VILKAVIŠKIO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO PARAPIJA

 Liepos 7 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis.

– Nuo 8.30 iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
– 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius ir slaugytojus (lapelius su sergančiųjų, už kuriuos norėtumėte pasimelsti, vardais palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
 Liepos 10 d. – Mūsų Katedros konsekravimo metinių iškilmė ir atlaidai.
– 12 val. Šv. Mišios už parapiją, katedros statytojus ir rėmėjus.
 Liepos 10–17 d. – Pal. Jurgio (Matulaičio) atlaidai Marijampolės bazilikoje.
– 15 d. – Vilkaviškio dekanato diena. Meldžiamės už ligonius ir neįgaliuosius, gydytojus ir visus
ligoniais besirūpinančius.
– 11 val. – šv. Rožinio malda Bazilikoje pal. Jurgio (Matulaičio) koplyčioje.
– 11.30 val. – katechezė.
– 12 val. – Šv. Mišios.
– 13 val. – agapė (marijonų vienuolyno kieme).
– 13.45 val. – pasivedimo pal. Jurgiui (Matulaičiui) pamaldos Bazilikos pal. Jurgio koplyčioje.
– 15 val. – Gailestingumo vainikėlio malda pal. Jurgio Matulaičio tėviškėje – Lūginėje.
 Liepos 11 d. – Šv. Benedikto – Europos globėjo šventė.
 Liepos 15 d. – 20 val. Katedros šventoriuje Trimitininkų koncertas.
 Liepos 17 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už a.a. kun. Viktorą Jurčiukonį, minint 11 mirties
metines.
 Liepos 23 d. – Šv. Brigitos – Europos globėjos šventė.
 Liepos 25 d. – Šv. apaštalo Jokūbo šventė.
 Liepos 26 d. – Šv. Joakimas ir Ona – Švč. Mergelės Marijos tėvai.
– 8 ir 18 val. Šv. Mišios į Šv. Oną aukojusiųjų intencijomis.
– Šv. Onos atlaidai: Pajavonyje Šv. Mišios 11 val. ir Alvite – 12 val.
 Liepos 26 d. – Kryžių kalno atlaidai.
– Šv. Mišios Kryžių kalne 15 val.
 Liepos 31 d. – XVIII Eilinis metų sekmadienis. Šv. Onos atlaidai Alvite.
– Šv. Mišios Katedroje tik 9 ir 18 val. 12 val. Katedroje ir 13 val. Šv. Kryžiaus bažnyčioje Šv. Mišių
NEBUS.
 Rugpjūčio 2 d. – Švč. M. Marijai, Angelų Karalienei skirtos bažnyčios (Porcinkulės) pašventinimo minėjimas. Šią dieną galima pelnyti visuotinius atlaidus aplankius katedrą arba parapijinę
bažnyčią, ten pamaldžiai sukalbėjus „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą ir būnant malonės stovyje arba atlikus išpažintį priimti Šv. Komuniją.
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SANTYKIS TARP TEISINGUMO IR GAILESTINGUMO
Iš pop. Pranciškaus bulės „MISERICORDIAE VULTUS“
Pravartu atkreipti dėmesį į santykį tarp teisingumo ir gailestingumo.
Tai – ne du vienas kitam priešingi aspektai, bet du vienos vieningos tikrovės,
besiplėtojančios meilės didžiausios pilnatvės link, matmenys. Teisingumas yra
pilietinės visuomenės pamatinė sąvoka, paprastai susijusi su teisine tvarka, per
kurią taikomas įstatymas. Teisingumas taip pat reiškia, kad kiekvienam duodama tai, kas jam priklauso. Biblijoje daugkart kalbama apie Dievo teisingumą
ir Dievą kaip teisėją. Teisingumu čia paprastai laikomas viso Įstatymo laikymasis ir kiekvieno gero izraeliečio elgesys, atitinkantis Dievo įsakymus. Tačiau
toks požiūris neretai atveda prie legalizmo, paslepiančio teisingumo pirminę
prasmę ir aptemdančio jo didelę vertę. Norint legalistinį požiūrį įveikti, būtina
atminti, kad Šventajame Rašte teisingumas iš esmės suvokiamas kaip pasitikėjimo kupinas savęs atidavimas Dievo valiai.
Savo ruožtu Jėzus dažniau kalba apie tikėjimo svarbą nei apie Įstatymo
laikymąsi. Šia prasme taip pat turėtume suprasti jo žodžius, kai jis, sėdėdamas už stalo drauge su Matu ir kitais muitininkais bei nusidėjėliais, atsako jį
kritikuojantiems fariziejams: „Eikite ir pasimokykite, ką reiškia žodžiai: Aš noriu pasigailėjimo, o ne aukos. Aš ir atėjau šaukti ne teisiųjų, bet nusidėjėlių“
(Mt 9, 13). Susidūręs su požiūriu į teisingumą kaip į vien įstatymų laikymąsi, kai
žmonės padalijami į teisiuosius ir nusidėjėlius, Jėzus stengiasi parodyti didžią
nusidėjėlio ieškančio bei jam atleidimą ir išganymą siūlančio gailestingumo
dovaną. Todėl suprantama, kodėl jis dėl tokio išlaisvinančio požiūrio, kuris yra
atsinaujinimo šaltinis, yra atmetamas fariziejų ir Įstatymo mokytojų. Pastarieji, ištikimai laikydamiesi Įstatymo, tik krauna ant žmonių pečių naštas, niekais
paversdami Tėvo gailestingumą. Reikalavimas laikytis Įstatymo neturi kliudyti
rodyti dėmesio poreikiams, susijusiems su žmogaus kilnumu.
Šiame kontekste labai reikšminga Jėzaus nuoroda į pranašo Ozėjo žodžius:

„Noriu ištikimos meilės, o ne aukos“ (Oz 6, 6). Jėzus pabrėžia, kad nuo dabar jo
mokinių gyvenimo taisyklė turėtų būti pirmenybė gailestingumui, jo paties paliudytam sėdėjimu prie stalo drauge su nusidėjėliais. Gailestingumas dar kartą
apreiškiamas kaip Jėzaus misijos pamatinis matmuo. Tai yra tikras iššūkis jo
pašnekovams, kurie pasilieka prie formalios pagarbos Įstatymui. Jėzus, priešingai, eina anapus Įstatymo; bendravimas su pagal Įstatymą nusidėjėliais leidžia
suvokti jo gailestingumo dydį.
Panašų kelią nuėjo ir apaštalas Paulius. Prieš sutikdamas Jėzų kelyje į Damaską, jis savo gyvenimą irgi buvo paskyręs nepriekaištingam Įstatymo teisingumo laikymuisi (plg. Fil 3, 6). Atsivertimas į Kristų taip perkeitė jo požiūrį,
kad Laiške galatams jis teigia: „Taigi mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume
nuteisinti Kristaus tikėjimu, o ne Įstatymo darbais; nes Įstatymo darbais nebus
nuteisintas nė vienas žmogus“ (Gal 2, 16). Teisingumo supratimas iš pagrindų
pasikeitė. Pirmenybę Paulius dabar teikia tikėjimui, o ne Įstatymui. Gelbėja ne
Įstatymo laikymasis, bet tikėjimas į Jėzų Kristų, kuris savo mirtimi bei prisikėlimu atneša išganymą sykiu su nuteisinančiu gailestingumu. Dievo teisingumas
dabar tampa išlaisvinimu tų, kurie yra nuodėmės ir visų jos padarinių vergai.
Dievo teisingumas yra jo atleidimas (plg. Ps 51, 11–16).
Vadinasi, gailestingumas neprieštarauja teisingumui. Juo veikiau išreiškiamas elgesys nusidėjėlio atžvilgiu – jam siūloma galimybė pripažinti savo
klaidas, atsiversti ir įtikėti. Parodyti, kaip teisingumas pranokstamas gailestingumo, mums padeda pranašo Ozėjo patirtis. Šis pranašas gyveno vienoje iš hebrajų tautos istorijos dramatiškiausių epochų. Karalystė netrukus žlugs. Tauta
sulaužė sandorą, nutolo nuo Dievo ir prarado protėvių tikėjimą. Vadovaujantis
žmogiškąja logika, būtų teisinga tikėtis, kad Dievas šios neištikimos tautos išsižadės: juk ji sulaužė sudarytą sutartį, taigi nusipelnė prideramos bausmės, t.
y. tremties. Pranašo žodžiai tai liudija: „Jiems nebereikės grįžti į Egiptą, Asirija
bus jų karalius, nes jie atsisakė grįžti pas mane“ (Oz 11, 5). Ir vis dėlto po šios reakcijos, reikalaujančios teisingumo, pranašas radikaliai pakeičia savo kalbą ir
apreiškia tikrąjį Dievo veidą: „Mano širdis neleidžia man to padaryti! Mano gailestingumas tau yra per stiprus! Nebausiu tavęs degančiu įniršiu, nebenaikinsiu Efraimo, nes aš esu Dievas, o ne žmogus, – Šventasis tarp jūsų, – su pykčiu
neateisiu“ (Oz 11, 8–9). Šventasis Augustinas, tarsi komentuodamas pranašo
žodžius, sako: „Dievui lengviau sulaikyti savo pyktį nei gailestingumą“. Taip ir
yra. Dievo pyktis trunka akimirką, o gailestingumas – amžinai.
Jei Dievas apsiribotų teisingumu, jis būtų nebe Dievas, bet kaip visi ž monės,

reikalaujantys gerbti įstatymą. Vieno teisingumo neužtenka. Patyrimas moko,
jog tas, kuris apeliuoja vien į teisingumą, rizikuoja jį sugriauti. Todėl Dievas
pranoksta teisingumą gailestingumu ir atleidimu. Tai jokiu būdu nereiškia, kad
teisingumas nuvertinamas ar padaromas nereikalingu, priešingai. Kas padaro klaidą, tam tenka bausmė. Tačiau tai ne pabaiga, bet atsivertimo pradžia,
nes taip patiriamas atleidimo švelnumas. Dievas teisingumo neatmeta. Tačiau
aprėpia ir pranoksta jį didesniu įvykiu, leidžiančiu patirti meilę, kuri yra tikrojo
teisingumo pagrindas. Turime labai įsimąstyti į tai, ką rašo Paulius, kad neįpultume į apaštalo kritikuojamas jo amžininkų žydų klaidas: „Nesuprasdami
Dievo teisumo, jie bandė nusistatyti savą ir todėl nepakluso Dievo teisumui.
Juk Įstatymo tikslas – Kristus, atėjęs nuteisinti kiekvieno, kas tiki“ (Rom 10, 3–4).
Šis Dievo teisingumas yra gailestingumas, dovanojamas visiems kaip malonė
Jėzaus Kristaus mirties ir prisikėlimo galia. Vadinasi, Kristaus kryžius yra nuosprendis mums visiems ir pasauliui, nes dovanoja mums meilės ir naujo gyvenimo tikrumą.

LIEPOS MĖNESIO SKELBIMAI:
 Liepos 1 d. – pirmasis mėnesio penktadienis:

– 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
– 15 val. Gailestingumo vainikėlis ir Šv. Mišios su maldininkais iš Alvito.
 Liepos 2 d. – Švč. Mergelės Marijos – Krikščioniškų šeimų Karalienės iškilmė ir pirmasis mėnesio
šeštadienis:
– 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
– 2–12 d. – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Šv. Mišios 8, 10, 12 (Suma) ir 19 val. Po Sumos
iškilmingai einami Kryžiaus kelio kalnai.
 Liepos 3 d. – Šv. Apaštalo Tomo šventė ir pirmasis mėnesio sekmadienis:
– 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.
 Liepos 4 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
– 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
 Liepos 5 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
– 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis.
 Liepos 6 d. – Valstybės diena.
– 12 val. Šv. Mišios už Lietuvos valstybę.

