nuoguosius?
Ar radome laiko aplankyti ligonius ir kalinius? (plg. Mt 25, 31–45).
Lygiai taip pat būsime paklausti, ar padėjome įveikti abejonę, kuri
sukelia baimę ir labai dažnai vienišumą, nugalėti nežinojimą, kurį
patiria milijonai žmonių, pirmiausia vaikai, stokojantys būtinos pagalbos, kad būtų išgelbėti iš skurdo? Ar buvome artimi tiems, kurie
vieniši ir prislėgti sielvarto? Ar atleidome mus įžeidusiems ir ar atmetėme visas į smurtą vedančias pykčio bei neapykantos formas? Ar
buvome kantrūs pagal mums kantraus Dievo pavyzdį? Ir galiausiai,
ar patikėjome maldoje Viešpačiui savo brolius ir seseris? Kiekviename iš šių „mažiausiųjų“ yra Kristus. Jo kūnas kaskart vis iš naujo
regimas kiekviename kankinamų, sužeistų, nuplakdintų, iš bado
sulysusių, bėgti priverstų asmenų kūne… kad Jį pažintume, palytėtume, Jam rūpestingai padėtume. Neužmirškime šventojo Kryžiaus
Jono žodžių: „Savo gyvenimo vakarą būsime teisiami pagal meilę“.
Luko evangelijoje atrandame dar vieną svarbų aspektą, padedantį tikėjimu išgyventi jubiliejaus metus. Evangelistas pasakoja,
kad Jėzus, grįžęs į Nazaretą, šabo dieną nueina, kaip buvo įprasta, į
sinagogą. Ten jo paprašoma, kad jis paskaitytų ir pakomentuotų Raštą. Ištrauka buvo iš pranašo Izaijo knygos: „Viešpaties Dievo dvasia
su manimi, nes Viešpats patepė mane, kad neščiau gerąją naujieną

vargdieniams. Pasiuntė mane paguosti prislėgtųjų, paskelbti belaisviams laisvės ir atidaryti kalėjimo durų kaliniams. Paskelbti Viešpaties malonės metų“ (Iz 61, 1–2). Būtent Viešpaties „malonės metus“,
arba „gailestingumo metus“, paskelbė Viešpats ir būtent juos dabar
norime švęsti. Šie Šventieji metai apima visą turtingą Jėzaus užduotį,
išreiškiamą pranašo žodžiais: paguosti vargdienius žodžiais ir darbais, skelbti laisvę pakliuvusiems į naujas šiuolaikinės visuomenės
vergijos formas, grąžinti regėjimą nebegalintiems matyti, grąžinti
kilnumą tiems, iš kurių jis atimtas. Jėzaus skelbimas vėl tampa regimas per tikėjimo atsaką, t. y. gyvenimo liudijimą, kuriam pašaukti
krikščionys. Mus telydi apaštalo žodžiai: kas daro gailestingumo darbus, tegu daro tai džiugiai (plg. Rom 12, 8).

GEGUŽĖS MĖNESIO SKELBIMAI:
 Nuo Gegužės 1 d. – gegužinės pamaldos, skirtos Švč. M. Marijos garbei.

– 17.40 val. – Švč. M. Marijos litanija.
– 18 val. Šv. Mišios.
 Gegužės 1 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis ir Motinos Diena:
– Po Šv. Mišių bus teikiamas palaiminimas motinoms.
– 9 val. Sudėtinės Šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas.
– 12 val. Sudėtinės Šv. Mišios už gyvas motinas. Po Šv. Mišių – Švč. M. Marijos litanija.
– 18 val. Šv. Mišios už mirusias motinas.
– Nuo Motinos Dienos, visą gegužės mėnesį, vakaro Šv. Mišios aukojamos už gyvas ir mirusias
motinas aukojusiųjų intencijomis.
 Gegužės 2 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
– 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
 Gegužės 3 d. – Šv. apaštalų Pilypo ir Jokūbo šventė ir pirmasis mėnesio antradienis:
– 8 val. Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis.
 Gegužės 5 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).

