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Apie gegužines pamaldas

Gegužė – mėnuo, kada labiausiai gręžiamės į Dievo Motiną. Tai laikas,
kai padaugėja besimeldžiančiųjų Rožinio maldą, namuose ir bažnyčiose
kalbama Marijos litanija, dažnėja piligrimystės į šventoves, jaučiame
stipresnį poreikį kreiptis į Mergelę Mariją malda. Ypatingas dėmesys
Mergelei Marijai šiomis dienomis išreiškiamas gėlėmis ir liaudies
pamaldumo tradicijomis.
Rožinis gimė viduramžiais. Kastilijos karalius Alfonsas X,
vadinamas išmintinguoju, 1100 m. rašytame tekste apibūdina Mariją kaip
„Rožių rožę, gėlių gėlę, išrinktąją tarp moterų, šventųjų šviesą“. Vėliau
palaimintasis dominikonas Henrikas Susas, vokiečių mistikas, gyvenęs tarp
1295 ir 1366 m. kreipėsi į Mariją: „Būk palaiminta, gimstanti aušra, virš
visų kūrinių, tebūna palaiminta tavo veido gėlių, raudonųjų rožių pieva,
papuošta amžinosios išminties rože!“.
Pirmosios pamaldžios praktikos, susijusios su gegužės mėnesiu,
atsirado šešioliktajame amžiuje. Su tuo siejamas šv. Pilypas Neris, kuris
Romoje mokė jaunimą apipinti gėlėmis Dievo Motinos atvaizdą, giedoti jai
giesmes. O 1677 m. Italijos Fiesolės mieste suburta brolija, vadinta
„Comunella“, kuri gegužės mėnesį giedodavo giesmes Mergelei Marijai.
Giesmės pradėtos giedoti gegužės pirmąją dieną, vėliau prijungti
sekmadieniai ir galiausiai visos dienos. Tai buvo paprasti ritualai, apipinti
maldomis, litanijomis, išpuošiant gėlėmis Marijos statulas.
Tačiau „oficialiai“ gegužės mėnesį kaip Marijos mėnesį nurodė jėzuitas
Annibale Dionisi, kuris 1725 m. Parmoje išleido knygelę „Marijos mėnuo
ar tebūna gegužės mėnuo pašvęstas Marijai, praktikuojant įvairias dorybių
gėleles, jai atsidavusių tikinčiųjų pasiaukojimus“. Naujiena – kvietimas
melstis, praktikuoti pamaldumą įprastose kasdienėse vietose, nebūtinai
bažnyčioje, taip pašventinant tas vietas ir mūsų veiksmus.
Vėliau pamaldumas Marijai augo paskelbus Nekaltojo Prasidėjimo
Dogmą (1854 m.), jį puoselėjo Mergelei Marijai atsidavę šventieji, tokie
kaip Jonas Bosko, skatino popiežiai. Enciklikoje „Mense Maio“,
paskelbtoje 1965 m. balandžio 29 d., popiežius Paulius VI nurodo gegužę
kaip mėnesį, kurio metu šventovėse ir namuose dar karščiau ir švelniau iš
krikščionių širdžių kyla garbinimas Mergelei Marijai. (DŽ / Avvenire)

Tik ėjimas
IV Velykų sekmadienis.
Pasaulinė maldos už dvasinius pašaukimus diena

Kontaktai

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

Viešpaties malonių yra pilna žemė;
Dievo žodžiu dangus atsirado, Ps 32, 5–6

Antrasis skaitinys iš Apreiškimo Šventajam apaštalui Jonui
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
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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

_________

Jn 21, 27-30

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“.
Popiežius gegužės mėnesį prašo melstis už bažnyčią Afrikoje
„Afrikos etninį ir kalbinį susiskaldymą, genčių nesantaiką
galima įveikti ugdant skirtingumų vienybę. Dėkoju vienuolėms,
kunigams, pasauliečiams ir misionieriams už darbą, siekiant įvairių
Afrikos visuomenės dalių dialogo ir susitaikinimo. Šį mėnesį
melskimės, kad savo narių pastangomis Bažnyčia Afrikoje ugdytų
tautų vienybę, būtų šiam žemynui vilties ženklas. (2019 gegužės 02,
16:31)
Artėjantys renginiai
Gegužės 18 d. Palaiminimų šeštadienis Šilutėje. Tema
„Taigi jūs siekite aukštesnių malonės dovanų“. Pradžia –13 val.
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nemokamas.

