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MARIJOS TAIKOS KARALIENĖS
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Sekmadienį, rugpjūčio 21 d.

12.00 VAL. IŠKILMINGOS ŠV. MIŠIOS
Atlaidų vedėjas – Romoje studijuojantis
kunigas Donatas Liutika
Mišių metu gros pučiamųjų kvintetas
Po Sumos šv. Mišių koncertuos
multiinstrumentininkas Saulius Petreikis ir
grupė „Teka Tyka“
Po kiekvienų šv. Mišių bažnyčios gale parapijos „Caritas“
savanoriai rengia labdaringą loteriją be pralaimėjimų
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Klebono žodis
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nuostabiausiai pasireiškia per išpažintį, kai mes Jam
prisipažįstame ir išpažįstame savo kaltes bei prašo
me atleidimo ir stengiamės keistis. Jis nori mums at
leisti. Tačiau ar aš to prašau? Ar man jo reikia? Ar aš
priimu Jo gailestingumą su meile, padėka ir atsiver
Kun. Vilius Viktoravičius
timu?
Bet koks santykis su Dievu yra palydimas dina
Mieli parapijiečiai, nežinau kaip Jums, bet man ši
vasara kaip niekad buvo dosni renginiais, stovyklo mikos, veikimo, įsipareigojimo. Prabildamas dviems
mis, kelionėmis. Ir ne tik man. Gal dėl to, kad po milijonams jaunų žmonių, susirinkusių į šalia Kro
piežius paskelbė šiuos metus Dievo Gailestingumo kuvos esančius laukus, pavadintus „ Campus Miseri
metais, gal dėl to, kad vyskupas mūsų bažnyčiai su cordiæ“, popiežius daugiausia dėmesio skyrė pačiai
teikė privilegiją turėti Gailestingumo duris ir būti pavojingiausiai ir dažnai ne iš karto atpažįstamai
Dievo gailestingumo malonių vartais. Gal tiesiog dvasinio paralyžiaus rūšiai – laimės supainiojimui su
sutapimas, tačiau mūsų bažnyčioje šią vasarą vyko patogumu. Manoma, kad patogus gyvenimas yra
daug mažų stebuklėlių, joje prasidėjo ir baigėsi pili žmogaus laimės viršūnė, kad patogiai įsitaisęs ant
griminės kelionės. Piligrimai su kryžiumi pajudėjo sofos žmogus yra ramus ir visiškai laimingas. „Tiesa
pėsčiomis į Krokuvą, Pasaulio jaunimo dienas. Uni yra kita: brangus jaunime, mes atėjome į pasaulį ne
kalus piligrimas Klaipėdos universiteto dėstytojas tam, kad vegetuotume, ne tam, kad patogiai praleis
dr. Vacys Vaivada pradėjo ir baigė mėnesį trukusią tume gyvenimą, kad snaustume patogiai įsitaisę ant
piligriminę kelionę po Žemaitijos Marijos vardo sofos, bet tam, kad paliktume prasmingą pėdsaką.
bažnyčias, savotiškai susukdamas 50 rožinio karo Labai liūdna, kai žmogaus gyvenimas praeina be jo
liukų. Būrys jaunimo čia pradėjo ir baigė savo kelio kio pėdsako. Kai renkamės patogų gyvenimą, kai
nę į Krokuvoje vykusias Pasaulio jaunimo dienas, laimę supainiojame su besaikiu vartojimu, tuomet
mums tenka sumokėti
kurios buvo centrinis
labai didelę kainą –
pasaulinių Dievo gai
prarandame laisvę“.
lestingumo metų ren
„Brangūs bičiuliai,
ginys ir, kaip popiežius
– sakė popiežius, – Jė
Pranciškus sakė, tikros
zus – tai rizikos Vieš
rekolekcijos. O kur dar
pats. Norint juo sekti,
mūsų parapijos Marijos
reikalinga nemenka do
legionierių kelionės,
zė drąsos, reikia ryžtin
lyg voratinkliu apraiz
gai atsisakyti sofos ir
giusios visą Lietuvą!
rinktis žygio batus,
Negalima pamiršti iš
leistis į kelionę naujais,
visos Lietuvos ir net
lig tol nė neįsivaizduo
užsienio atvykusių pi
tais keliais, kurie atvers
ligrimų, kad praeitų
naujus horizontus, už
šventąsias duris ir pel
krės džiaugsmu; tuo
nytų atlaidus.
Kartais tai atrodo Prancūzų kelias (Camino Francés). Nuotrauka iš MaitlandNewcastle'o džiaugsmu, kurį suža
dina Dievo meilė,
kasdieniška ir įprasta, vyskupijos (Australija) žurnalo „ Aurora“, www.mn.catholic.org.au
bet kai susimąstai – tai juk keičia žmonių gyveni džiaugsmu, kurį širdyje palieka kiekvienas gailestin
mus. Tai palieka pėdsaką žmonių sielose. Man pati gumo įkvėptas gestas“. Dabartiniais laikais nereikia
ko vienas epizodas, kurį iš savo kelionės papasakojo sofą pamėgusio jaunimo, bet reikia jaunimo su žygio
dr. Vacys Vaivada. Atkeliavus į Grinkiškio miestelį, batais. Šiandien Jėzus tave kviečia gyventi taip, kad
žmonės sakė, kad Marija ėjo per Žemaitiją ir turėjo paliktum pėdsaką, kuris paženklintų istoriją, tavo ir
sustoti Grinkiškėse, tačiau dėl žmonių netikėjimo ji kitų žmonių istoriją. Jėzus telaimina jūsų svajones.“
Ir aš noriu visus padrąsinti palikti sofas, palikti
nuėjo į Šiluvą. Iš pirmo žvilgsnio atrodo naivus pa
sakojimas, tačiau jame glūdi didi teologija. Dievas patogius fotelius prieš televizorius ir leistis į tikėjimo
nuolat eina per žemę, nuolat veikia žemėje. Jis nori kelionę, į nuotykį su Jėzumi. Netrukus prasidės ru
atleisti ir parodyti beribį savo gailestingumą, tačiau duo ir vėl visų, o svarbiausia tavęs asmeniškai laukiu
dėl mūsų netikėjimo dažnai turi likti tylus ir nebylus. parapijos bendruomenės judesiuose: choruose, mal
O jei ir kalba – tai dažnai žmogus Jį peršaukia ir ne dos grupėse, tikėjimo gilinimo kursuose ir
priima, neprašo, kartais net pašiepia Jo gailestingu programose. Nesunku apauti kojas žygio batais,
mą. Dievo gailestingumas nereiškia, kad Jis mums tačiau ne taip paprasta leistis į žygį, į tikėjimo ir
atleidžia ir pateisina visus mūsų poelgius, todėl mes Dievo paieškos žygį. Kviečiu jungtis ir kartu ke
galime elgtis kaip norime. Dievo gailestingumas liauti.

LEISKIMĖS Į TIKĖJIMO
KELIONĘ

Dievo link
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In memoriam
Lacrima

Dievo link

Liudykime tikėjimą
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Regina Pacis

Taikos Tu Karalienė vadinies,
Visų tautų Valdovė maloninga,
Pažvelk – kiek žemėj kraujo ir ugnies,
Kaip šiandien broliui brolio meilės stinga...
Taikos ir meilės trokšta žmonija,
Žmogaus širdis taip ilgisi ramybės!
... O ją atras tik Tavo Širdyje,
Tik Motinos glėby ji vėl rami bus.
Bet Tavo meilės balsas toks tylus,
Ir taip nedaugelis jį šiandien girdi!
Kada pažins pasaulis atkaklus
Taikos Nešėjos mylinčiąją Širdį?!
O melsk už mus! Suteik taikos širdims!
Ir visos audros žemėje nurims.

Mater Misericordiæ...

Gailestingumo Motinai kalbėsiu,
Jai atidengsiu aš visas žaizdas...
Švelniam Jos mylinčios Širdies pavėsy
Apverksiu savo klystkelių klaidas.
Bijau pas Dievą nuodėminga eiti,
Bet Motina juk vaiko neapleis.
Ji mano gailestį širdy išskaitė –
Pridengs mane malonės spinduliais.
Su viltimi, su gailesčiu ir meile
Tiesiu rankas iš sopulio gelmės!..
Žinau, kad Tau visų pasauly gaila,
O aš bijau – nenoriu nuodėmės!
Ir Tu – su meile į mane žvelgi...
Tu – gailestinga, mylima, brangi!

Tolimi keliai

Toks tolimas tolimas kelias –
Į žemę iš aukšto dangaus...
Atėjo juo Dievas – Vaikelis,
Atėjo išgelbėt žmogaus.
Aš Jo pasitikti einu,
Jam gražų vainiką pinu:
Iš kvepiančių sielos žiedų,
Iš skambančių meilės maldų...
Toks tolimas tolimas kelias –
Nuo žemės lig aukšto dangaus...
Kaip aš jį nueisiu – vaikelis?
Sunku man mažam – pavargau...
Žinau – man padės Marija!
Keliausiu į dangų su Ja!
Ji žino trumpiausius kelius
Ir myli mažus vaikelius.

MARIJA KATILIŪTĖ-LACRIMA

2016 m. liepos 6 d., eidama 86 metus, mirė viena ryškiausių
Lietuvos religinės poezijos kūrėjų Marija KatiliūtėLacrima. So
vietiniais metais patyrusi per
sekiojimą ir represijas, ji
nepaliovė savo poetinį talentą
aukoti taikos, meilės ir gailes
tingumo Viešpačiui, jo Motinai
Švč. Mergelei Marijai.
Prieš ketverius metus Lac
rima rašė: „<…> jėgos jau nebe
tos. Ir Kelionės tikslas artėja…
Ačiū visiems už gera, kurį per
juos patyriau. Prašau atleidimo,
jei ką nenorėdama įskaudinau.
Ir pati tiesiu ranką tiems, kurie
savosiose laikė akmenis…“
Kadras iš LRT televizijos laidos
Čia pateikiami eilėraščiai iš
religinės lyrikos rinkinio „Magnificat“ (išl. 1994 m.), du pirmieji
– ištrauka iš Švč. Mergelės Marijos litanijos poetinių apmąstymų.

4
Bažnyčios dokumentai
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kąjį paraginimą „ Amoris lætitia“ ir ypač atkreipiant
dėmesį į aštuntąjį jo skyrių galima daryti išvadą, jog
šis dokumentas nepakeičia Bažnyčios, besiremian
čios doktrininiais argumentais, normų, kaip kad ir
anksčiau buvo nurodyta „ Familiaris Consortio“,
nr. 84, „ Sacramentum Caritatis“, nr. 29.
Aštuntasis „ Amoris lætitia“ skyrius, kaip ir vi
sas dokumentas, netgi neužsimena apie galimybę eiti
komunijos naujoje civilinėje santuokoje gyve
nantiems asmenims, nebent jie iš tikro vadovautųsi
gyvenimo „kaip brolis ir sesuo“ principu. Taigi, lieka
galioti jau prieš tai „ Familiaris Consortio“ (Jonas
Paulius II) ir „ Sacramentum Caritatis“ (Benediktas
XVI) šiuo klausimu išaiškintos normos. „ Amoris
lætitia “ dar kartą patikina, jog šiuo klausimu negali
būti jokio dvilypumo ir jog negali kisti mokymas,
kilęs iš tradicijos, ir nustatytas Bažnyčios magiste
riumo kaip visuotinai
galiojanti norma.
Tampa akivaizdu,
jog popiežius Pran
ciškus, kuriam be ga
lo rūpi sinodiškumo
principas Bažnyčioje,
neturėjo intencijos
paskelbti kažką radi
kaliai išeinančio už
Sinodo numatytų ri
bų. Tačiau būtina
prisiminti, jog po
apaštališkojo paragi
nimo „ Amoris læti
tia “
pasirodymo
kviesti išsiskyrusiuosius ir naujai susituokusius eiti
komunijos, išskyrus jau anksčiau minėtuose doku
mentuose „ Familiaris Consortio“ ir „ Sacramentum
Caritatis“ numatytus atvejus, reikštų tik viena – ne
tik prieštarauti Magisteriumui ir nepaisyti visuotinai
galiojančių doktrininių normų, bet ir mokyti to, kas
nesuderinama su Bažnyčios doktrina.
Naujovė, kurią siūlo popiežius Pranciškus, yra
pakvietimas, integravimas į tikėjimo kelionę, kuri
padėtų palaipsniui kiekvienam pakrikštytajam prisi
artinti prie evangelinio gyvenimo būdo. Iš tiesų, juk
objektyvios normos neanalizuoja subjektyvių kalčių
pobūdžio, kurių teisėjas yra pats Dievas, nutyrinantis
žmogaus širdį, tačiau parodo tikslą, kurio siekia
evangelizacija: siekiama gyvenimo, visiškai ati
tinkančio Evangelijos mintį, kurį Bažnyčia pašaukta
visiems pasiūlyti, vengdama pasinerti į išimtis ir ka
zuistiką (kazuistika – skirstymas į griežtas katego
rijas, nepaliekant vietos Dievo ir žmogaus
gailestingumui). Tai tampa įmanoma dėl to, jog Baž
nyčia stengiasi vykdyti tai, ko pati Evangelija iš
žmogaus reikalauja (plg. „ Amoris lætitia“, nr. 102).
O kalbant apie negatyvias moralines normas, kurios
draudžia bet kokį neigiamą, prasikalstamą veiksmą

Dievo link

TRUMPAS „AMORIS LÆTITIA“
APMĄSTYMAS

Kun. teol. dr. Andrius Vaitkevičius

Šiuo posinodiniu apaštališkuoju paraginimu po
piežius Pranciškus užbaigė du metus trukusius ap
mąstymus, skirtus atsiliepti į šiandienos iššūkius,
kuriuos patiria šeima. Dokumentas siekia perteikti
popiežiaus Pranciškaus mokymą ir begalinį pasto
racinį susirūpinimą, siekiant suaktyvinti Gerosios
Naujienos apie šeimą skleidimą, pabrėžiant gailes
tingumo aspektą. Dokumente raginama žvelgti į
konkrečią situaciją, kurioje atsidūrė šiandieninė šei
ma, į jos problemas, pažeidžiamumą, tokiu būdu at
veriant visiems galimybę pradėti atsivertimo kelionę
ir augti meilėje.
Tiek bažnytinia
me lygmenyje, tiek
visuotinėse informa
vimo
priemonėse
ypatingas dėmesys
buvo skirtas vienam
konkrečiam klausi
mui, kuris nebuvo pats
esminis žvelgiant iš
pastoracinio taško:
leisti priimti komuniją
išsiskyrusiesiems,
gyvenantiems naujoje
civilinėje sąjungoje. Nuotrauka iš www.famigliacristiana.it
Tiek Sinodas, tiek po
piežius Pranciškus pastebėjo, jog tai nebuvo esminis
Sinodo metu analizuojamas klausimas. Dėmesys bu
vo sutelktas ties naujais iššūkiais kuriuos patiria
Bažnyčia, gindama šeimą šiandieniniame kontekste:
jauni žmonės vis rečiau tuokiasi; santuoka sociali
niame lygmenyje vis labiau nuvertinama; naujos
ideologijos, kurios menkina šeimą; o visų svar
biausia, pats didžiausias iššūkis – skelbti Kristų
visoms šeimoms naujosios evangelizacijos šviesoje.
Žinoma, Sinodo metu buvo skirtas didelis dė
mesys tam ypatingam klausimui dėl Komunijos pri
ėmimo galimybės suteikimo išsiskyrusiems ir
naujoje sąjungoje gyvenantiems asmenims. Buvo
siekiama pakeisti oficialią Bažnyčios poziciją, kaip
kad buvo tvirtinama, susikoncentruojant į pastoracinį
lygmenį, o ne į doktrininį. Šis siekis išsikeltas, norint
priartinti, palydėti, integruoti tuos asmenis, kurie
nutolę nuo dvasinio gyvenimo.
Tad teisėtai klausiame savęs: ar ką tik išleistas
dokumentas yra tradicinio Bažnyčios požiūrio pasi
keitimo liudytojas, kuris pagaliau leido išsisky
rusiems ir naują civilinę sąjungą sudariusiems
asmenims priimti komuniją, galbūt bent jau kai ku
riose konkrečiose situacijose? Perskaičius apaštališ
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Dievo
patį savyje, reikia pabrėžti, jog čia negali
būti jokių išimčių ar blogio laipsniškumo, jokios
priežasties, kuri pateisintų blogą veiksmą. Apie tai
išsamiai kalbėjo Jonas Paulius II enciklikoje „ Veri
tatis splendor“.
Koks tad yra aštuntosios dalies (paragrafo) nau
jumas? Kaip jau matėme, tai nėra doktrinos ar nor
matyvų pasikeitimas, tačiau gailestingosios
popiežiaus Pranciškaus pastoracijos matymo kam
pas, jo noras paskelbti Evangeliją labiausiai nutolu
siems asmenims. Tai jis ragina daryti taikant
palaipsniškos integracijos logiką. „ Amoris lætitia“
primena, jog gali būti situacijų, kuriose asmuo iš tik
ro (objektyviai) gyvena nuodėmėje, tačiau žvelgiant
iš subjektyvaus požiūrio taško, nėra pakaltinamas dėl
baimės, netvarkingų jausmų ar kitų priežasčių, apie
kurias kalba moralinė teologija ir Bažnyčios kate
kizmas. Šis klausimas popiežiaus dokumente labai
svarbus, nes jis primena, jog mes negalime teisti ar
pasmerkti asmenis, tačiau turime būti su jais kantrūs
ir gailestingi, taip kaip dangiškasis Tėvas yra kantrus
ir gailestingas kiekvienam iš mūsų, ir padėti kiek
vienam atrasti atsivertimo kelią, atsisakyti nuodėmės
ir augti meilėje.
Žinoma, nors „ Amoris lætitia“ moko mus ir
primena, kad nuodėmės sunkumas priklauso nuo
asmeninio suvokimo lygmens, suvokimo, kuris gali
būti nepilnas arba iškreiptas („ Amoris lætitia“,
nr. 301), tačiau tai nepašalina pareigos įvardinti, jog
asmuo iš tikro gyvena nuodėmėje („ Amoris lætitia“,
nr. 305). Vengtina primesti taisyklių rinkinius, kal
bančius apie prigimtines žmogaus savybes (nors ir
teisingas), ir reikia ieškoti būdų, kaip suklupusiajam
pateikti tiesą, kuri jam taptų įkvėpimo ir noro keistis
šaltiniu.
Galime išskirti naują perspektyvą Bažnyčios pa
storacijai. Ką gi popiežius Pranciškus, pakvietęs pa
dėti į šalį kazuistinį ir labai tendencingą mąstymo
modelį, nori pasakyti šiuo tekstu? Tikslas – nauju
būdu skelbti Šeimos Evangeliją ir pakviesti visus,
nepaisant kokioje situacijoje būtų atsidūrę, pradėti
tikėjimo kelionę: „Keliaukime, šeimos, keliaukime
toliau!“ („ Amoris lætitia“, nr. 325).
Tęsinys kitame Diev olink numeryje

Klaipėdos šeimos centras

• Sužadėtinių rengimas santuokai
• Mamos ir vaiko grupė
• Moterų grupė
• Išsiskyrusių žmonių grupė „Viltis“
• Individualios psichologinės konsultacijos
• Seminarų rengimas sutuoktiniams
Tilžės g. 26, 91126 Klaipėda, mob. 8 699 88 315
El. paštas: seimoscentrasklaipeda@gmail.com
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ŠEIMŲ SEKMADIENIAI

Kiekvieno mėnesio pirmąjį sekmadienį
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės
bažnyčioje 10 val. šv. Mišiose švenčiame
Šeimų sekmadienį.
Veikia mažųjų kampelis,
Dievui aukojame šeimų prašymus
bei padėkas (laiškus Dievui) ,
teikiami palaiminimai šeimoms.
Po šv. Mišių renkamės drauge
išgerti arbatos,
pasikalbėti ir
kūrybiškai
praleisti
sekmadienio
valandą.
Jūsų šeima labai laukiama!

Platesnė informacija parapijos ir Klaipėdos šeimos
centro Facebook paskyrose bei
www.taikoskaraliene.lt

Visuotinė bažnyčia

PRANCIŠKUS: PARAPIJA YRA
DIEVO TAUTOS NAMAI

Liepos 27ają, pirmąją vizito Lenkijoje dieną
Krokuvos katedroje popiežius kalbėjo apie artumą
kaip priešnuodį nukrikščioninimui, apie kunigų ir
tikinčiųjų bendruomenės artumą, kunigų tarpusavy
je, vaikų šeimoje su seneliais, kurie yra tikėjimo at
mintis.
Pranciškus paminėjo stabmeldystę pinigams. Su
pinigais viskas nuperkama, viskas laikina, tačiau
artumas žmonėms reikalauja visiškos laisvės nuo
priklausymo pinigų stabui.
Parapija, anot popiežiaus, yra nepamainoma.
Bažnytiniai judėjimai svarbūs ir naudingi, tačiau tik
parapijinio gyvenimo rėmuose. Jie turi padėti para
pijai. Parapija yra Dievo tautos namai. Parapija turi
būti atramos taškas, turi būti kūrybingumo vieta.
Turime savęs klausti: kaip mes priimame žmones?
Kaip juos išklausome? Ar klausykloje yra kunigas?
Reikia ieškoti naujų būdų, eiti pas žmones, įsijausti į
jų sunkumus.
Kaip elgtis su pabėgėliais? Nėra vienareikšmės
formulės. Tai priklauso nuo krašto, jo kultūros ir ga
limybių. Tačiau svarbu kuo didesnis atvirumo, sve
tingumo liudijimas krašte gyvenantiems žmonėms.
Svarbiausia  atvira širdis, sugebanti priimti. Kiek
vienas turi padėti taip kaip galime, taip pat ir malda.
Iš popiežiaus Pranciškaus susitikimo su
Lenkijos vyskupais Vavelio katedroje (Krokuva)
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kuo neišsiskiriantis iš kitų, pravažiuojant dar pastebi
mas dėl baltuojančios Dievo Motinos ėmimo į dangų
cerkvės. Vievio Šv. Onos bažnyčią užstoja medžiai ir
pakelės pastatai, tad jos ieškodami intuityviai pasu
kome miestelio centro link. Už kelių posūkių atsivėrė
aikštė, o jos viduryje – šviesus gelsvų plytų mūro
neobarokinis bažnyčios pasta
tas. Kviečiantis užeiti.
Darniai suskambo choras, o
drauge užgiedojo ir bažnyčioje
gausiai susirinkę žmonės. Mi
šios prasidėjo. Kunigas, rodos,
prabilo tais pačiais įprastais žo
džiais, bet teko suklusti. Jauna
me balse neįprastai derėjo
jautrumas ir jėga, iškelianti
kiekvieno liturgijoje svarbaus
žodžio prasmę. Daug tylos, kuri
skubančiam žmogui gal nejau
ki, bet sulaukęs tarytum tau as
meniškai ištartų žodžių,
nurimsti. Pamoksle išsakytos
mintys apie Dangaus karalystę
krito tiesiai į širdį. Ta karalystė
ne kažkur toli, kosmose, o visai
čia pat, tik į ją gali įeiti visiškai pasikeitęs.
Visa perkeičianti Auka...
Mišios baigėsi. Visus smagiai nuteikė kunigo pa
raginimas kitą sekmadienį Sekminių proga visiems
pasidabinti kuo nors raudonu – kad ir pasidažyti lūpas
ar mūvėti raudonomis kojinėmis... Nes raudona –
Šventosios Dvasios spalva.
Pasibaigus šventosioms Mišioms kunigas palai
mino parapijiečius ir išėjo, suklupom paskutinei mal
dai. Vėl pasirodė kunigas jau be arnoto ir prie jo
subėgo būrelis vaikų, kurių kiekvieną vikaras palai
mino.
Žmonėms besiskirstant užkalbinom moterį, Mi
šiose skaičiusią Šventojo Rašto skaitinį, džiaugda
miesi savo įspūdžiais. Jos nuomone, prieš penkerius
metus į Vievį atvykus šiam kunigui – Povilui Teko
riui, parapija tiesiog atgijo.
Po šv. Mišių spontaniškai norėjosi pakalbinti ir
patį kunigą Povilą, bet dar ilgai prie jo būriavosi pa
rapijiečiai su savo rūpesčiais, organizaciniais reikalais
ar paprasčiausiai norėdami pasidalinti mintimis. Tad
pokalbį teko atidėti kitai progai. Nepraleiskite jos.

Dievo link

VIEVIO ŠV. ONOS PARAPIJA

Antanas Budriūnas

Kai pasitaiko kelionė sekmadienį, tenka pasukti
galvą, kaip čia nepraleidus pareigos Viešpaties dieną
pagarbinti Jį šventosiose Mišiose.
Tai nutiko ir vieną saulėtą gegužės
sekmadienį, kai abu su žmona turė
jome grįžti iš Vilniaus į Klaipėdą.
Laimė, gyvename katalikiškame
krašte, ir netgi mažuose miesteliuo
se, bažnytkaimiuose turime daug
nuostabių bažnyčių. Ar ne puiki
proga dar vieną jų aplankyti?
Nevisai ankstyvą rytą pakilęs
ėmiausi spręsti smagų matematinį
uždavinį, kurio tikslas – rasti baž
nyčią, esančią netoli nuo automa
gistralės, kurioje būtų aukojamos
Mišios tokiu metu, kad suspėtumėm
iki jos nukeliauti, bet ir nereikėtų il
gai laukti (puiki idėja išmaniajai
programėlei!). Numatęs išvykimo
laiką, pasitelkiau Vilniaus ir Kauno
arkivyskupijų, Kaišiadorių vyskupijos informaciją in
ternete ir žemėlapyje baksnodamas pakelės miestelius
skaičiavau ir lyginau važiavimo laiką su Mišių tvar
karaščiais. Per pusvalandį nuvažiuojam ir dar tiek pat
lieka iki šv. Mišių... Puiku – Vievis!
Tikriausiai visi esam matę šio miestelio pavadinimą
pakelėje tarp Vilniaus ir Kauno. Miestelis, rodos, nie

Religinio turinio knygų bibliotekėlė

II katechetikos klasėje,
kuri yra priešingoje,
nei parapijos raštinė,
bažnyčios pusėje.
Kreipkitės
sekmadieniais
11.00–12.00 val.
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Jaunimo kelias

IŠ PASAULIO
JAUNIMO DIENŲ

Dievo link

Kuprinės iš
pakuotos, dulkėti
batai sustatyti į
vietas, prakaitu
permirkę rūbai
išskalbti... Gana
greitai nyksta re
gimi ir apčiuo
piami ką tik
pasibaigusių Pa
saulio jaunimo dienų įrodymai. Prasideda kitas eta
pas – karštligiškos nuotraukų, videoįrašų, straipsnių
paieškos viešojoje žiniasklaidoje, diskusijos, pasida
lijimas nuotraukomis socialiniuose tinkluose. Ir vis
netyla širdys, nes vis dar plaka tuo pačiu ritmu –
anksti keltis, vėlai gultis, eiti, dairytis, stebėtis, klau
sytis, girdėti, atsiliepti... ir džiaugtis, nuolat džiaugtis
buvimu čia ir dabar.
Džiaugsmas, nuo
kurio tebesprogsta
Pasaulio jaunimo
dienų dalyvių širdys
yra daug didesnis už
vos
pakeliamas
kuprines,
daug
minkštesnis už kie
tas „lovas“ ant grin
dų, daug gaivesnis
už kepinančią kait
rą... Ir tas džiaugs
mas iš Dievo. Nes
jokios žmogiškos
priežastys nesugebėjo jo nuslopinti – nei skaudan
čios kojos, nei miego trūkumas, nei ilgos eilės prie
tualetų, nei nuolatinė žmonių kamšatis, nei virš gal
vų ūžiantys sraigtasparniai ar dieną naktį kaukian
čios specialiųjų tarnybų automobilių sirenos.
Mylinčio Tėvo rūpestį jautėm nuolat. Jis pasirūpino,
kad vairuotojas Ernestas saugiai ir patogiai mus nu
vežtų ir parvežtų, kad Žilvinas įdomiai ir greitai da
lintųsi su likusiais
Lietuvoje parapi
jiečiais įspūdžiais
iš PJD, kad Min
daugas „kaitintų“
jaunimo širdis
dainomis ir šū
kiais. Pavargusius
ir nusiminusius
Dievas gydė ir
guodė Daivos rankomis, pasiklydusius parvesdavo
su kun. Viliaus ir Liudo pagalba. Jis rūpinosi, kad
turėtume šaunius, mielus savanorius Bialystoke, kad
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gana patogiai
miegotume ir
skaniai valgy
tume. Viešpats
„gavo“ mums
patogiausius
sektorius
Krokuvos
Blonia parke
bei Gailestin
gumo laukuose (Campus Misericordiae). Ir kiekvie
nas tikrai norintis galėjo iš arti pamatyti popiežių
Pranciškų, išgirsti jo žodžius.
„Štai sėjėjas išsirengė sėti“ (Mt 13, 3b) – tokie
Evangelijos žodžiai mus išlydėjo į Pasaulio jaunimo
dienas. Sėjėjas sėjo gausiai, negailėdamas sėklos. Ir
jau matosi kai kurie daigai – nauji bendrystės ryšiai,
idėjos, kaip tęsti ir auginti užsimezgusią draugystę.
O kiek dar liko nematoma... Viešpatie, te visos Tavo
sėklos sudygsta ir duoda gausių vaisių.
Dėkojame Dievui už visus, kurie meldėsi už
mus, už tuos, per
kuriuos patyrėme Jo
rūpestį, dėkojame
Telšių vyskupijos
jaunimo centrui, vi
siems aukotojams ir
rėmėjams, autobusų
„viršininkui“ Juozui,
vairuotojui Ernestui,
vedliams kun. Viliui
ir Liudui, „ma
moms“ Daivai, Au
relijai,
Jolantai,
Rasai, Linai, Nerin
gai, metraštininkui
Žilvinui, „kultmasi
ninkui“ Mindaugui, vėliavnešiui Gabrieliui, klaipė
diečių grupės vadovei ir koordinatorei Irinai, visiems
ir kiekvienam, kurie vyko ir kurie laukė. Te Dievo
malonė jus nuolat lydi!
www.taikoskaraliene.lt
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KUNIGAS JUSTINAS LELEŠIUS.
NEIŠDAVĘS DIEVO IR TĖVYNĖS

„ Nėra didesnės meilės, kaip gyvybę už draugus
atiduoti“ (Jn 15,13)
Kristupas Šidlauskas

Lietuvos istorijoje daug narsių Tėvynės ir tiesos
sūnų, kurių vardai tebėra užmiršti. Dera prisiminti ir
išsaugoti šviesų atminimą lietuvių, už šiuos idealus
paaukojusių savo gyvybę.
Justinas
Lelešius
(1917–1947, slapyvardžiai –
Krivaitis, Grafas) yra žino
miausias iš nedaugelio ku
nigų,
kurie
aktyviai
dalyvavo kovoje su sovietų
okupantais ir bene vieninte
lis partizanų gretose kovojęs
partizanų kapelionas. Šis
narsus dvasininkas, Tauro
apygardos štabo narys, pa
vojingais žygiais lankė įvai
rių
kuopų
dalinius
stiprindamas kovotojų dva
sią, iškeldamas pareigą Tė
vynei, kovos ir aukos
prasmę. Bunkeriuose ir
slaptavietėse aukodavo šv.
Mišias, klausydavo išpažin
čių, teikdavo Švč. Sakra
mentą.
KGB archyve rasta dalis
autentiško šio iškilaus kuni
go palikimo – dienoraščio,
kurį saugumiečiai 1947 m.
rugsėjo 24 d. paėmė Birutės rinktinės štabo bunke
ryje prie Veiverių (Prienų r.). Štabas buvo išduotas ir
besigindami nuo enkavedistų atakos, J. Lelešius bei
kiti trys štabo pareigūnai jame susisprogdino grana
tomis, dar du žuvo, bandydami prasiveržti. Jie vykdė
partizano priesaiką – gyviems nepasiduoti. Galimas
daiktas, jog kunigas J. Lelešius rašė dienoraštį iki pat
štabo puolimo ir nespėjo jo sunaikinti. Kaip ir dau
gelis partizanų, jis žuvo nesulaukęs nė trisdešimties
metų.
„Partizanų kapeliono dienoraštis“ ne mažiau
įspūdingas ir įtraukiantis nei kitų mūsų pasipriešini
mo didžiavyrių memuarai – Juozo Lukšos‑Daumanto
„Partizanai“, Adolfo Ramanausko‑Vanago „Daugel
krito sūnų“ ar Liongino Baliukevičiaus‑Dzūko „Die
noraštis“. Šis dienoraštis atveria mūsų didvyrių
idealistinę pasaulėžiūrą ir pragarišką kasdienybę –
nuolatinę įtampą, nuovargį, fizinį ir dvasinį skausmą,
bemieges naktis, šaltį, drėgmę, alkį, artimųjų ir
draugų netektis, išdavystes. Ir vis dėlto tokiomis ap
linkybėmis išsaugotą tikėjimą, viltį, meilę ir pasiau
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kojimą Tėvynei bei jos laisvei.
Tvirtus moralinius principus J. Lelešius išsinešė
iš savo gražios lietuviškos šeimos, kurioje užaugo
šeši vaikai: dvi seserys (pirmoji tėvo Juozo žmona
mirė po antrosios dukros gimdymo) ir keturi broliai.
Kunigo tėvai buvo labai pamaldūs pasiturintys ūki
ninkai, mielai bendravo su kunigija, visokeriopai rė
mė Bažnyčią ir gyveno pagal jos mokymą. Anot
liudininko, po arešto ir nesėkmingų bandymų užver
buoti MGB informatoriumi, J. Lelešius pasakęs: „Aš
kunigas, lietuvis, katalikas.
Judu nebūsiu, šėtonui netar
nausiu, tegul mano kraują
sugeria Lietuvos žemė.“
Paleistas iš MGB pasi
traukė į pogrindį ir įstojo į
partizanų gretas. Visi keturi
broliai (Justinas iš jų buvo
jauniausias) taip pat aktyviai
dalyvavo rezistencinėje ko
voje. Pagarsėjusiame Raišu
pio mūšyje tais pačiais
1947 m. žuvo brolis Vikto
ras Lelešius‑Jovaras. Kitas
brolis, Tauro apygardos par
tizanas Juozas, buvo suimtas
ir nuteistas septyneriems
metams lagerio ir trejiems
metams tremties. Trečias
brolis Antanas, partizanų ry
šininkas, taip pat suimtas
Kaune 1947 metais.
J. Lelešiaus dienoraštis
išleistas du kartus: 1994 m.
leidinyje „Justinas Lele
šius‑Grafas, Lionginas Ba
liukevičius‑Dzūkas. Dienoraščiai“, ir 2006 m.
išleistoje knygoje „Partizanų kapeliono dienoraštis”.
Keletas partizanų kapeliono Justino Lele
šiaus‑Grafo minčių iš šio dienoraščio:

Paminklas Birutės rinktinės štabo nariams Skausmo kalnelyje prie
Veiverių, kur 1991 m. perlaidoti ir J. Lelesiaus palaikai
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„ Per daug sunki kova. Per ilgas kovos
laikas. Mūsų gretos retėja, prityrę vyrai
žūsta, jų pakeisti nėra kuo. Aš net nesuprantu, kaip
dar laisvės kovotojuose
tokia stipri moralė, kad
nieko nepabūgsta, o pa
siryžę už Lietuvos garbę
ir laisvę net žūti, bet
azijatams nevergauti.
Mūsų vyrai veda hero
jišką kovą, žūtbūtinę ko
vą, bet, nesant gerų
vadų, nesant karininkų,
vyrai pridaro ir klaidų,
o visuomenė iš pavienių
klaidų sprendžia apie
visą mūsų organizaciją,
neprisimindama tų visų
kovos sunkumų, kadrų trūkumo, dažnai daro klai
dingus sprendimus ir apie visą organizaciją <...>“.
„ Aš niekuomet negalvojau, kad naktimis turėsiu
bastytis po nepažįstamas vietoves, belstis, it elgeta, į
nepažįstamų žmonių duris. Bet gyvenimas to parei
kalavo. Užmiršti savo dėl kitų – tai yra kilnu“.
„ Manyje užverda kova. Kelio atgal nėra. Ką
duosime mes tautai, jeigu žūsime? Juk gyventi mes
trokštame, bet karšta Tėvynės meilė, šventa Lietuvos
žemė, tie kloniai ir miškai mane sustiprina, priduoda
jėgų ir skatina į žūtbūtinę kovą. Juo didesni perse
kiojimai – tuo mes atkaklesni. Ginklo iš rankų nepa
leisiu. Žūti, bet prasmingai, žūti, bet nevergauti.“
„ Jūs užmiršite mus, bet mes, žūstantieji, jūsų
prašome: Mylėkite Tėvynę taip, kaip mes mylėjome!

Neapvilkite mūsų, už ką mes liejome kraują! Mes į
jus, gyvieji, žiūrėsime per amžius iš kapų.“

Partizanų kova ir pastangos neliko bergždžios.
Jas prisiminkime ir dabar, kartu su šia autentiška
partizanų malda už Tėvynę:

Dieve, kurs leidai tautas ir įdiegei joms laisvės
troškimą, grąžink, prašome, ir mūsų Tėvynei laisvės
dienas! Tegul tie bandymai, kuriuos tu skyrei mūsų
šaliai, nebūna jos pražūčiai, bet greitesniam jos pri
sikėlimui ir didesnei jos dvasinei gerovei. Laimink,
Viešpatie, mus, kurie su ginklu stojome prieš paver
gėjus. Duok mums jėgų pakelti sunkią partizano da
lią. Padaryk, kad mes visi grįžtume į namus nešdami
tautai atgimimo ugnį. Jėzau, globok pasilikusius na
muose mūsų brolius ir seseris. Siųsk, Viešpatie, iš
minties ir stiprybės tiems, kurie dirba mūsų tautai ir
aukojasi jos labui. Padėk jiems savo Tėviška globa ir
meile. Stiprink dėl Tavo vardo ir tautos laisvės ken
čiančius, guosk liūdinčius ir nuskriaustuosius. Amži
ną šviesą suteik, Viešpatie, tiems, kurie jau žuvę
kovos lauke...
Švenčiausioji Mergele Marija, Aušros Vartų
Gailestingumo Motina, pavesk savo dieviškam sūnui
Jėzui Kristui mūsų tėvynę Lietuvą, kuri taip nuošir
džiai Tave myli ir garbina. Neleisk, kad Tavo Sūnaus
vardas būtų išrautas iš lietuvio širdies.
Šventasis Kazimierai, mūsų tautos globėjau, va
dovauk mūsų kovai dėl laisvės, kaip kitados stebuk
lingu būdu vadovavai mūsų protėviams.
Stiprink, Viešpatie, kiekvieną lietuvį, kad visi
liktų ištikimi Tau ir savo Tėvynei.
To prašome per Kristų mūsų Viešpatį.
Amen.

Būti šviesa

Parapijos kaleidoskopas

Paskui Švč. Mergelę Mariją

Gegužės 21 d. Žemaičių Kalvarijoje
įvyko Telšių vyskupijos Marijos legionų
visuotinė „ACIES“ šventė. Šventę vedė
gerb. kanauninkas Andriejus Sabaliaus
kas, kuris priminė, kad reikia kasdien
mokytis iš Švč. Mergelės Marijos nuo
lankumo, atvirumo ir pasitikėjimo.
Mūsų parapijos Marijos legionierių
veikla išsiskiria piligriminių kelionių
gausa.
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„Eik į savo kambarėlį“

Šių metų pirmą pusmetį nuo
vasario iki gegužės mėn. Tikėji
mo studijų grupė studijavo šven
tojo
tėvo
Pranciškaus
apaštališkąjį paraginimą „ Evan
gelii gaudium “ apie Evangelijos
skelbimą šiandieniniame pasau
lyje, mokėsi, ką reiškia krikščio
niui „būti šviesa“.

Nedidelė grupelė parapijiečių
33 savaites kartą per savaitę rinkosi
dvasinėms pratyboms kasdieniniame
gyvenime, pavadintomis „Eik į savo
kambarėlį“. Dvasinės pratybos grįs
tos šv. Ignaco Lojolos mokymu. Į
susitikimus su Jėzumi mus lydėjo
Lina Ščėsnienė. Švelniai, atsargiai,
pabrėždama, jog kiekvieno kelias į
Dievo Artumą kitoks, kiekvieną Dievas prakalbina kitaip.
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KLAIPĖDOS MARIJOS
TAIKOS KARALIENĖS
PARAPIJA

Adresas: Rumpiškės g. 6
91131 Klaipėda
Tel. nr.: 8~46 410 120
Mob.: 8 601 64 256
El. p.: mtkparapija@gmail.com
Svetainė: www.taikoskaraliene.lt
Raštinės darbo laikas:
9.30–13.00; 15.00–18.00 val.
Sekmadieniais galite kreiptis po
kiekvienų šv. Mišių.

Parapijoje tarnaujantys
kunigai

Klebonas:
kun. Vilius Viktoravičius
Vikaras: kun. Algirdas Lukšas
Rezidentai:
kun. Andrius Vaitkevičius,
kun. Ferdinandas Žilys,
kun. Valerijonas Rima
Talkinantis kunigas:
Klaipėdos įgulos karo kapelionas
kun. Remigijus Monstvilas

Patarnaujantys asmenys

Zakristijonas –
Antanas Steponavičius
Sumos choro vadovė –
Laura Gedgaudaitė
Grigališkojo choro vadovas –
Vidmantas Budreckis
Vargonininkai: Gražina
Ribokaitė, Judita Butkytė
Komovienė, Artūras Kostinas
Liturginių rūbų tvarkytoja –
Audra Raveikytė
Vyr. katechetė – Lina Maurienė

Bažnyčioje veikia
religinių
reikmenų
krautuvėlė

Darbo laikas:
I
išeiginė
IIV 11.00–18.00
VI 8.00–18.00
VII 8.00–13.00
Pietų pertrauka: 14.00–15.00

SKELBIMAS

Tarptautinei bendrovei labai reikalingi:

Goda Povilaitytė

Kelininkai taisyti kelią, ištiesinti takus...
Žvejai, kad nuo šiol žmones žvejotų...
Muitininkai, kad atsilieptų į kvietimą „Sek paskui mane!“...
Sąžiningi vynininkai, kurie, atėjus metui, atneš Šeimininkui
derlių...
Lauko darbininkai, nes pjūtis didelė, o darbininkų maža...
Sėjėjai, kad grūdus bertų į gerą žemę, kur tie sudygs,
užaugs ir duos gerą derlių...
Duonkepiai, kad keptų, laimintų, laužytų ir dalintų duoną,
kurios visiems pakaktų...
Gydytojai, kad gydytų ligonius, apvalytų raupsuotuosius,
išvarinėtų demonus, prikeltų dvasia mirusius...
Šaukliai, kad patikimai skelbtų Gerąją naujieną...
Piemenys, kad žmonės nebūtų suvargę ir apleisti lyg avys
be piemens; kad jie, pamatę sėlinantį vilką, nepaliktų
avių, bet guldytų už jas gyvybę...
Raštvedžiai, kad liudytų apie bendrovėje vykstančius
dalykus ir juos aprašytų, ir žmonės žinotų, kad jų
liudijimas yra tikras...
Šaukiamiesiems darbo patirtis nebūtina. Apmokome vietoje.
Skelbimo galiojimo laikas be pabaigos. Daugel pirmųjų bus
paskutiniai ir daugel paskutinių – pirmi.
Tad nedvejok, būk mūsų parapijoje aktyvus. Esi
reikalingas!

Klaipėdos Marijos
Taikos Karalienės
bažnyčios
pamaldų tvarka

Šv. Mišios šiokiadieniais
8.00 ir 18.00 val.
sekmadieniais: 8.00, 9.00,
10.00, 12.00, 18.00 val.

Ketvirtadieniais prieš
vakaro šv. Mišias 17.00 val. –
Švč. Sakramento adoracija
Penktadieniais prieš vakaro
šv. Mišias 17.30 val.
apmąstomas Kryžiaus kelias
Šeštadieniais prieš vakaro
šv. Mišias 17.30 val.
kalbamas Rožinis.
Sekmadieniais nuo 11.30 iki
12.00 val. – Švč. Sakramento
adoracija
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Dievo link

Liaudies giesmė gyva

Balandžio 21 d. vakarą, Klaipėdos
Etnokultūros centre vyko jaukus ir šiltas
tradicinių giedojimų vakaras. Kartu su
Kvietinių kaimo giesmininkais – Karolina
Vičiuliene, Ona Drungiliene, Povilu
Špučiu ir Irena Jankauskiene – iš jų
išmoktas giesmes giedojo Vidmanto Budreckio vadovaujami choralistai.

Šventė Klaipėdos vaikams
„Gailestingumo keliu“

Klaipėdos dekanato (miesto) ti
kybos mokytojai 2016 m. balandžio
24 d. mūsų bažnyčioje surengė
šventę „Gailestingumo keliu“
1–5 kl. mokiniams bei jų tėveliams.
Vaikai galėjo ugdyti savo gebėji
mus, bendrauti net 16oje grupelių: floristikos, sporto, dailės ir rankdar
bių, muzikos, skautų, meduolių puošybos, linijinių šokių, žvakių
dekoravimo, samariečių 1osios pagalbos, pokalbių ir bendrystės su vie
nuoliais, teatrinių žaidimų, giesmelių ir dainų, šlovintojų.

Šviesa naktyje

Švenčiant šv. Jono Krikštyto
jo atlaidus, birželio 23 d., ketvir
tadienio vakarą, mūsų bažnyčioje
vyko evangelizacinis renginys
„Šviesa naktyje“. Šis renginys
ypatingas tuo, kad jo metu išeina
me į miesto gatves ir kviečiame
žmones užsukti į iki vėlyvo vaka
ro atvirą ir laukiančią bažnyčią.
Ne vienas, pabuvęs tą vakarą
bažnyčioje, širdyje išsinešė nors
dalelę šviesos ir dėkingumo Vieš
pačiui už Jo meilę.

Giesmės įvairiomis kalbomis

Tarptautinio folkloro festivalio „Parbėg laivelis“ dalyviai 2016 liepos
17 dieną rinkosi į Marijos Taikos Karalienės bažnyčią maldai už liaudies
giesmininkus. Turiningoje Tarptautinio giesmių festivalio programoje
tradicines, autentiškas liaudies giesmes giedojo atlikėjai iš Italijos,
Portugalijos, Rusijos, Latvijos, Gruzijos, Ukrainos ir Lietuvos,
dovanodami gausiai susirinkusiems klausytojams įvairiausias savo tautų
liaudies giesmes.

Koncertas mamai

Gegužės pirmąjį sekmadienį vi
soms mamoms ir jas mylintiems mūsų
parapijos Sumos choras dedikavo
koncertą. Kartu su Sumos choru, kū
rinius atliko puikūs menininkai – prof.
Valentina Vadoklienė (sopranas),
dekanas profesorius Vytautas Teten
skas (birbynė), smuikininkė Dainora
Tetenskienė. Chorui dirigavo Menų
akademijoje studijuojanti Evelina
Greiciūnaitė, jau ne pirmą kartą mu
zikuojanti kartu ir padedanti choro
vadovei, vargonininkei Laurai
Gedgaudaitei.

Nacionalinė Gailestingumo mokykla

Birželio 19 d. Klaipėdos
miesto traukinių stotyje dūzgė
didžiulis būrys vaikų ir jaunimo.
Visi jie išvyko į stovyklą
„Spiečius“, kurioje jų laukė
Nacionalinė
Gailestingumo
mokykla. Norėdami mokyklą
užbaigti vaikai visos stovyklos
metu darė gailestingumo darbus
savo artimui. Tikime, kad gerus
darbus darys net ir pabaigę Nacionalinę Gailestingumo mokyklą!
Pagal www.taikoskaraliene.lt

Parapijos „Caritas“ skyrius
ir globos namai

Taikos pr. 29a
Klaipėda 91145
Mob.: 8 687 58 020
El. paštas: mtkcaritas@gmail.com

PARAPIJOJE
VEIKIANČIOS GRUPĖS

Nuolat atnaujinamą parapijos informaciją rasite

G i e d o k i r šl o v i n k Vi e šp a t į

Prita ikyta ja u n im u i

Sumos choras repetuoja choro repeticijų
patalpose pirmadieniais 17–18 val. Šv. Mišiose
gieda sekmadieniais 12.00 val.
Tel. nr.: 8 689 02 928 (Laura Gedgaudaitė)
Grigališkojo choralo studija repetuoja bokšte
ketvirtadieniais po vakaro šv. Mišių. Šv. Mišiose
gieda sekmadieniais 18 val.
Tel. nr.: 8 686 21 357 (Vidmantas Budreckis),
svetainė www.reginapacis.org
Sakralinės polifonijos ansamblis „Decora
ta“ repetuoja sutartiniu laiku. Pirmaisiais ir tre
čiaisiais mėnesio šeštadieniais 18.00 val. gieda
šv. Mišiose.
Tel. nr.: 8 610 27 642 (Goda Povilaitytė)
Vaikų ir jaunimo choras („Zuikių choras“)
repetuoja sekmadieniais 9.00 val. II‑oje ka
techetikos klasėje.
10.00 val. gieda šv. Mišiose.
Tel. nr.: 8 645 04 678 (Svetlana Ryžkova)
Jaunimo ansamblis „Benedicamus“
gieda penktadieniais 18 val. Šv. Mišiose.
Tel. nr.: 8 615 79 208 (Gražina Ribokaitė)
Skautai renkasi ketvirtadieniais skautų būkle
(bokšte) 16.00–19.00.
Tel. nr.: 8 616 18 547 (s. Jūra Dindienė)
Šv. Damiano jaunimo maldos grupė renkasi
pirmadieniais 18.30 val. I‑oje katechetikos kla
sėje (virš parapijos raštinės).
Tel. nr.: 8~639 76811 (Barbora Skirgailaitė)
Parapijos šeimų tarnyba veda tobulinimosi kur
sus šeimoms. Tel. nr.: 8 688 02 202 (Arūnas Skir
gaila), 8 614 21 451 (Virginija Skirgailienė)
Šv. Ignaco Lojolos dvasinių pratybų grupės
Tel. nr.: 8 612 68 504 (Genovaitė Paulauskienė),
8 656 37 357 (Lina Ščėsnienė)
Tikėjimo atnaujinimo „Alfa“ kursas renkasi
antradieniais po vakaro šv. Mišių I‑ojoje katecheti
kos klasėje (virš raštinės).
Tel. nr.: 8 685 59 170 (Rasa Domarkaitė)
Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos laikraštis, leidžiamas
nuo 2006 m. 3 kartus metuose: lapkričio, vasario ir rugpjūčio mėn.
Redagavo Lina ir Antanas Budriūnai
Maketavo Antanas Budriūnas

Mūsų parapiją remia:
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www.taikoskaraliene.lt

ir parapijos „ Facebook“ tinklalapyje bei
bažnyčios skelbimų lentoje.
Lietuvos vyskupijų bei Visuotinės bažnyčios
naujienas skaitykite www.katalikai.lt

Tikėjimo studijų grupė susitinka pirma
dieniais po vakaro šv. Mišių I‑ojoje kateche
tikos klasėje virš raštinės.
Tel. nr.: 8 617 71 027 (Sonata Bagdonienė)
Marijos legionas renkasi II‑ojoje kateche
tikos klasėje šeštadieniais 8.30–10.00.
Tel. nr.: 8 606 98 830 (Regina Šalnienė)
Maldos grupės „Motinos maldoje“ ren
kasi po vakaro šv. Mišių maldos grupių pa
talpose (bokšte).
I grupė – antradieniais,
Tel. nr.: 8 630 00 549 (Danutė Tarvydienė)
II grupė – pirmadieniais,
Tel. nr.: 8 685 16 425 (Daiva Urnikienė)
Gyvojo rožinio maldos grupė renkasi kartą
per mėnesį.
Tel. nr.: 8 630 00 549 (Danutė Tarvydienė)

Būk aktyvus parapijietis!
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Tarpusavio pagalbos grupės

Susitikimai vyksta II katechetikos klasėje
Anoniminiai alkoholikai (AA)
Antradieniais, ketvirtadieniais ir šeštadie
niais 19.00 val. Tel. nr.: 8 636 94 902
Anoniminiai lošėjai (AL)
Pirmadieniais ir trečiadieniais 19.00 val.
Tel. nr.: 8 671 78 781
Anoniminiai narkomanai (AN)
Sekmadieniais 19.00 val.
Tel. nr.: 8 645 52 490

Kiekvieno mėnesio pirmą
sekmadienį 13.30 val.
anoniminiai alkoholikai
kviečia į atvirą susitikimą
II katechetikos klasėje.
Numeris parengtas tiražavimui 20160816
Adresas: Rumpiškės g. 6, 91131 Klaipėda
Tel.: 8 699 69 295
El. paštas: redakcija@reginapacis.org
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Leidinys parengtas
naudojant tik laisvąsias
programas: Scribus,
GIMP, LibreOffice.

