Kiekvieną dieną užbaikime trumpa sąžinės sąskaita. Kiekvieną dieną
peržiūrėkime savo sąžinę. Sakykime Viešpačiui: „Aš pasistengsiu, kad rytoj
šios dienos blogi dalykai nesikartotų“. Jie galbūt pasikartos, bet tikriausiai tau
pavyks juos apriboti, pajusi, kad tu imi valdyti savo aistras, o ne jos tave valdo.
Atsimink, kad niekada negali žinoti, kas nutiks gyvenime, kada jis baigsis.
Kiekvieną vakarą tokiam apmąstymui skiriamos 5 minutės ir bus mūsų
pastangos neatidėlioti atsivertimo. Viešpats tesuteikia mums išminties.“ (JM /
VaticanNews)
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SKELBIMAI
*Kviečiame į rekolekcijas. Kovo 22-24 dienomis Telšiuose vyks Pakūtos
draugų rekolekcijos „Žydų Velykų samprata Biblijoje“, kurias ves teologijos
mokslų daktarė Ingrida Gudauskiene. Informacija: 8-682-51952 Loreta.
*Konferencija. Kovo 30 d., 10 val., Tauragės Švč. Trejybės parapijos namuose
organizuojamas seminaras „Išklausymo tarnystė“. Registracija el. p.
taurages.caritas@gmail.com arba tel. Nr. 8-655-22619. Vietų skaičius ribotas.
*Palaiminimų šeštadienis. Artimiausias Palaiminimų šeštadienis - kovo 30
dieną Šilalėje.

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 Siracido knygos

Sir 27, 4-7 (5-8)

Kaip leidžiant per sietą, atsiskiria dulkės,
taip betiriant žmogų, iškyla jo ydos.
5
Kaip puodžiaus žiedybą patikrina krosnis,
taip žmogų pažinsi, jo šneką išgirdęs.
6
Kokios rūšies medis, tokie ir jo vaisiai;
iš to, kaip kas kalba, jo vertę suprasi.
7
Nė vieno negirk, kol nesi jo išklausęs,
nes žmogų ištirsi, mintis jo išgirdęs.
4

__________

_________

Lk 6, 39-45

Jėzus pasakė mokiniams palyginimą: „Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne abu
įkrenta į duobę?!
40
Mokinys nėra viršesnis už mokytoją: kiekvienas mokinys bus gerai
išlavintas, jei bus kaip mokytojas.
41
Kodėl gi matai krislą brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje? 42 Ir kaip gali
sakyti broliui: 'Broli, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies', – pats nematydamas
savo akyje rąsto? Veidmainy, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o tada
matysi, kaip iš brolio akies išimti krislelį.
43
Nėra gero medžio, kuris megztų blogus vaisius, nei vėl – netikusio, kuris
megztų gerus vaisius. 44 Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių. Nuo usnių
niekas nerenka figų, o nuo erškėčio neskina vynuogių. 45 Geras žmogus iš gero
savo širdies lobyno ima gera, o blogasis iš blogo lobyno ima bloga. Lūpos
kalba tai, ko pertekusi širdis“.
39

91 psalmė

P. Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint.
2

Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint,
skambinti tavo garbei, Aukščiausiasis,
3
skelbt naktimis ir rytmečiui brėkštant,
tavo gailestingumą ir ištikimybę. P.
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Gyvenime reikia išminties, reikia blaivaus ir atsakingo požiūrio. Negalime
gyventi tik šia diena, nesirūpindami rytojumi ir amžinuoju likimu.
Nesivadovauk vien instinktu, vien jo galia, netenkink širdį užvaldančių aistrų.
Aistrų išvengti neįmanoma, bet stenkis jas valdyti. Paimk jas į savo rankas.
Pačios aistros nėra blogis. Jos yra tarsi kraujas, be kurio negalėtume nuveikti
daugelio dalykų. Tačiau tu jas stenkis suvaldyti, neleisk, kad jos valdytų tave.
Neleisk, sustok.

Teisuolis klestės sau kaip palmė,
kaip kedras Libano šakosis,
14
Viešpaties namuos pasodintas,
žydės jisai prieangiuos Dievo. P.
13

Jis vaisių duos net senatvėj,
žaliuos, bus sultingas.
16
Visiems jisai skelbs: „Koks Viešpats teisingas!
jis priebėga mūsų, jame tu nerasi kaltybės“. P.
15

Antrasis skaitinys iš Pauliaus 1 laiško korintiečiams

Evangelija pagal Luką

1 Kor 15, 54-58

Broliai! 54Kada šis gendantis kūnas apsivilks negendamybe ir šis marus
kūnas apsivilks nemarybe, tuomet išsipildys užrašytas žodis: „Pergalė
sunaikino mirtį! 55 Kurgi, mirtie, tavoji pergalė? Kurgi, mirtie, tavasis
geluonis?!“ 56 Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga – įstatymas.
57
Bet ačiū Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų
Kristų.
58
Tad, mano mylimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudinami, visuomet
gausūs Viešpaties darbais ir žinokite, kad jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje.

Dievas yra gailestingas ir jis gali atleisti net ir didžiausias nuodėmes, jei tik
nusidėjęs žmogus jas nuoširdžiai apgaili, atsiverčia ir prašo atleidimo. Tačiau
nepiktnaudžiaukime Dievo gerumu, nemanykime: kad ir kas būtų, vis tiek kaip
nors išsisuksiu, nes juk Dievas gailestingas...
Nebūk toks bebaimis, nerizikuok, nemanyk, kad išsisuksi. Nesakyk: „Lig šiol
man pasisekdavo, tai ir dabar pasiseks“. Taip, tau pasisekdavo, bet nežinai, kas
tavęs laukia. Nesakyk: „Dievo gailestingumas beribis, kad ir ką daryčiau, jis
man viską atleis“. Paklausyk šiandien girdėto patarimo. „Nebedelsk, pas
Viešpatį grįžki“. Neatidėliok atsivertimo, keisk savo gyvenimą, išrauk visas
piktžoles. Neatidėliok atsivertimo dienos, kad Viešpaties rūstybė staiga
neišsilietų.

