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Artimiausi renginiai Telšių vyskupijoje.
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•

•

•

Gegužės 16-17 d. šlovinimo seminaras Kretingoje. Šlovinu
bažnyčioje- kodėl aš tai darau? Kokias dvasines kovas kovoju
šlovindamas? Kaip tinkamai pasiruošti šlovinimui ir augti šioje
tarnystėje.
Gegužės 17 d. 19.30 val. Šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6,
Kretinga) šlovinimo vakaras su slovakų bendruomene
MARTINDOM.
Gegužės 18 d. Palaiminimų šeštadienis Šilutėje. Tema „Taigi jūs
siekite aukštesnių malonės dovanų“. Pradžia –13 val. Šilutės H.
Šojaus konferencijų centre (Lietuvninkų g. 4). Įėjimas
nemokamas. Antroji renginio dalis vyks Šilutės Šv. Kryžiaus
bažnyčioje (Katalikų Bažnyčios g. 1) nuo 13 iki 16 val.
Palaiminimų šeštadienio programa bus tiesiogiai transliuojama
Telšių vyskupijos „YouTube“ kanale.
Gegužės 19 d. Vilties bėgimas Klaipėdoje. „Vilties miestas“ – tai
pirmasis Lietuvoje ir Rytų Europoje kuriamas socialinių,
kultūrinių, sveikatinimo paslaugų, dvasinės pagalbos, mokslo bei
inovacijų klasteris, kurio misija – padėti sumažinti socialinę
atskirtį žmonių, patenkančių į pažeidžiamas socialines grupes,
sugrąžinti juos į aktyvų gyvenimą, skatinti Klaipėdos ir visos
Lietuvos socialinę bei ekonominę plėtrą. Surinktos aukos
skiriamos Šv. Pranciškaus Onkologijos centrui.

Tik ėjimas
III Velykų sekmadienis.
Motinos diena. Pirmasis mėnesio sekmadienis

Bendruomenės skelbimai
Primename, kad kiekvieną antradienį po vakaro Šv. Mišių
Pakutuvėnų Šv. Antano Paduviečio bažnyčioje vyksta adoracija.
Kviečiame pabūti maldoje su Viešpačiu.
• Penktadieniais po Šv. Mišių vyksta Viešpaties šlovinimo vakarai.
• Paskutinį kiekvieno mėnesio sekmadienį 9:30 vyksta AL-ANON
(alkoholikų draugų bei artimųjų) susirinkimai.
•

Daugiau informacijos galite rasti www.pakuta.lt arba facebook paskyroje.
Viršelio paveiksle- Druskininkai, narcizų žydėjimo šventė
Kontaktai

Šv. Antano Paduviečio parapija. Adresas: Minijos g. 22, Pakutuvėnų k., Šateikių sen., LT –
90390 Plungės raj. www.pakuta.lt Draugaukime facebooke @Pakutaofm.

Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą, apie jo vardo didybę
giedokit, iškilmingai teikit jam šlovę, aleliuja. Ps. 65, 1-2
2019-05-05

Pirmasis skaitinys iš Apaštalų darbų _____

_Apd 13, 14, 43-52

Paulius ir Barnabas iš Pergės leidosi toliau ir pasiekė Pizidijos
Antiochiją. Šeštadienį jie nuėjo į sinagogą ir ten susėdo. Daugelis
žydų ir dievobaimingų prozelitų sekė paskui juos. Šie kalbėjosi su
jais ir ragino būti ištikimus Dievo malonei. Kitą šeštadienį kone visas
miestas susirinko pasiklausyti Dievo žodžio. Išvydus tokias minias,
žydus apėmė pavydas, ir jie piktžodžiaudami ėmė prieštarauti
Pauliaus kalbai. Tuomet Paulius ir Barnabas ryžtingai pasakė:
„Pirmiausia jums turėjo būti skelbiamas Dievo žodis, bet kadangi jūs
jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes
kreipiamės į pagonis. Taip mums liepė Viešpats: ‘Paskyriau tave, kad
būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat žemės pakraščių’“.
Tai girdėdami, pagonys džiaugėsi ir šlovino Dievo žodį; ir įtikėjo visi
paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip Viešpaties žodis išplito po
visą kraštą.
Tuo tarpu žydai sukurstė maldingas bei kilmingas moteris ir
įtakingus miesto piliečius. Jie sukėlė Pauliaus ir Barnabo
persekiojimą ir išvijo juos iš savo žemių. O tie, nusikratę prieš juos
nuo kojų dulkes, atvyko į Ikoniją. Mokiniai buvo pilni džiaugsmo ir
Šventosios Dvasios.
Atliepiamoji psalmė Ps 99, 2. 3. 5

P. Esam Viešpaties liaudis, jo kaimenės avys
Visos šalys, džiūgaukit Dievui,
jam tarnaukite linksmos,
jo akivaizdon ženkit džiaugsmingai! – P
Jis tikras Dievas, žinokit!
Jis mus sukūrė, esam jo žmonės,
esam jo liaudis, jo kaimenės avys. – P
Viešpats juk geras ir gailestingas per amžius,
ir per kartų kartas mums atsidavęs. – P
Antrasis skaitinys iš Apreiškimo Šventajam apaštalui Jonui

Apr 7, 9. 14B-17

Aš, Jonas, regėjau: štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo

suskaičiuoti, iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais
sostą ir Avinėlį, apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis
rankose. Vienas iš vyresniųjų man tarė: „Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie
išplovė savo apsiaustus ir juos išbaltino Avinėlio kraujyje. Todėl jie
stovi prieš Dievo sostą ir tarnauja jam dieną naktį jo šventovėje, o
Sėdintysis soste išskleis ant jų padangtę. Jie nebealks, nebetrokš,
nebekepins jų saulė nei jokia kaitra. Nes Avinėlis, kuris stovi prieš
sostą, juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių, ir Dievas
nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių“.
Evangelija pagal Joną

_________

Jėzus žydams pasakė:
„Manosios avys klauso mano balso;
aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane.
Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą;
jos nežus per amžius,
ir niekas jų nepagrobs iš mano rankos.
Tėvas, kuris man jas davė,
yra aukščiau už viską,
ir niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos
Aš ir Tėvas esame viena“.

Jn 21, 27-30

