Sūnų ir jam pasakys: „Pažvelk į jį, pažvelk į ją. Jie neturi vyno.“ Paskui ji
sugrįš pas mus ir tars: „Darykite, ką tik jis jums lieps“. (JM / VaticanNews)
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Naujienos iš popiežiaus
2019-01-20 Popiežius pristatė pasaulinį maldos tinklą ir programėlę „Click
to pray“. Jis sakė: „Internetas ir socialiniai tinklai yra naujos mūsų laikų
priemonės, padedančios palaikyti su kitais ryšius, dalytis vertybėmis ir
sumanymais, išreikšti bendruomeniškumo troškimą. Tinklas gali padėti ir
bendruomeniškai melstis, melstis kartu. Tinkle skelbiamos popiežiaus maldos
intencijos, ir prisijungusieji gali jomis melstis kartu su popiežiumi.
Popiežius ragina, kad maldos intencija vasario mėnesiui būtų už prekybos
žmonėmis aukas. „Nors bandome to nematyti, vergovė nėra kažkas iš praeities
amžių. Susidūręs su šia tragiška tikrove nei vienas negali nusiplauti rankų,
vienaip ar kitaip netapdamas šio nusikaltimo prieš žmoniją bendrininku.
Negalime ignoruoti fakto, kad šiandien pasaulyje yra tiek pat vergovės, kiek
anksčiau, o galbūt ir daugiau. Melskimės, kad prekybos žmonėmis, prievartinės
prostitucijos ir smurto aukos sulauktų dosnios pagalbos.“

VI EILINIS SEKMADIENIS

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
*REIKALINGA PARAMA. Vis dar turime skolą už 2018 metais atliktus
statybos darbus (pastatyti nauji tualetai ir katilinė, šildanti bažnyčią), kurią
norime grąžinti iki naujo klebono atėjimo, todėl prašome Jūsų finansinės
pagalbos. Aukas (nurodant „Auka tualetų statybai“) vesti į sąskaitą: Mažesniųjų
brolių ordino Lietuvos Šv.Kazimiero provincijos Pakutuvėnų Šv. Antano
Paduviečio vienuolynas, Įm. kodas 300098499, SEB bankas
LT697044060007834710
*DĖL 2 PROC. SKYRIMO. Primename, kad pagal LR Paramos ir labdaros
Įstatymą galite teikti paramą neatvėrę piniginės. Kiekvienas Lietuvos
pilietis iki 2% valstybei praėjusiais metais sumokėto gyventojų pajamų
mokesčio gali paskirti pasirinktai organizacijai. Jei šia teise nepasinaudosite,
pinigai liks valstybės biudžete ir bus panaudojami valstybės nuožiūra. Visą
informaciją apie deklaracijos pildymą galima rasti internete http://pakuta.lt
Kontaktai
Šv. Antano Paduviečio parapija. Adresas: Minijos g. 22, Pakutuvėnų k., Šateikių sen., LT
– 90390 Plungės raj. www.pakuta.lt Draugaukime Pakūta@Facebook.
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Pirmasis skaitinys iš pranašo Jeremijo knygos ___

_

Jer 17, 5-8

VIEŠPATS taip sako: „Prakeiktas žmogus, kuris žmonėmis pasitiki
ir silpną kūną sau atrama laiko, kurio širdis nusigręžia nuo Dievo.
6
Toksai – kaip tas plikas tyrų krūmokšnis: niekada nesulaukdamas
gero, skursta sausrotoj dykynėj, druskėtoje žemėj, kur niekas negali
gyventi.
7
Laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja ir visko iš Viešpaties
vilias.
8
Jisai kaip tas medis, prie upės sodintas ir leidžiąs šaknis į drėkinamą
žemę: jam nieko nereikia bijotis net kaitrai užėjus- žaliuoja jo lapai;
sausringų metų jisai nepabūgsta ir vedęs vaisius nenustoja.
5

1 psalmė
P. Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki.
Laimingas, kuris neklauso piktų patarimų,
nestoja į paklydėlių kelią,
nesėdi su nepraustaburniais.
Viešpaties mėgsta Teisyną,
mąsto jį dieną ir naktį.- P.
Jis- kaip tas medis, prie upelio sodintas,
duos gerą derlių, metui atėjus,
nevysta jo lapai;
visi darbai jo sėkmingi.- P.

Evangelija pagal Luką

1 Kor 15, 12, 16-20

Broliai! 12 Skelbiama apie Kristų, kad jis buvo prikeltas iš numirusių, tad
kaipgi kai kurie iš jūsų sako, jog nesą mirusiųjų prisikėlimo?! 16 Juk jei
mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. 17 O jei Kristus
nebuvo prikeltas, tai jūsų tikėjimas tuščias, ir jūs dar tebesate savo nuodėmėse.

__________

_________

Lk 6, 7, 20-26

Nusileidęs su Dvylika žemyn, Jėzus apsistojo lygumoje. Ten buvo gausus
jo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės, iš
Tyro ir Sidono pajūrio.
20
Tuomet, pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo: „Palaiminti jūs,
beturčiai, nes jūsų yra Dievo Karalystė. 21 Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes
būsite pasotinti. Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės. 22 Palaiminti
esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip blogą jūsų
vardą dėl Žmogaus Sūnaus. 23 Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes jūsų
laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė
pranašams“.
24
„Bet vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą.25 Vargas
jums, kurie dabar sotūs, nes būsite alkani. Vargas jums, kurie dabar juokiatės,
nes jūs liūdėsite ir verksite. 26 Vargas jums, kai visi žmonės jus giria, nes ir jų
protėviai lygiai taip gyrė netikrus pranašus“.
17

POPIEŽIAUS HOMILIJA

Ne taip su bedieviais, ne taip!
Jie kaip pelai, sklaidomi vėjo.
Į teisiųjų gyvenimo kelią Viešpats žiūri maloniai,
o kelias bedievių į pražūtį veda- P.
Antrasis skaitinys iš Pauliaus laiško korintiečiams

Taip pat ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. 19 Ir jei vien dėl šio gyvenimo
dėjome savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių.
20
Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių kaip pirmgimis
užmigusiųjų tarpe.
18

2019-01-20

2019-01-20 liturginiuose skaitiniuose buvo skaitoma ištrauka apie pirmąjį
Jėzaus stebuklą Galilėjos Kanos vestuvėse, kai pasibaigė vynas /Evangelija pagal
Joną 2, 1-12/ (2 Į vestuves taip pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai.
3
Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam sako: „Jie nebeturi vyno“. 4 Jėzus atsakė:
„O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“ 5 Jo motina tarė tarnams:
„Darykite, ką tik jis jums lieps“).
Prieš „Viešpaties Angelo“ maldą popiežius Pranciškus atkreipė dėmesį į
vyno simbolio svarbą Šventajame Rašte. „Vynas yra neatskiriamas puotos Mesijo
karalystėje elementas. Vanduo būtinas žmogaus gyvybei, o vynas išreiškia gausą
ir džiaugsmą.
„Kai užklumpa sunkumai, kai slegia problemos, kurių niekaip negalime išspręsti,
kai liūdime ar esme sielvarto parblokšti, kai mums stinga džiaugsmo – eikime pas
Švenčiausiąją Mergelę ir sakykime: „Neturime vyno. Vynas baigėsi. Pažvelki į
mane, pažvelk į mano širdį, į sielą.“ Taip kreipkimės į Mariją ir ji nueis pas savo

