
VILKAVIŠKIO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS APSILANKYMO PARAPIJA

2017 Liepa NR. 7 (56)
http://www.vilkaviskioparapija.lt

	Liepos 7 d. – pirmasis mėnesio penktadienis.
– 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Švč. Jėzaus Širdį aukojusiųjų intencijomis.

	Liepos 9 d. – Mūsų Katedros konsekravimo metinių atlaidai.

	Liepos 9–16 d. – Pal. Jurgio (Matulaičio) atlaidai Marijampolės bazilikoje.
– 14 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 kiemelyje).

	Liepos 11 d. – Šv. Benedikto – Europos globėjo šventė ir tikroji Katedros konsekracijos 
diena.
– 18 val. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius Katedros statytojus ir rėmėjus.

	Liepos 17 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už a.a. kun. Viktorą Jurčiukonį, minint 12 mirties 
metines.

	Liepos 20 d. – 18 val. Šv. Mišiose melsimės už kun. Algirdą Juozą Pasilauską.

	Liepos 23 d. – XVI eilinis metų sekmadienis ir Šv. Brigitos – Europos globėjos šventė.
– 16.30 val. Vargonų koncertas Katedroje.

	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 30 d. – XVII 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.

	Liepos 30 d. – Kryžių kalno atlaidai.
– Šv. Mišios Kryžių kalne 15 val.

	Rugpjūčio 2 d. – Švč. M. Marijai, Angelų Karalienei skirtos bažnyčios (Porcinkulės) pašven-
tinimo minėjimas. Šią dieną galima pelnyti visuotinius atlaidus aplankius katedrą arba pa-
rapijinę bažnyčią, ten pamaldžiai sukalbėjus „Tėve mūsų“ maldą ir Tikėjimo išpažinimą ir 
būnant malonės stovyje arba atlikus išpažintį priimti Šv. Komuniją.

Šiais metais dėkojame Dievui 
minėdami 10-metį, kai Lietuvą ap-
lankė šventosios Kūdikėlio Jėzaus 
Teresės relikvijos. 2007 metais nuo 
gegužės 18 d. iki liepos 1 d. susitik-
ti su šventąja galėjo didmiesčių ir 
kaimelių gyventojai, kalėjimų, vie-
nuolynų, seminarijų bendruome-
nės ir lankytojai. Ji keliavo miestų 
gatvėmis ir vasaros pievų takeliais, 
jos rožių lietus nuplovė ir atgaivi-
no ne vieną sielą, uždegė troški-
mu siekti šventumo kasdieniame 
gyvenime atliekant paprasčiausius 
darbelius. Per šv. Teresėlės relikvi-
jų kelionę buvo išgyvenama pana-
ši susitelkimo ir šventumo dvasia, 

kaip ir per šventojo popiežiaus 
Jono Pauliaus II piligrimystę po 
Lietuvą 1993 m. Pažįstu žmonių, 
kurie ir šiandien kaip brangią reli-
kviją tebesaugoja prie jos relikvijo-
riaus priliestą rožės žiedlapį.

Šventosios kelionė tapo svarbia 
tikėjimo tiesos pamoka apie šven-
tųjų bendravimo būtinumą mūsų 
religinio gyvenimo tobulėjimui. 
Dėl kruopštaus pasiruošimo, ka-
techezių, turiningos medžiagos ir 
apgalvotos programos bei prisi-
lietimo prie relikvijų buvo išgyve-
namas naujas, iki tol dar Lietuvoje 
nepatirtas susitikimas su šventąja. 
Taigi Teresėlė išmokė mus arti-

MYLIMA ARKIVYSKUPO TEOFILIAUS ŠVENTOJI

KELIONĖ SU TEOFILIUMI



LIEPOS MĖNESIO SKELBIMAI: 
	Nuo liepos 1 d. Katedroje kalbėsime Rožinį prašant taikos ir kitomis aktualiomis intencijomis:

– Pirmadienį, antradienį ir trečiadienį po 8 val. Šv. Mišių.
– Ketvirtadienį, penktadienį ir šeštadienį prieš vakaro Šv. Mišias – 17.20 val.
– Sekmadienį prieš 12 val. Šv. Mišias.

	Liepos 1 d. – pirmasis mėnesio šeštadienis:
– 18 val. Šv. Mišios padėkos intencija ir už geradarius.

	1–12 d. – Didieji Žemaičių Kalvarijos atlaidai. Šv. Mišios 8, 10, 12 (Suma) ir 19 val. Po Sumos 
iškilmingai einami Kryžiaus kelio kalnai.

	Liepos 2 d. – pirmasis mėnesio sekmadienis:
– 12 val. Šv. Mišios už parapiją ir pašaukimus.

	Liepos 3 d. – Šv. Apaštalo Tomo šventė ir pirmasis mėnesio pirmadienis:
– 18 val. Sudėtinės Šv. Mišios už mirusius aukojusiųjų intencijomis.

	Liepos 4 d. – pirmasis mėnesio antradienis:
– 8 val. Sudėtinės Šv. Mišios į Šv. Antaną aukojusiųjų intencijomis. Po Šv. Mišių palaimini-

mas šv. Antano relikvija.

	Liepos 6 d. – Valstybės diena ir 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 no-

rėtumėte pasimelsti, vardais palikite aukų dėžutėje prie altoriaus).
– 12 val. Šv. Mišios už Lietuvos valstybę.

miau susidraugauti su šventaisiais, 
naujai atrasti relikvijų svarbą šven-
tųjų užtarime. 

Gražiai sutapo, jog prieš 10 
metų į Lietuvos jaunimo dienas 
šv. Teresėlės relikvijos atkeliavo iš 
Kaišiadorių vyskupijos, Paparčių 
vienuolyno, o šiais metais arkivys-
kupo Teofiliaus relikvijos į Jau-
nimo dienas taip pat atkeliaus iš 
šios vyskupijos, garbingosios Kai-
šiadorių katedros. Prieš 10 metų, 
birželio 25 d., šv. Teresėlė, lydima 
tikinčiųjų minios ir ganytojų, o su 
jais ir dabartinio Kaišiadorių vys-
kupo, tuomet Kauno arkivysku-
pijos augziliaro Jono Ivanausko, 
keliavo laikinosios sostinės – Kau-
no gatvėmis, šiais metais kankinio 
Teofiliaus kūną nešime sostinės 
Vilniaus gatvėmis. 

Kankinys arkivyskupas Teofi-
lius, kaip ir šventoji Teresė, gimė 
tais pačiais 1873 metais. Abu jie – 
to paties laikmečio žmonės, tačiau 
gyvenę visiškai skirtingomis sąly-
gomis ir kitaip įgyvendinę Kris-
taus Evangeliją. Ir Teresei Marten, 
ir Teofiliui Matulioniui gyvenime 
teko pakelti kančių taurę, bet abu 
liko ištvermingi Dieve, abiejų ran-
kose matome kryžių ir rožes. A. a. 
kunigas Mykolas Balnys pasakojo, 
kad 2000 m., atliekant Teofiliaus 
Matulionio palaikų ekshumaciją 
ir atidarius jo karstą, aplink pas-

klido nepaprastai malonus šviežių 
gėlių, tarsi rožių, kvapas. Argi tai 
ne šventųjų rožių lietus?.. Įdomu, 
kad mažieji Teresė ir Teofilius tais 
pačiais 1877 m. tapo našlaičiais ne-
tekdami mamos, ir tai pakreipė jų 
gyvenimą kita linkme. 1923 m. pa-
vasarį, kai Kūdikėlio Jėzaus Teresė 
buvo skelbiama palaimintąja, ku-
nigui Teofiliui teko išgyventi pir-
mojo įkalinimo pradžią Maskvos 
kalėjimuose. 1925 m. ji buvo ka-
nonizuota, o kunigui Teofiliui tais 
metais pirmą kartą kalėjimo durys 
atsivėrė į laisvę ir jis turėjo gali-
mybę rinktis – pasilikti Rusijoje ar 
grįžti į Lietuvą. Jis pasiliko ten, kur 
kiekvieną akimirką kilo pavojus jo 
gyvybei. 1927 m. šv. Teresė buvo 
paskelbta misijų globėja, tuo metu 
kunigas Teofilius, kaip pasišventęs 
misionierius, darbavosi tarp Le-
ningrado ir Kolpino katalikų, nors 
bažnyčios buvo uždarytos ir  vyra-
vo nuolatiniai persekiojimai. 

1954–1956 m. įkalintas Mordo-
vijos Potmos neįgaliųjų namuose 
vyskupas Teofilius po ilgesnio laiko 
galėjo atnašauti šventąsias Mišias, 
nes kalint griežčiausiame Vladimi-
ro kalėjime tokių sąlygų nebuvo, o 
ir sveikata buvo taip nusilpusi, kad 
jis nebegalėjo ant kojų pastovėti. 
Potmoje atgavęs galimybę švęsti 
Eucharistiją, savo laiškuose nuo-
širdžiai tuo džiaugėsi ir nuolat dė-

kojo Dievui. Prelato Prano Gaidos 
knygoje Nemarus mirtingasis įdė-
ta vyskupo mažo Mišių altorėlio 
iš Potmos fotografija. Šiame alto-
rėlyje matosi kryžius ir šv. Kūdi-
kėlio Jėzaus Teresės paveiksliukas 
su relikvijomis. Prieš kryžių ir jos 
atvaizdą atnašaudamas šv. Mišias, 
Teofilius maldose išsakydavo savo 
troškimą grįžti į Lietuvą. Stebuklas 

įvyko – jis ne tik grįžo, bet ir spėjo 
dar daug nuveikti Bažnyčios ir Tė-
vynės gerovei. 

Tikiu, kad kankinio Teofiliaus 
beatifikacija atpūs gal kiek kitokį 
malonės lietų, tačiau labai reika-
lingą sieloms nuskaistinti, tikėji-
mui augti ir Lietuvai atsinaujinti.

Kun. Marius TALUTIS


