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 Sausio 5 d. – pirmasis mėnesio ketvirtadienis:

– Nuo 8.30 val. iki 18 val. Švč. Sakramento adoracija.
– 8 ir 18 val. Šv. Mišios už sergančius (lapelius su sergančiųjų, už kuriuos norėtumėte, kad būtų
meldžiamasi, vardais palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
 Sausio 6 d. – pirmasis mėnesio penktadienis – Trijų išminčių šventė:
– Šv. Mišios 8, 12 ir 18 val. Mišiose bus šventinami smilkalai, auksas ir kreida.
– 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.
 Sausio 7 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
– 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.
 Sausio 8 d. – Viešpaties apsireiškimo – Trijų Karalių šventės iškilmė:
 Sausio 9 d. – Kristaus Krikšto iškilmė.
– Šia diena baigiasi Kalėdų laikas, tačiau bažnyčiose pagal seną paprotį galima laikyti „Prakartėlę“ ir giedoti kalėdines giesmes iki vasario 2 d.
 Sausio 13 d. – Laisvės gynėjų diena.
– 18 val. Šv. Mišiose melsimės už Lietuvą.
 Sausio 14 d. – Mažasis Krikščioniško Kino klubas kviečia į filmo peržiūrą.
– 18.30 val. Parapijos salėje bus rodoma tikrais įvykiais paremta drama „Bangų medžiotoja“.
Įėjimas nemokamas. Visų maloniai lauksime.
 Sausio 18–25 d. – Maldų už krikščionių vienybę aštuondienis.
– Tam skirtos maldos 18 val. Šv. Mišiose.
 Sausio 20 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už kun. Algirdą Juozą Pasilauską.
 Sausio 25 d. – Apaštalo Pauliaus atsivertimo šventė.
 Sausio 27 d. – Palaimintojo Jurgio Matulaičio minėjimas – Marijampolės Bazilikoje atlaidai.
– 12 val. – Marijampolės Bazilikoje pagrindinės iškilmių Šv. Mišios. Kviečiame gausiau dalyvauti.
 Sausio 31 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už kun. Antaną Kereišį minint pirmąsias mirties
metines.
 Vasario 2 d. – Kristaus paaukojimo šventykloje šventė – Grabnyčios.
– Šv. Mišios sekmadienio tvarka (9, 12 ir 18 val.).
– 9 ir 12 val. Šv. Mišių metu bus iškilmingai šventinamos žvakės.
– Pašvęstojo gyvenimo diena, meldžiamės už vienuolius, vienuoles ir naujus pašaukimus į vienuolijas.
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Brangieji,
Šv. Apaštalo Pauliaus raginimu: „Praplėskite savo širdis!“ – kviečiu Jus atvira širdimi pasitikti ateinantį Atpirkėją. Kas gali būti nuostabiau,
nei švelnus Dievo prisilietimas
prie sugrudusios žmogaus širdies? Prisilietimas gydantis,
raminantis, užliejantis gerumu ir meile. „Jis apsigyvens
pas juos, ir jie bus jo tauta, o
pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną ašarą nuo
jų akių...“ (Apr 21, 3-4) Ar ne
to mes šiandien labiausiai stokojame?
Būkite atviri Dievo gerumui, dalinkitės juo su savo šeima,
bendradarbiais, žmonėmis, kurie Jus įskaudino ir nuskriaudė. Juk žmogumi gimęs Dievas nepaisė mūsų širdžių šalčio,
pykčio, netobulumų ir klaidų. Jis padovanojo mums Save,
nežiūrėdamas į tuos trūkumus... Priimkime dovaną, dėkokime ir dovanokime save, kaip Dievo dovaną. Su Šv. Kalėdom!
Laimingų Naujųjų Metų!

KAD SUSIVIENYTUME, TURIME MYLĖTI
Sausio 18–25 d. pradėsime maldos
už krikščionių vienybę aštuondienį,
kurio ištakos – vieno amerikiečių ku
nigo tėvo Polio Votsono (Paul Watt
son) iniciatyva. Toks aštuondienis
pirmąsyk įvyko 1908 m. T. Polis Vot
sonas parinko jai datas tarp sausio 18 ir
25 d., kad maldų aštuondienis baigtųsi
Šv. Pauliaus Atsivertimo šventės die
ną. Juk krikščionių vienybė reikalauja
atsivertimo; ji neįmanoma be per
keičiančios Kristaus šviesos. Šviesa ke
lyje į Damaską iki širdies gelmių sukrė
tė Saulių. Ji perkeičia ir mūsų žvilgsnį,
kuriuo žiūrime vieni į kitus, ji leidžia
mums palikti išankstines nuostatas ir
jau pramintus kelius.
Dabartinę savo formą maldų už
krikščionių vienybę aštuondienis įgijo
Liono katalikų kunigo Polio Kutiurjė
(Paul Couturier) dėka. Per ketvirtąjį –
penktąjį praėjusio amžiaus dešimtme
čius jis suteikė jam naują įkvėpimą ir
jį išpopuliarino. Tas aštuondienis nuo
tada kasmet suburia daugybę krikš
čionių visame pasaulyje – katalikų,
ortodoksų, protestantų. Aišku, įvairių
konfesijų krikščionys jau gerokai anks
čiau melsdavosi už Bažnyčios vienybę.
Tačiau paprastai jie tai darydavo lik
dami „namie“, savo pačių bažnyčiose.
Kunigas Kutiurjė suprato, kaip svarbu,
kad krikš
čionys melstųsi kartu, toje
pačioje vietoje. Jis tikėjosi, kad taip
Maldų už vienybę aštuondienis prisi
dės prie to, kad būtų pranoktas abipu
sis nepasitikėjimas, tais laikais trukdęs
daugumai krikščionių eiti melstis į

kitos konfesijos bažnyčias. Jis žinojo,
kad be meilės nebus žengiama pirmyn
vieny
bės keliu. Troško, kad širdyse
įsižiebtų broliškosios meilės ugnis. Be
kita ko, jis sėmėsi įkvėpimo ir iš kito
ekumenizmo pradininko – kardinolo
Mersjė pastabos: „Kad susivienytume,
turime mylėti vienas kitą; kad mylėtu
me vienas kitą, turime pažinti vienas
kitą; kad pažintume vienas kitą, reikia
eiti vienas kito susitikti.“ Krikščionims
susitinkant bendroje maldoje, Šventoji
Dvasia gali įžiebti dieviškosios meilės
ugnį, sudeginančią nesupratimo, ne
pasitikėjimo, o kartais – ir pagiežos
užtvaras.
Kunigas Kutiurjė teigė: „Reikia
melstis už vienybę, prašant Dievo, kad
ji būtų įgyvendinta tada, kai Jis norės,
ir taip, kaip Jis norės.“ Čia ir glūdi di
dysis kunigo Kutiurjė siūlomas Maldų
už vienybę aštuondienio naujumas: jo
esmė – melstis ne „prieš kitus“, kad už
kariautume juos, o melstis kartu, ieš
kant Dievo valios.
Tėvas Kutiurjė glaudžiai susijęs
su Taize bendruomenės ištakomis.
Jau nuo 1941 m. jis drąsino ir palaikė
Bendruomenę steigiantį brolį Rožė.
Bendruomenė turėjo tapti tokia vieta,
kurioje būtų be atvangos trokštama
krikščionių vienybės ir už ją meldžia
masi. Tiek broliui Rožė, tiek kunigui
Kutiurjė krikščionių vienybė negalėjo
reikšti vienų pergalės prieš kitus. Brolis
Rožė rašė: „Krikščionių vienybė nebus
vienų triumfas prieš kitus. Jei vieni tu
rėtų nugalėti, o kiti – pralaimėti, nie

kas nepritartų tokiai vienybei.“ Būtent
melsdamiesi kartu atsižadame noro
triumfuoti prieš kitus. Malda daro mus
nuolankius. Maldoje įsisąmoniname,
jog Dievas didesnis už mus, didesnis
už mūsų skirtumus.
Pasinaudokime Maldos už krikš
čionių vienybę aštuondienio teikiama
proga ir prašykime Viešpaties, kad
ekumeninis dialogas ir įsipareigoji
mas nenutrūktų ir, jei įmanoma, dar

labiau sustiprėtų. Melskime, kad tarp
Bažnyčių ir bažnytinių bendruomenių
nenutrūktų teologinis dialogas, bū
tinas nesutarimams išspręsti, ir mei
lės dialogas, padedantis kartu gyventi
bendrai liudijant. Savo širdyse gyvai
troškime, kad kuo greičiau ateitų vi
siškos bendrystės diena, kai visi vieno
Viešpaties mokiniai kartu švęs Eu
charistiją, dieviškąją auką už pasaulio
gyvybę ir išganymą.

ŠV. PRANCIŠKAUS MALDA
Viešpatie, padaryk mane savosios ramybės pasiuntiniu ir leisk man nešti
meilę, kur siaučia neapykanta; santaiką, kur vyrauja barniai; vienybę, kur yra
skilimas; tikėjimą, kur kankina abejonės; tiesą, kur viešpatauja klaida; viltį,
kur braunasi nusiminimas; džiaugsmą, kur slegia liūdesys; šviesą, kur užgulusios tamsybės. Mokytojau, padaryk, kad aš trokščiau kitus paguosti, o ne
pats būti guodžiamas; kitus suprasti, o ne pats būti suprastas; kitus mylėti, o
ne pats būti mylimas, nes kas duoda – gauna, kas atleidžia, tam atleidžiama,
kas miršta, tas gimsta amžinai gyventi.

SAUSIO MĖNESIO SKELBIMAI:
 Sausio 1 d. – Švč. M. Marijos – Dievo Gimdytojos iškilmė. Naujieji Metai. Ir pirmasis mėnesio

sekmadienis:
– Visose Šv. Mišiose melsimės į Švč. M. Mariją aukojusiųjų intencijomis.
– Atsiliepdami į popiežiaus kvietimą melsime taikos sau ir pasauliui.
– Visas Šv. Mišias pradėsime himnu „O Dvasia, Viešpatie, nuženk“.
– Už pamaldų dalyvavimą Šv. Mišiose, kuriose kalbamas arba giedamas himnas „O Dvasia,
Viešpatie, nuženk“ suteikiami visuotiniai atlaidai.
 Sausio 2 d. – pirmasis mėnesio pirmadienis:
– 18 val. sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.
 Sausio 3 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
– 8 val. sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis.

