
ŠILINIŲ ATLAIDAI ŠILUVOJE 2016 m. 
   Rugsėjo 14 d. Kunigų ir gyvenančių ne Lietuvoje tautiečių diena. 

 

    Šią dieną pilnutėlė aikštė maldininkų ir didžiulis būrys kunigų pagrindinėse Šv. Mišiose meldėsi 

už kunigus.  Maldininkų tarpe buvo šakiečių, o kunigų būryje sutikome ir mūsų kleboną.    

 

 

 

Žinių ištrauka iš www.kaunoarkivyskupija.lt 

,,Bažnyčiai švenčiant Šventojo Kryžiaus Išaukštinimą, Šiluvos atlaiduose Dievo Motinos užtarimo ir 

globos melsta kunigų tarnystei ir liudijimui, jų ištikimybei savo pašaukimui, Lietuvos seminarijų 

auklėtiniams ir ugdytojams, dėkota už Kunigystės sakramentu gaunamas malones, melsta Dievo 

gailestingumo žmonėms, kurie dėl kunigų atšalo nuo tikėjimo.  

Pagrindinėse pamaldose aikštėje buvo meldžiamasi už kunigus ir drauge su kunigais – iškilmingoje 

Eucharistijoje dalyvavo bemaž 110 Kauno arkivyskupijos bei kitų vyskupijų kunigų, taip pat kunigų, 

dirbančių Europos šalyse." 
 

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=3821
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http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/kleb-siluv-2016-09-14_1_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/20160914-133357_orig.jpg


Rugsėjo 13 d.   Lietuvos kariuomenės diena 

Čia dalyvavo ir Šakių parapijiečiai su mūsų sesėmis vienuolėmis. 

 

 

 

 
Rugsėjo 11 d. 
 
ŠILINĖS ATLAIDAI ŠAKIUOSE 
 
Šv. Mišias aukojo svečias kun. Artūras Sederevičius. Jo homilijos 
galimepasiklausyti čia>>> 
Po Sumos šv. Mišių vyko šventinė procesija. Nuotraukos >>> 
 
Sekmadienio Evangelijos skaitinys  

http://www.kaunoarkivyskupija.lt/index.php?id=140&ncid=2&nid=3815
http://chirb.it/bDexeJ
https://photos.google.com/share/AF1QipMct-0VSXMN4ublqL_68xd-vHnOjA_Q1uO_7R5b0-3hpz0baGavRa04iQAdvZObYQ?key=RUdXWS1KY1paQ29JVndRclZhSWVOa0xGOU13YmFn
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/20160913-114124_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/20160913-132138_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/20160913-192845_1_orig.jpg


 LK 15, 1–32 „ŠITAIP DŽIAUGIASI DIEVO ANGELAI DĖL 
VIENO ATSIVERTUSIO NUSIDĖJĖLIO“   >>> 

 

XIV piligriminis žygis „Kryžių kalnas–Šiluva“ 
 

Rugsėjo 9-11 d. Šakių parapijos atstovai dalyvavo Piligriminiame žygyje Kryžių kalnas - Šiluva. 

Linkėjimai iš žygio! 

 

Daugiau apie žygį - siauliuvyskupija.lt 

 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-09-11-xxiv-eilinis-sekmadienis-lk-15-1-32-sitaip-dziaugiasi-dievo-angelai-del-vieno-atsivertusio-nusidejelio/148290
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-09-11-xxiv-eilinis-sekmadienis-lk-15-1-32-sitaip-dziaugiasi-dievo-angelai-del-vieno-atsivertusio-nusidejelio/148290
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-09-11-xxiv-eilinis-sekmadienis-lk-15-1-32-sitaip-dziaugiasi-dievo-angelai-del-vieno-atsivertusio-nusidejelio/148290
http://siauliuvyskupija.lt/piligrimai-keliauja-is-kryziu-kalno-i-siluva/
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/20160910-111223_1_orig.jpg
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Rugpjūčio 29 d. ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO NUKANKINIMAS 

 

http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/20160911-150554_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/piligr-edm2_orig.jpg
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Mūsų parapija turi šv. Jono Krikštytojo titulą, todėl ypač jį gerbiame. Šv. Jonas Krikštytojas 

Bažnyčios gerbiamas kaip kankinys - paskutinis pranašas ir pirmas apaštalas, atidavęs savo gyvybę 

už evangelinę misiją. 

 Šiandien minime ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO NUKANKINIMĄ. 

 

Šios dienos evangelijos skaitinys: 

ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO NUKANKINIMAS MK 6, 17–19 „NORIU, KAD MAN TUOJAU 

DUOTUM DUBENYJE JONO KRIKŠTYTOJO GALVĄ“ 

 

„Šv. Jono Krikštytojo nukirsdinimas“ . Šį paveikslą nutapė 1608 Mikelandželas Merizis -

 Karavadžas (it. Michelangelo Merisi da Caravaggio). Paveikslas saugomas Maltos sostinės 

(Valeta) Šv. Jono kokatedroje. 
 

Rugpjūčio 21 d.  
      

    Šakių parapijos žmonės 12 val. Sumos šventose Mišiose meldėsi kartu su  Šv. Vincento Pauliečio seserimis 

vienuolėmis iš Peru, kurios atvyko tęsti savo misiją Šakių krašte.  

Klebonas trumpai pristatė seses Kristuje - vyresnioji ses. Lina, ses. Rosario ir ses. Rubelinda. Jos yra narės Šv. Vincento 

Pauliečio Gailestingųjų seserų kongregacijos, išplitusios po visą pasaulį. Džiaugiamės, kad sesės nusprendė pas mus 

atvykti, tikimės kad tai Šakius paveiks, o mūsų derlingoje žemėje jų charizma ir Šventosios Dvasios palaima duos 

gražių vaisių Parapijiečiai taip pat šiltai sutinka seses ir džiaugiasi, kad Gailestingumo metais Viešpats atsiuntė pas mus 

šias nuostabias seseris, jau dešimt metų gyvenančias pašvęstąjį gyvenimą Lietuvoje ir kalbančias lietuviškai. Tad 

priimkime jas, mylėkime, džiaukimės nes mūsų sielos labai sužeistos, o sesės savo paprastumu, nuolankumu ir 

gailestingumu daug dėl mūsų padarys. Aleliuja 

 

Klebono pamokslo galite pasiklausyti čia >>> 
 

http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-08-29-sv-jono-krikstytojo-nukankinimas-mk-6-17-19-noriu-kad-man-tuojau-duotum-dubenyje-jono-krikstytojo-galva/147925
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-08-29-sv-jono-krikstytojo-nukankinimas-mk-6-17-19-noriu-kad-man-tuojau-duotum-dubenyje-jono-krikstytojo-galva/147925
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-08-29-sv-jono-krikstytojo-nukankinimas-mk-6-17-19-noriu-kad-man-tuojau-duotum-dubenyje-jono-krikstytojo-galva/147925
https://lt.wikipedia.org/wiki/Ital%C5%B3_kalba
http://chirb.it/zvbbak
http://www.bernardinai.lt/straipsnis/2016-08-29-sv-jono-krikstytojo-nukankinimas/87224
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LIEPOS 13 d.  

 

Šakių dekanato diena  palaimintojo Jurgio Matulaičio atlaiduose Marijampolėje 

https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipPwW3lFoeT-F22ohbDXv0fSJm1OvFkZEJQRarmO
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/20160821-125825_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/20160821-125906_1_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/20160821-130031_orig.jpg
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipPwW3lFoeT-F22ohbDXv0fSJm1OvFkZEJQRarmO


 

     Šiandien Šakių dekanato kunigai ir maldininkai dalyvavo Šakių dekanato 

dienoje  Marijampolėje, kur vyksta palaimintojo arkivyskupo Jurgio Matulaičio atlaidai. 

     Atlaiduose  kartu su visais šv. Rožinį meldėsi ir šventė Eucharistiją mūsų parapijos klebonas, 

pal. Jurgio Matulaičio draugijos nariai (31) ir kiti parapijiečiai. Po Vilkaviškio vyskupo Rimanto 

Norvilos aukotų šv. Mišių, visi buvom pakviesti į agapę  Marijonų vienuolyno sode. Meldėmės 

pal. Jurgio Matulaičio koplyčioje; kurioje palaidotas palaimintojo kūnas, stovi krikštykla, prie 

kurios buvo pakrikštytas pal. Jurgis. Taip pat mūsų klebonas ir kun. Puidokas čia meldėsi už 

tikinčiuosius užtarimo malda uždėdami rankas. 

Grįždami į namus, keletas parapijiečių aplankėme pal. Jurgio Matulaičio tėviškę Lūginėje ir ten 

pastatytoje jo vardo koplyčioje meldėmės Dievo Gailestingumo vainikėlį. 

 

Keletas nuotraukų>>> 

 
 

LIEPO 3 d.  
 

12 val. - Šv. Mišios už Šakių miestą, po jų Šakių miesto choro sakralinės muzikos koncertas. 

 

Klebono pamokslas šv. Mišiose 

 

Keletas skambėjusių kūrinių 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipPwW3lFoeT-F22ohbDXv0fSJm1OvFkZEJQRarmO
http://chirb.it/D7d37e
http://chirb.it/kBgPBI
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/20160703-130724_1_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/20160703-131046_orig.jpg


 

 

 

 
ŠV. JONO KRIKŠTYTOJO TITULINIAI ATLAIDAI, IŠKILMINGA PROCESIJA. 
 

Vikaro pamokslas šv. Jono Krikštytojo atlaidų dieną 10 val. šv. Mišiose 2016-06-26  

 

Paluobių parapijos klebono Andriaus pamokslas šv. Jono Krikštytojo atlaidų šv. Mišiose 2016-06-

26 

 

Nuotraukas galite pažiūrėti čia >>> 

 
 

http://chirb.it/2fc1ON
http://chirb.it/259gkg
http://chirb.it/259gkg
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipPMpHz8vSZyNc2r2Vaoz4Oxa8c992a5BNd98bBf
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/20160703-130914_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/20160703-131752_orig.jpg


 
 PIRMOSIOS KOMUNIJOS   SAKRAMENTO PRIĖMIMO ŠVENTĖ  

 

2016 m. birželio 5 d. Šakių bažnyčioje Sutaikinimo ir Pirmosios Komunijos Sakramentui pasiruošę 

vaikai 10 val. šv. Mišiose priėmė Pirmąją Komuniją.  

 

Nuotraukas pažiūrėti galite čia >>> 

 

 

 2016 m. birželio 9 d. 

 

Šakių parapijos vaikai keliavo  padėkos už Pirmąją Komuniją piligriminę kelionę į Kryžių kalną. 

Taip pat aplankė Tytuvėnus, Šiluvą. 

 

Nuotraukos>>> 

 
 

SUTVIRTINIMO SAKRAMENTO TEIKIMO IŠKILMĖ  
 

2016 m. birželio 3 d. 18 val. Šakių bažnyčioje švenčiant Eucharistiją, Vilkaviškio vyskupas j. 

e. RIMANTAS NORVILA teikė Sutvirtinimo sakramentą 59 jaunuoliams ir suaugusiems iš Šakių 

ir kitų parapijų. 

 

Viyskupo pamokslo pasiklausyti galite čia>>> 

Nuotraukas pažiūrėti galite čia >>> 
 

 
Birželinės pamaldos 

 

Birželio mėnuo skiriamas Švč. Jėzaus Širdies garbinimui. Šį mėnesį, trečiąjį penktadienį po 

Sekminių, minima Švč. Jėzaus Širdies šventė, taip pat kasdien laikomos šiam tikslui skirtos, taip 

vadinamos birželinės pamaldos. 

 

https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipMvyPkZrfLj6mYB1zdBcABWtyh4mECCp_sw9qD2
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipPl0p9arfYbkLIQOGMZBAiASeFec6xb8olGAAuU
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipPl0p9arfYbkLIQOGMZBAiASeFec6xb8olGAAuU
http://chirb.it/E0mF6e
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipPvcy6ys-ZLQPwJfB6bhygWaqFhAwb4bjWzuhZC
http://sakiuparapija.weebly.com/j279zaus-scaronirdies-litan.html
https://picasaweb.google.com/sakiuparapija/6292640910480838193
http://sakiuparapija.weebly.com/j279zaus-scaronirdies-litan.html


 

Šakių bažnyčioje pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei (birželinės) vyks visą birželio mėnesį: 

šiokiadieniais ir sekmadieniais po 18 val. šv. Mišių, šeštadieniais po 10 val. šv. Mišių. 
 

Pamaldumas Švenčiausiajai Širdžiai – ypatinga pamaldumo Jėzui forma. Švenčiausiosios Širdies 

pamaldumas – tai pamaldumas garbingajai Jėzaus Kristaus Širdžiai, kuri atspindi ir primena Jėzaus 

meilę mums, Jo jautrumą ir gerumą. Galime sakyti ir taip – tai pamaldumas Jėzaus Kristaus Meilei, 

apie kurią primena ir kurią atspindi Jo Širdis. Širdis vaizduojama sužeista, o matoma žaizda 

primena mums apie nematomą Jo meilės žaizdą. 

Pirmieji aiškūs pamaldumo Švč. Jėzaus Širdžiai ženklai aptinkami XI ir XII a. Manoma, kad 

pamaldumas gimė benediktinų ar cistersų vienuolynų atmosferoje, šv. Anzelmo ir šv. Bernardino 

idėjų pasaulyje. Toks pamaldumas buvo gerai žinomas šv. Gertrūdai ir šv. Matildai. XIII-XVI a. 

pamaldumas Švč. Jėzaus Širdžiai buvo praktikuojamas, bet neplėtojamas. Šio pamaldumo 

praktikavimo pavyzdžių aptinkama įvairių kongregacijų: pranciškonų, dominikonų, kartūzų bei kitų 

šventųjų gyvenimų aprašymuose. Bet tai buvo tik individualus mistinio pobūdžio pamaldumas. XVI 

a. įvyko esminis pokytis – pamaldumas perėjo iš mistinės sferos į krikščionišką asketizmą. XVII-

XVIII a. pamaldumas išpopuliarėjo Prancūzijoje. 1856 m., Prancūzijos vyskupams atkakliai 

prašant, Popiežius Pijus IX paskelbė Švč. Jėzaus Širdies dieną visuotine Bažnyčios švente. 1899 m. 

birželio 11 d. popiežiaus Leono XIII įsaku pagal jo pateiktą formulę visa žmonija buvo iškilmingai 

paaukota Švenčiausiajai Jėzaus Širdžiai. 

  Šaltinis: Vilniaus šv. Onos bažnyčios interneto tinklalapis. 

 

     Švč. Jėzaus Širdies litanija ir kitos maldos, giesmės 

     

 
 

 
Devintinės – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė 

 

Šakių parapijoje Devintinės – Švenčiausiojo Kristaus Kūno ir Kraujo iškilmė prasidėjo 12 val. 

Sumos šv. Mišiomis Šakių bažnyčioje, kurioms vadovavo vikaras Vitalij. Po jų 

parapijiečiai  iškilminga procesija lydėjo Švč. Sakramentą miesto gatvėmis. Procesija  sustojo prie 

papuoštų altorėlių (Pal. Jurgio Matulaičio draugijos, Marijos legiono, Dievo gailestingumo 

gr.)  Pastačius ant jų monstranciją su Švč. Sakramentu ir jį pasmilkius, giedotos visų keturių 

evangelijų ištraukos.  

 

Vikaro pamokslo pasiklausyti galite čia>>> 

Daugiau nuotraukų pažiūrėti galite čia >>> 

 

http://sakiuparapija.weebly.com/j279zaus-scaronirdies-litan.html
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipNDof90ont393a5J1j10NTMzG2lMQPrF4j51sUv
http://chirb.it/w44BMy
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipNDof90ont393a5J1j10NTMzG2lMQPrF4j51sUv
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipNDof90ont393a5J1j10NTMzG2lMQPrF4j51sUv


 

 

 

 

https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipNDof90ont393a5J1j10NTMzG2lMQPrF4j51sUv
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/_3939821_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/_1874826_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/_2133381_orig.jpg


 

 

 

Sekminės – Šventosios Dvasios atsiuntimas 
 
Gegužės 15 d. 

 
  Šią dieną parapijoje švenčiant Sekmines buvo aukojamos šv. Mišios, vyko šventinė procesija. 

Šventimui vadovavęs vikaras Vitalij akcentavo, kad švenčiame Sekmines - Šventosios Dvasios 

atsiuntimą, kuri nori mus vesti per gyvenimą, kad mes priėmę Šventąją Dvasią į savo širdis, Jos 

vedami vykdytume Dievo valią ir tai yra svarbiausia krikščionio gyvenime. Taip pat kvietė melstis 

http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/_3450707_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/_7538800_orig.jpg


už visą mūsų parapiją, kad Viešpats ją laimintų, saugotų, globotų, suteiktų mums reikalingų 

malonių šiame gyvenimo kelyje.  

 

Vikaro pamokslo galite pasiklausyti čia >>> 

 

Sekminių nuotraukos  

 
 

Gegužės 14 d. 

 

 

    Sekminių šventimas šią dieną buvo gaivinamas lietumi, kuris kaip ir toje giesmėje, kviečiančioje 

Šventąją Dvasią ,,...Šventa Dvasia, paliesk mane, kaip stiprus lietus sielą apvalyk, Nuskaidrink ją, 

širdį atgaivink"... 

    Pas mus atvykusi  ses. Fausta su Šventosios šeimos bendruomenės jaunimu,  kvietė Šakių šv. 

Jono Krikštytojo parapijos tikinčiuosius  patirti Sekminių dovanas, dvasinį atsinaujinimą ir vienytis 

maldoje už šeimas ir jaunimą bei Šakių miesto žmones. 

Kas vyko pagal skelbtą programą galime pamatyti šiose nuotraukose>>> 
 

GEGUŽĖ – MĖNUO MARIJOS GARBEI 

http://chirb.it/JDK7ma
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipNV15s-L8U3-AkRFAuY5VZ3yAOKdLuy2mT4HpQe
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipOOMxexzgNn1YJAKwVPSYaOpCgTUAc1h6Yv8yF9
http://sakiuparapija.weebly.com/marijos-litanija.html
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipOOMxexzgNn1YJAKwVPSYaOpCgTUAc1h6Yv8yF9
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipOOMxexzgNn1YJAKwVPSYaOpCgTUAc1h6Yv8yF9


 
 

  
 

   

Visą gegužę sekmadieniais ir eiliniais vakarais 

bažnyčioje  

aukojamos Šv. Mišios, o po jų bus gegužinės 

pamaldos, giedama viena iš gražiausių litanijų - Švč. 

Mergelės Marijos litanija. Kas negali dalyvauti 

pamaldose, kviečiami melstis namuose, ar palaikyti 

gražų paprotį - kaimuose, gatvėse susirinkti didesnėje 

pirkioje ar prie kryžių ar koplytėlėse - žiūrint kur koks 

paprotys, bendrai melstis, giedoti Marijos garbei. 

Šiokiadieniais 18 val.  

Šeštadienį 10 val.  

Sekmadienį 18 val. 

 

 



 
 Balandžio 24 d.  

V Velykų sekmadienis. 

Šv. Jurgis 
 

 

Mūsų parapijoje šventėme Šv. Jurgio atlaidus. Pas mus ta proga viešėjo kun. dr. jėzuitas Kazimieras 

Ambrasas (apie jį plačiau pasakojama šiame straipsnyje>>>), aukojo Sumos šv. Mišias, sakė 

homiliją, vedė Švč. Sakramento garbinimo procesiją ir kartu su parapijiečiais procesijoje nešė 

Švenčiausiąjį Jėzaus Kristaus Kūną. 

 

Kun. Kazimiero Ambraso homiliją galite pasiklausyti čia>>> 

 

Nuotraukas iš Atlaidų šventimo galime pažiūrėti čia. 

 
 

Balandžio 17 d. (IV Velykų sekmadienį) šventėme 

Gerojo Ganytojo šventę ir meldėmės už pašaukimus į 

kunigystę ir pašvęstąjį gyvenimą. Surinktas aukas 

skyrėme paremti UKRAINĄ.  

 

 

Piligriminė kelionė į Gailestingumo miestą - Vilnių  
 

 

   Ankstų balandžio16 -osios rytą Šakių parapijos tikintieji kartu su vikaru kun. Vitalijumi 

pripildėme visą turistinį autobusą, bet ne kaip turistai, o kaip piligrimai, nes leidomės į piligriminę 

kelionę, kad aplankytume  Gailestingumo miesto - Vilniaus jubiliejines šventoves ir žengtume pro 

jų Šventąsias duris.  

Kelionės metu vikaras paaiškino kas tai yra piligrimas ir piligrimystė. 

 Piligrimas - maldos žmogus, o maldoje mes labiau susivienijame su Kristumi ir labiau 

vienas kitą pažįstame. 

http://www.aidas.lt/lt/religija/article/8033-05-14-naujoji-kunigo-jezuito-kazimiero-ambraso-knyga
http://chirb.it/mwfFLh
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipNhnB9c6tFY6Pfyjm8xAFAbfhNlSMKBVT_SoZJU


 Piligrimui svarbu - susitikimas su gyvuoju Dievu per Eucharistiją, Šv. Mišias. 

 Piligrimas yra liudytojas, kuris liudija Kristų kitiems.  

 Piligrimas turi progą susipažinti su vietovėm ir keliais susijusiais su bažnyčios istorija ir 

šventųjų gyvenimu.  

  Todėl kelionėje meldėmės Švč. Mergelės Marijos rožinio malda, meldėmės už Popiežių bei jo 

intencijomis, o apsilankę Šv. Faustinos Kovalskos namelyje meldėmės Dievo Gailestingumo 

vainikėlį, tą patį kurį jai regėjime buvo Viešpats padiktavęs. 

  Pabuvoję šv. Faustinos namelyje, atvykome į Dievo gailestingumo šventovę. Prieš įeidami per šios 

šventovės Šventąsias duris, sukalbėjome Nikėjos – Konstantinopolio tikėjimo 

išpažinimą,  atsidavėme Dievo Gailestingumo apkabinimui. Čia šventėme Eucharistiją, Šv. Mišiom 

vadovavo mūsų vikaras kun. Vitalij. Pamokslo metu, jis ragino būti Dievo Gailestingumo apaštalais 

savo aplinkoje. (pamokslą galime pasiklausyti čia >>>) 

   Po Šv. Mišių nukeliavome  į Šv. Ignoto bažnyčią ir žengėme tokiu pat būdu dar per vienas 

Gailestingumo duris. Su šia bažnyčia mus supažindino Lietuvos kariuomenės vyriausiasis 

kapelionas kun. Rimas Venckus. Dar vienas Gailestingumo duris peržengėme įeidami į Šv. vyskupo 

Stanislavo ir šv. Vladislavo  arkikatedrą baziliką. 

   Bendrystei ir pietums susirinkome Šv. Kryžiaus namuose pas Švč. M. Marijos Nekaltojo 

Prasidėjimo vargdienes seseris. Sesuo Marija papasakojo apie šiuos namus, vienuolijos veiklą ir 

pasidalino su mumis savo pašaukimo istorija. 

   Po bendrų pietų keliavome į Aušros vartus, kur peržengėme paskutines Gailestingumo mieste 

esančias Šventąsias duris. 

   Taip pat radome laiko aplankyti keletą kitų bažnyčių (tarp jų - Šv. Dvasios (Domininkonų) 

bažnyčia turinti 16 altorių, Šv. Dvasios cerkvė -  stačiatikių maldos namai), kurios savo vertybėmis 

ir grožiu paliko nepamirštamą įspūdį. 

   Mūsų atliktų piligriminių kelionių liudijimo ir atminimo ženklu yra Piligrimo pasas. Taigi mūsų 

turėtuose  Piligrimų pasuose buvo uždėti net keturi jubiliejinių šventovių antspaudai. Duok Dieve, 

kad Piligrimo pasas būtų užpildytas visų jubiliejinių šventovių antspaudais. 

  Kelyje į namus dalinomės savo įspūdžiais, dėkojome Dievui už patirtas Gailestingumo malones ir 

atlaidus bei pripildymą Šv. Dvasia, tarėme ačiū kelionės organizatoriams -  Vikarui, Vilijai, 

Jolantai, Danutei. 

  Dar viena malonė - keliaudami nematėme nei lašo lietaus, o įvažiavę į Šakius jau saulei nusileidus, 

radome lietaus nuplautas gatves... 

  Manau, kad kiti piligrimai taip pat daug ką papasakos parapijiečiams ir pasidalins savo patirtimis.  

 

Nuotraukų iš kelionės galime pasižiūrėti čia >>> 

   

Pasidalino piligrimas Edmundas (stebuklingai greit pasveikęs :) 
 

Nuo kovo 14 d. iki balandžio 15 d.  VILKAVIŠKIO VYSKUPIJOS 

BAŽNYČIOSE VYKSTA NENUTRŪKSTAMA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA. 

http://chirb.it/MCIECF
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipMiQWK1apiRwPsqrXzFVjmY_fmiA4Yi5Up5cpGj


 

 

    Mūsų bažnyčioje adoracija prasidėjo balandžio 13 d. po 8 val. Šv. Mišių ir tęsėsi iki balandžio 

14 d. 8 val. Parapijiečiai ir parapijoje veikiančių maldos grupių nariai nepaliko Eucharistijoje 

esančio Jėzaus nei minutei.  

       Daug žodžių čia nereikia, nes adoracijoje, kaip jokioje kitoje maldoje, iš tikro esame Dievo 

akivaizdoje. 

     Klebonas savo pamoksle sakė, kad Dievas nuolatos ieško mūsų, nuolatos žiūri į žmogų. Jėzus 

sako kiekvienam žmogui: ,,Tave aš draugu vadinu" ... ,,Kas ateina pas mane, niekuomet nebealks, ir 

kas tiki mane, niekuomet nebetrokš" ... jeigu kas ateina pas mane, tai ateinančio pas mane Aš 

neatstumsiu. 

   Prašykime, kad ir mes nebūtume užsidarę nuo Dievo, kad ieškotume Jo, trokštume Jo, kad tas 

troškimas mumyse būtų gyvas, įkvėptas ir uždegtas Šventosios Dvasios. 

 

Klebono pamokslą vakarinėse šv. Mišiose galime pasiklausyti čia>>> 

 

Klebono pamokslą rytinėse šv. Mišiose (balandžio 14 d.) galime pasiklausyti čia>>> 

 

Apie adoraciją galite paskaityti čia>>> 
 

 

 Balandžio 3 d.  

 

Atvelykis, Aštuntoji Velykų diena, antrasis Velykų arba Dievo gailestingumo 

sekmadienis, pirmasis mėnesio sekmadienis. 

 

Klebono pamokslą Sumos Šv. Mišiose galite pasiklausyti paspaudę čia>>> 

 

Dievo gailestingumo šventėje parapijiečiai adoravo Švč. Sakramentą, meldėsi Dievo gailestingumo 

vainikėlį ir litaniją, šlovino Viešpatį giesmėmis. 

https://soundcloud.com/user-787220673/20160413-kleb2
http://chirb.it/mxAnLz
http://sakiuparapija.weebly.com/adoracija.html
https://soundcloud.com/user-787220673/klebono-pamokslas-20160403
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/211144_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/8132337_orig.jpg


 

Nuotraukų pasižiūrėti galime čia >>> 
 

DIDŽIOJI SAVAITĖ IR ŠV. VELYKOS 
ŠV. VELYKŲ RYTAS (KRISTAUS PRISIKĖLIMAS) 
 

Didžiojo tridienio ir Šv. Velykų ryto nuotraukos - Marijos Stanulytės ir kitas 

žiūrėkite čia>>> 

 

 

Daugiau nuotraukų pasižiūrėti galime čia >>> 
 

 
Vilkaviškio vyskupo RIMANTO NORVILOS VELYKNIS LAIŠKAS  

 
 

 DIDYSIS ŠEŠTADIENIS. Nuo 20 val. vyko Velykų vigilijos pamaldos ir šv. Mišios.  
Pagal Velyknakčio liturgiją buvo pašventinta ugnis ir vanduo, dalinomės Kristaus šviesa 

prisidegdami savo žvakes nuo pašventintos Velykų žvakės, atnaujinome Krikšto pažadus.  

 Po Mišių klebonas kaip parapijos ganytojas kvietė visus į naktinę Velyknakčio adoraciją iki 

Velykų ryto 8.oo val., taip pat Vikaras ypač kvietė jaunimą ateiti į adoraciją kai Velykų 

sekmadienį, 3 valandą nakties, laikrodžių rodykles suksime valanda pirmyn. 

 

Pamokslą galite pasiklausyti čia>>> 

 

Daugiau nuotraukų pasižiūrėti galime čia >>> 

https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipND0Zp6H6sIF4PXqkyD_czfqedHfU4X-RqgYzy-
http://sakiuparapija.weebly.com/galerija.html
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198
http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1283
https://soundcloud.com/user-787220673/20160326-klebono-pamokslas
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipPIt3ggln0UYRUKr6BedNilGfb0bYGd6N5wOmpF


 

 

 

http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/8110764_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/1222871_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/4693760_orig.jpg


 

 

DIDYSIS PENKTADIENIS. KRISTAUS KANČIOS (Šv. Kryžiaus pagerbimo)  

pamaldos - 18.oo val. 
 

Pamokslą galite pasiklausyti čia>>> 

 

Daugiau nuotraukų pasižiūrėti galime čia >>> 

 

https://soundcloud.com/user-787220673/20160325-vikaro-pamokslas
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipPq8aa2JWaaKEQu7Yb7cVd4Td7iCu-BNqglF8iP
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/8844542_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/1110692_orig.jpg


 

 

http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/9641376_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/2248351_orig.jpg


 

 

http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/3162047_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/8309493_orig.jpg


 

 

Didžiojo ketvirtadienio  

PASKUTINĖS VAKARIENĖS Šventosios Mišios. 
 

Pamokslą galite pasiklausyti čia>>> 

 

Daugiau nuotraukų pasižiūrėti galime čia >>> 

 

 

 

https://soundcloud.com/user-787220673/20160324-vikaro-pamokslas
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipNZg98BxsyeGIgux-PgYrZoBNa3Jfq459Ieak0U
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/5055299_orig.jpg


 



 

 



 
 

Verbų sekmadienio 10 val. Verbų procesijos ir šv. Mišių nuotraukų galime pasižiūrėti čia 

>>> arba Galerijoje 
 

Gavėnios rekolekcijos Šakių parapijoje 

 
      Kovo 13 - 14 d. Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijoje vyko Gavėnios rekolekcijos.  

      Pirmąją dieną rekolekcijoms vadovavo Kauno Šv. Vincento Pauliečio parapijos kunigas teol. dr. 

kapucinas Vincentas Tamošauskas. Po Šv. Mišių visi susirinkome parapijos namuose pabendrauti ir 

pasidalinti patirtimis. 

     Antrąją dieną rekolekcijoms vadovavo Kybartų klebonas kun. teol. lic. Vaidotas Labašauskas. 

Savo liudijimu dalijosi Šventosios Marijos iš Nazareto, Bažnyčios Motinos,krikščioniško gyvenimo 

ir evangelizacijos mokyklos misionierė iš Ukrainos. 

 

 Daugiau nuotraukų pasižiūrėti galime čia >>>  

 
 

Vasario 12 d. 

https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipNfuG4-7XWbRfSkzTL2V7f4agZQcQui-VHyLMuY
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipNfuG4-7XWbRfSkzTL2V7f4agZQcQui-VHyLMuY
http://sakiuparapija.weebly.com/galerija.html
http://sakiuparapija.weebly.com/galerija.html


 
Vasario 12 d. 12 val. Marijampolės šv. arkangelo Mykolo mažojoje bazilikoje  vyko kasmėnesinio 

pal. J. Matulaičio minėjimo  Šv. Mišios (transliavo Marijos radijas). 

Mišiose dalyvavo Šakių dekanato tikintieji, mūsų Parapijos  klebonas V. A. Matusevičius sakė 

pamokslą. 

 

Klebono pamokslą galite pasiklausyti čia >>> 

 
 

2016 m. vasario 7 d. 
Dievo gailestingumo maldos grupės susirinkimas 
      Sekmadienį po Sumos Parapijos namuose vyko Dievo gailestingumo maldos grupės 

susirinkimas. 

       Susirinkimą inicijavusi ir vedusi grupės vadovė Jolanta Martinaitienė po maldos ir 

gailestingumo vainiklėlio, susirinkusiems grupės nariams pasiūlė šiais Gailestingumo metais 

vadovautis popiežiaus Pranciškaus pamokymais (plg. Bulė ir gailestingumo metų gairės), peržiūrėti 

savo vidų, įvertinti kiek esame paliesti Dievo gailestingumo, kiek paaugome melsdamiesi kasdienes 

maldas, Gailestingumo noveną, vainikėlį, kaip keitėsi aplinka. Ji išsakė norą, kad Dievas suteiktų 

mums malonę viens kitą atjausti, šalia esančiam patarti, padėti, atleisti, kad kiti pajustų jog mes 

kitokie, kad galime juos suprasti, priimti, galim liudyti mums parodytą Gailestingumą, 

suteikti  viltį, kad Dievas trokšta dalinti ir kitiems savo malones. Kvietė būti Dievo įrankiais, kad 

Dievo žodis vestų mus gyvenime, pasidalino savo asmeniniu liudijimu. Keletas grupės narių 

pasidalino savo liudijimais apie Dievo Gailestingumą patirtą savo, artimųjų, 

pažįstamųjų  gyvenime.  

    Susirinkime išsakyti pasiūlymai kaip aktyvinti grupės veiklą, kokius gailestingumo darbus sielai 

ir kūnui galime daryti, prašoma apsispręsti ir nebijoti prisiimti įsipareigojimus padėti malda, žodžiu, 

darbais ligoniams, vargstantiems. Numatyta, kad grupės susirinkimai vyktų reguliariai, būtų 

įvairiais būdais dalinamasi informacija, intencijomis, siekiama vieningai melstis už intencijas į 

Dievo gailestingumą, kviečiami prisijungti nauji nariai. 

 

Daugiau nuotraukų pasižiūrėti galime čia >>> 

https://soundcloud.com/user-787220673/klebono-pamokslas-pal-j-matulaicio-minejime-2016-02-12
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipOLDSUrulT16n2-W0ewjkd8OsduuGm6lcNkkQvV
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Vasario  2 d. Kristaus Paaukojimo šventė (Grabnyčios) 

http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/9597830_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/8974023_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/9571935_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/7638598_orig.jpg


 
Lk 2, 22-32 
 

      Pasibaigus Mozės Įstatymo nustatytoms apsivalymo dienoms, [Juozapas ir Marija] nunešė 

kūdikį į Jeruzalę paaukoti Viešpačiui, – kaip parašyta Viešpaties Įstatyme: Kiekvienas pirmgimis 

berniukas bus pašvęstas Viešpačiui, – ir duoti auką, kaip pasakyta Viešpaties Įstatyme: Porą 

purplelių arba du balandžiukus. 

       Jeruzalėje gyveno žmogus, vardu Simeonas. Jis buvo teisus ir dievobaimingas vyras, laukiantis 

Izraelio paguodos, ir Šventoji Dvasia buvo su juo. Jam buvo Šventosios Dvasios apreikšta, kad jis 

nemirsiąs, kol pamatysiąs Viešpaties Mesiją. Šventosios Dvasios paragintas, jis atėjo dabar į 

šventyklą. Įnešant gimdytojams kūdikį Jėzų, kad pasielgtų, kaip Įstatymas reikalauja, Simeonas jį 

paėmė į rankas, šlovino Dievą ir sakė: 

 

„Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, 

leisti savo tarnui ramiai iškeliauti, 

nes mano akys išvydo Tavo išgelbėjimą, 

kurį tu prirengei visų tautų akivaizdoje: 

 šviesą pagonims apšviesti 

ir tavosios Izraelio tautos garbę“. 

                              _________________________________ 

 

        Žvelgiant į Bažnyčios kelionę istorijoje, kasmet mus pasitinka tas pats liturginių metų ciklas: 

Adventas, Kalėdos, Eilinis laikas, Gavėnia, Velykos… Kasmet mes esame kviečiami iš naujo 

apmąstyti Kristaus ir kitų mūsų išganymui reikšmingų Asmenų Gyvenimo įvykius, siekiant vis 

labiau įsigilinti ir labiau pažinti išganymo slėpinius, todėl šiandien, prabėgus džiugiam Kalėdų 

laikui, ir keliaujant toliau liturginių metų kalendoriumi, derėtų pažvelgti į dar viena mus vasario 2 d. 

pasitiksiančią dar vieną neeilinę šventę – Jėzaus paaukojimą, liaudyje vadinama Grabnyčiomis. 

  

     Tradicinė prasmė 
  

     Pats žodis „grabnyčios“ kilęs iš grabnyčių (graudulinės) žvakės pavadinimo. Ši žvakė 

bažnyčiose šventinama vasario 2 d. Šventės pavadinimas neatskleidžia jos esmės, ir dažniausiai jis 



nukreipia mintis į momentus, kai grabnyčių žvakė uždegama gresiant pavojui ar mirties akivaizdoje. 

Tačiau, ir tame yra prasmingos tiesos: juk mirtis dažnai asocijuojasi su tamsa, nežinomybe, o 

deganti žvakė – Kristaus, pergalės prieš mirtį ir tamsą simbolis, todėl nuo seno sunkios būklės 

ligonis būdavo apšviečiamas grabnyčių šventėje pašventintomis žvakėmis, o taip pat jau ir miręs 

žmogus anapilin būdavo palydimas grabnyčinių žvakių šviesa. 

Grabnyčių šventės prasmė mokslo apie Dievą šviesoje. Tiesa ta, kad Krikščionybė gimė žydiškoje 

judaizmo aplinkoje, tad krikščionybės švenčių ištakos dažnai įžvelgiamos žydų tradicijoje – Mozės 

įstatymo realybėje. Senojo Testamento Dievo tautoje pagal jų įstatymą, kiekvienas pirmagimis 

berniukas 40- ą dieną po gimimo būdavo pašvenčiamas Dievui (plg. Lk 2, 22-38). Todėl 

nenuostabu, jog Marija ir Juozapas, būdami uolūs judaizmo išpažinėjai su Dievo Sūnumi, gimusiu 

iš Šventosios Dvasios per Mergelę Mariją, elgėsi taip, kaip dera pagal jų religinius papročius tam, 

kad įvykdytų Įstatymą. Atrodytų, jog tai buvo tik galbūt formalus įstatymo vykdymas, tačiau Jėzus 

– neeilinis pirmagimis, Jis – Dievo sūnus. Todėl jo paaukojimas nėra vien formalumas, bet ir Jo 

pirmasis oficialus susitikimas su tikinčiaisiais. 

Šventykloje, kurioje buvo paaukotas Jėzus, buvo ir senelis Simeonas, kuriam buvo apreikšta, jog 

nemirsiąs tol kol neišvysiąs Viešpaties siųstą mesiją (plg. Lk 2, 26). Tada atpažinęs šiame kūdikyje 

esantį patį Viešpatį Dievą jį pagarsino savo šlovinimo giesme: „mano akys išvydo Tavo 

išgelbėjimą… šviesą pagonims apšviesti ir išrinktosios Tautos garbę“ (plg. Lk 2, 29-32). Taip 

Simeonas išreiškė Mesijo įžengimą į Dievo namus, būsimą Bažnyčią, Dievo Tautos bendruomenę ir 

paskelbė, jog Dievo išganymo įrankis jau čia, jog jau užtekėjo išganymo žmonijai šviesa! Tačiau, 

kaip toliau skaitome Šventajame Rašte, Simeonas neapsiriboja vien Dievo šlovinimo giesme, bet ir 

įvardija Pateptojo Jėzaus misiją: „Štai šis skirtas daugelio Izraelyje nupuolimui ir atsikėlimui“ (plg. 

Lk 2, 34). 

Taigi, šis Jėzaus paaukojimas – pirmas oficialus Mesijo pripažinimas oficialioje šventyklos 

aplinkoje. Išsipildė Simeonui išpranašautas Dievo valios plano etapas. 

  

Grabnyčių šventės liturgija 
  

Apeigų pradžios priegiesmis byloja pranašo Izaijo žodžius: „Štai nužengs galybių Viešpats ir 

apšvies savo tarnus, aleliuja“ (plg. 35, 4-5). Tada užsidegus žvakes, pripažįstant Kristų kaip Dievo 

šviesą skirta mums, šventinamos žvakės. Šventinimo maldoje girdime Dievo mintį: kas įsileis 

Kristaus šviesą, tas pasieks ir negęstančia Dievo garbės šviesą danguje. Šventinimo metu giedama 

Simeono giesmė, prisimenant Kristaus paaukojimo įvykį šventykloje. Žodžio liturgijoje grabnyčių 

šventės skaitiniai mus supažindina su pranašo Malachijo (V a. pr. Kr.) pranašyste apie Kristaus 

įžengimą į šventyklą. Psalmė ragins atverti širdies vartus, kad galėtų į ją įžengti „garbingas 

valdovas“ (Ps 23, 9). Ištrauka iš laiško žydams mums nusako Jėzaus misijos viena iš tikslų – 

nugalėti mirtį, o Evangelijos ištrauka nukelia mus į Jėzaus paaukojimo laikų istorinę realybę. Šios 

šventės dienoje jungdami savo asmeninį tikėjimą su liturginiais veiksmais esame kviečiami kas 

metai vis giliau patirtį šių išganingų Jėzaus gyvenimo įvykių tikrovę, siekiant artėti ir labiau 

suprasti Dievo slėpinius. Su žvakėmis rankose pasitikime Simeono pripažintą mesiją esant gyvą 

gyvojoje Bažnyčioje, atverkime širdies vartus, „kad čia galėtų įžengti Garbingas Valdovas“! 

  

klier. Donatas Liutika 

 
šaltinis: www.vievioparapija.eu/ 

 
 

Sausio 23 d.  
Šakių parapijos namuose vyko besiruošiančio Sutvirtinimo sakramentui jaunimo susitikimas su 

Gyvųjų akmenų bendruomene. 

 
Daugiau _nuotraukų galime pažiūrėti čia>>> 

https://picasaweb.google.com/sakiuparapija/2016MSausio23DSutvirtinimoSakramentuiBesiruosiancioJaunimoSusitikimas?noredirect=1
https://picasaweb.google.com/sakiuparapija/2016MSausio23DSutvirtinimoSakramentuiBesiruosiancioJaunimoSusitikimas?noredirect=1


 

 

 

 

 Sausio 18 d.  (pirmadienį)  Šakių Šv. Jono Krikštytojo                  parapijos 

bažnyčioje minėjome pirmąsias kunigo             

http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/2995556_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/9912777_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/7160737_orig.jpg


                Sigito Matusevičiaus mirties metines 

 

   Minint kun. Sigito mirties metines Šakių parapijos choristai giedojo rožančių, į maldą jungėsi visi 

atvykusieji į Šv. Mišias. 

Šv. Mišias aukojo Vilkaviškio Vyskupas Rimantas Norvila, mišiose dalyvavo dekanato kunigai, 

Šakių evangelikų liuteronų bažnyčios kunigas Virginijus Kelertas, a. a. kun. 

Sigito artimieji, parapijiečiai. 

 

Vyskupo pamokslo galime pasiklausyti čia >>> 

 

Šakių evangelikų liuteronų bažnyčios kunigo Virginijaus Kelerto žodžio galime pasiklausyti čia 

>>> 

 
Daugiau nuotraukų galime pažiūrėti čia>>> 

 

 

https://soundcloud.com/user-787220673/vilkaviskio-vyskupo-rimanto-norvilos-pamokslas-kun-sigito-matuseviciaus-metinese-2016-01-18
https://soundcloud.com/user-787220673/sakiu-evangeliku-liuteronu-baznycios-kun-v-kelerto-zodis-2016-01-18
https://soundcloud.com/user-787220673/sakiu-evangeliku-liuteronu-baznycios-kun-v-kelerto-zodis-2016-01-18
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipNDqSWelzp25G0ojPX2p_jyh3QiM2UGmayBZnUx
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/9240459_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/549963_orig.jpg


 

 

http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/1851966_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/5745254_orig.jpg


 

 

 

http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/5741681_orig.jpg
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/4609283_orig.jpg


 
      Sausio 17 d. (sekmadienį)  minėjome Motinų maldoje judėjimo  įsikūrimo Šakių 

dekanate pirmąsias metines. 
        

 12 val.  buvo aukojamos Šv. Mišios  ir už Motinų maldoje judėjimą, Šakių dekanato grupeles. Po 

jų buvo grupelių narių   agapė. 

 

Klebono pamokslo galime pasiklausyti čia>>> 

 
 

Adventinio susikaupimo laike, gerumą ir meilę sėjantys 
žmonės, dovanoja Jums padrąsinančių minčių ir meilės 
pavyzdžių 
  

http://chirb.it/8LcCJd


 
  

Šias mintis galite atsisiųsti  >>>spauskite čia 
 

Gruodžio 20 d. (sekmadienį)  – Advento rekolekcijos 
   SVEČIAS - kunigas filos. lic. REMIGIJUS VEPRAUSKAS,  

Balbieriškio klebonas šią dieną patarnavo Šakių parapijiečiams - klausė išpažinčių, laikė mišias, 

sakė homilijas (Vieną iš jų galite pasiklausyti - paspauskite čia arba skelbimo pavadinimą) 

     11.00 val. Parapijos namuose vyko katechezė tėvams ,,Vaikų, tėvų ir pauglių tarpusavio 

santykiai" kurią vedė Vilkaviškio vyskupijos šeimos centro vadovė  Lina BRAUKYLIENĖ.  

   Savo septynioliktą knygą „Mano gyvenimo kelias“ pristatė pašauktojo gyvenimo sesuo Birutė 

Žemaitytė, visi norėjusieji galėjo šią knygą įsigyti. 

 
 

AKATISTAS DIEVO MOTINOS GARBEI  

http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/pa%C5%A1aukti_myl%C4%97ti.ppsx
https://soundcloud.com/user-787220673/balsas00115
https://soundcloud.com/user-787220673/balsas00115
https://soundcloud.com/user-787220673/balsas00115
https://soundcloud.com/user-787220673/balsas00115
http://chirb.it/8Kee3g


 
2015 m. gruodžio 19 d.  Šakių bažnyčioje vyko parapijiečiams ko gero dar neregėtas ir įspūdingas 

susikaupimo ir maldos vakaras. Parapijiečių širdis palietė nuostabios neįprastos apeigos, Dievo 

žodis ir Akatistos giedojimas. Akatistą, psalmę ir kitas giesmes giedojo Šv. Jono krikštytojo 

parapijos sakralinės muzikos kamerinis choras (vadovė Birutė) ir Griškabūdžio parapijos klebonas 

Vytautas Mazirskas. 

Akatistas yra vienas gražiausių Bažnyčios kūrinių Dievo Motinos garbei, kuris pateikia ir apgieda 

Kalėdų slėpinį bei tai, ką apie Mariją išpažino Bažnyčia 

 

 
GARSO ĮRAŠĄ GALITE PASIKLAUSYTI  PASPAUDĘ ČIA >>> 

 

Alfa kurso savaitgalis  
    Alfa kurso programoje temos apie Šventąją Dvasią: ,,Kas yra Šventoji Dvasia?", ,,Ką daro 

Šventoji Dvasia?" ir ,,Kaip galiu būti pripildytas Šv. Dvasios?" - vienos iš svarbiausių, todėl joms 

yra skiriamas visas savaitgalis.        Gruodžio 5 dieną Parapijos namuose pravesti savaitgalio atvyko 

svečiai iš Kauno - Krikščioniška bendruomenė,,Gyvieji akmenys". Renginys prasidėjo bendru 

šlovinimu ir malda. Vėliau buvo mokymai, dalijimasis grupelėse, diskusijos, liudijimai apie 

šventosios Dvasios veikimą mūsų gyvenime, užtarimo malda. Buvo galimybė atlikti išpažintį - 

Šakių parapijos klebonui Antanui talkino Griškabūdžio klebonas Vytautas ir Paluobių klebonas 

Andrius. Po renginio visi jautėsi pakylėti ir prisipildę Šv. Dvasios, niekas nesiskirstė bet ėjo į 

bažnyčią ir šventė Eucharistiją. 

http://chirb.it/8Kee3g
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/cam01526.jpg
http://chirb.it/8Kee3g


     Šis renginys suteikė progą kurso dalyviams pažinti Šv. Dvasią kaip asmenį, kuris nori su mumis 

bendrauti ir bendradarbiauti, patirti kaip Šv. Dvasios galia veikia mūsų gyvenimuose ir kaip galime 

prisipildyti didžiule Šv. Dvasios meile, džiaugtis Jos teikiamomis malonėmis ir dovanomis. 
 

2015-12-05 
 

 

 

 

Lapkričio 27 d. Bažnyčioje klausėmės Kauno miesto 
simfoninio orkestro koncerto 



 
 

 

  

    Šakių bažnyčia buvo pilnutėlė susirinkusiųjų pasiklausyti nuostabaus Rune Bergmann 

(Norvegija) diriguojamo Kauno miesto simfoninio orkestro koncerto su solistu Andrew Balio 

(trimitas, JAV).  

     Skambėjo Jozefo Haidno (Joseph Haydn), Antonino Dvoržako (Antonín Dvořák), Alesandro 

Marčelo (Alessandro Marcello),  Franz Xaver Gruber  kūriniai 

 

   Gaila, bet šioje svetainėje nėra galimybės patalpinti audio ar video įrašų, tačiau paskutinį koncerte 

skambėjusį Franz Xaver Gruber kūrinį ,,Tyli naktis, Šventa naktis" galite paklausyti parapijos 

,,Facebook" >>>   

 

2015 - 11 - 27 

 
 

 „Motinų maldoje“ judėjimo Lietuvoje 15 metų sukaktį 
paminėjome  lapkričio 21 d. Kretingoje 

https://www.facebook.com/SakiuParapija/timeline?ref=page_internal
https://www.facebook.com/SakiuParapija/timeline?ref=page_internal


 
    Susitikimas prasidėjo 11 val. šv. Mišiomis Viešpaties Apreiškimo švč. Mergelei Marijai 

bažnyčioje Kretingoje. Mišias aukojo Telšių kunigų seminarijos prefektas formacijai – kan. relig. 

m. mgr., bažn. t. lic. Andriejus SABALIAUSKAS. 

 Pamokslą sakęs Tėvas Juozapas papbrėžė, kad motinos maldoje turėtų būti ištvermingos kaip šv. 

Monika, melstis kaip šv. Jonas Bosko ,,Marija, krikščionių pagalba, melski už mus" 

    Po šv. Mišių  Motinų maldoje grupelių atstovės iš visos Lietuvos  susirinko į Pranciškonų 

gimnazijos šv. Antano rūmų salę. Čia sveikinimo žodį tarė parapijos klebonas Antanas Blužas 

OFM, kalbėjo Lietuvos koordinatorė Vilma ir Motinų maldoje įkūrėja Lietuvoje - kretingiškė 

Birutė, mamos meldėsi bendra malda, bendravo, dalinosi liudijimais, patirtimi, šlovino, vaišinosi 

agapėje suvežtinėmis vaišėmis. 

 



 
Informaciją pateikė susitikimo dalyvė, Motinų maldoje kordinatorė Šakių rajone - Dalytė 

 
 
 

 



 
     Nors šią dieną (2015-11-08) rudenėlis ir parodė savo tikrąjį veidą, tačiau mūsų bažnyčioje jį 

užstojo lektorės dr. Bronės Gudaitytės širdies ir žodžio šiluma, sklidusi susitikime su parapijiečiais. 

   Tarnausiu – netarnausiu - sunkus klausimas mums gyvenantiems žemėje.        Dažniausiai 

pasirenkam – netarnauti... 

Kalbėdama apie Tarnystę, kaip krikščioniško gyvenimo būdo vieną iš svarbiausių momentų, ji 

priminė tiesą, jog krikščionis savo tikėjimą turi išreikšti per savo darbus. Kad suvoktų ką jis turi 

daryti, turi būti labai pasiruošęs pažinti savo netinkamas puses, tai kaip mes turėtume gyventi ir 

dalykus kaip mes neturėtume gyventi.  Turim gražius idealus bet pats gyvenimas rodo visai ką kita, 

reikia didelio sąmoningumo, kad pamatytume savo gyvenime šitą neatitikimą.  

   

    

 Dėkojame mielai dr. Bronei Gudaitytei už dvasios atgaivą. 

 

 Paskaitos santrauką atsisiųskite čia >>> 

 
 

Šakių dekanato kunigų susirinkimas.  
2015 m. spalio 27 d. vyko Šakių dekanato kunigų susirinkimas.  

Šakių dekanato kunigai rinkosi 12 val. Šakių Šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje Šv. Mišioms. Šv. 

Mišių aukai vadovavo Šakių dekanato dekanas kan. Donatas Jasulaitis kartu su dekanato kunigais 

kun. A. Matusevičiumi, kun. V. Volodkovičiumi, kun. V. Mazirsku, kun. V. Insoda, kun. Z. 

Steponavičiumi, kun. R. Vitkovskiu. Po Šv. Mišių visi kartu pasimeldėme Šv. Popiežiaus Jono 

Pauliaus II maldą už pašaukimus. 

http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/gudaityte_15-11-08.pdf


 
 

 

ROŽINIO ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS ŠVENTĖ - spalio 7 d. 
 

   Žodis rožinis kilęs iš lotynų kalbos žodžio rosarium, kuris reiškia „rožių darželis“, „rožynas“. Šis 

vedinys paaiškina maldos Marijai kilmę. Tryliktajame amžiuje didikai paprastai apvainikuodavo 

savo mylimąsias rožių vainikais. Tuo metu buvo populiarus kurtuazinis reikalavimas, kad riteriai 

prisiektų ištikimybę Švenčiausiajai Mergelei Marijai. Iš čia – paprotys „vainikuoti“ Švenčiausiąją 

Motiną, uždedant rožių vainiką ant jos atvaizdo arba dovanojant dvasinį „rožių vainiką“ rožinio 

malda. 

Būtent tuo laikotarpiu Domingas de Guzmanas, tapęs žinomas šventojo Dominyko vardu, atvyko į 

Pietų Prancūziją sakyti pamokslų sektantams albigiečiams. 1208 metais, melsdamasis Prujo 

koplyčioje, jis išvydo Dievo Motiną. Pasirodžiusi Mergelė Marija išmokė jį kalbėti visą rožinį ir 

paragino mokyti kitus, kad apsisaugotų nuo erezijos bei nuodėmės. 

Apie didžiulę rožinio galią netrukus sužinojo visas krikščioniškasis pasaulis. Šventasis Tomas 

Akvinietis (apie 1225–1274) sakė pamokslus apie rožinį, jam didžiai pasišventę buvo šventieji 

Pranciškus Salezas (1567–1622) ir Jonas Vianėjus (1786–1859). Šventasis Liudvikas Marija 

Grinjonas Monforietis (1673–1716) rašė: „Rožinis yra galingiausias ginklas, paliečiantis Širdį mūsų 

Atpirkėjo Jėzaus, kuris myli savo Motiną“. Vėlesniaisiais laikais palaimintasis tėvas Pijus (1887–

1968) dažnai kalbėjo apie rožinio maldos veiksmingumą, jis sakė: „Rožinis yra mano ginklas“. 

Pirmasis Rožinio kryžiaus žygis įvyko 1571 metais; jį pradėjo popiežius Pijus V, norėdamas apginti 

krikščioniškąją Europą nuo įsiveržusių musulmonų pajėgų. Priešininkų laivynams pagaliau 

susidūrus, už pergalę buvo dažnai kalbamas rožinis ir spalio 7 dieną krikščionių armada Lepanto 

mūšyje sutriuškino turkų laivyną. Venecijos senate buvo oficialiai pareikšta, kad „mūšį laimėjo ne 

generolai ir ne batalionai, o Rožinio Dievo Motina“. Atsidėkodamas ir pripažindamas, kad pergalė 

buvo pasiekta su Marijos pagalba, popiežius paskelbė spalio 7 dieną Pergalės Dievo Motinos 

švente. 

Po dvejų metų popiežius Grigalius XIII šią šventę pavadino Šventojo Rožinio švente, perkėlė ją į 

pirmąjį spalio sekmadienį ir leido ją švęsti bažnyčiose, kuriose yra rožinio altorius. 1716 metais 

krikščionių pajėgos vėl nugalėjo turkus Vengrijoje. Kaip tik tuo metu popiežius Klemensas XI 

suteikė teisę švęsti šią šventę visoms bažnyčioms. Vėliau popiežius Pijus X vėl atkėlė šią šventę į 

spalio 7 dieną. 1960 metais ji buvo pavadinta Rožinio Švenčiausiosios Mergelės Marijos, o 1969 



metais – Rožinio Dievo Motinos švente. Dabar ją privaloma minėti, o spalio mėnuo skirtas 

Rožiniui. 

Devynioliktajame amžiuje tapo populiarus pasiaukojimas Pompėjos Dievo Motinai, ir tai prisidėjo 

prie Rožinio sklaidos. Dvidešimtajame amžiuje Dievo Motinos pasirodymai Fatimoje šį 

pasišventimą dar plačiau paskleidė. 1917 metų spalio 13 d. Fatimos Dievo Motina pasakė vaikams: 

„Aš esu Rožinio Motina. Atėjau įspėti tikinčiuosius, kad jie taisytų savo gyvenimą ir prašytų 

atleidimo už nuodėmes…. Žmonės privalo kalbėti rožinį. Tegu jį kalba kiekvieną dieną“. 

 
Šaltinis: https://www.facebook.com/SakiuParapija/posts/1268056959878538:0 

 

Šakių dekanato "Caritas" susirinkimas. 
 
Daugiau nuotraukų galime pasižiūrėti čia>>> 
2015 m. rugsėjo 22 d. 11 val. Šakių dekanato "Caritas" vadovai susirinko Šv. Mišioms, kurias 

aukojo Šakių dekanato dekanas Kan. D. Jasulaitis, pamokslą pasakė Vilkaviškio vyskupijos 

"Caritas" direktorius kun. A. Liepa. Po Šv. Mišių, Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos klebonas A. 

Matusevičius ir nauja Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos "Caritas" vadovė V. Matulaitienė 

padėkos žodį tarė buvusiai Šakių Šv. Jono Krikštytojo "Caritas" vadovei A. Bublaitienei. Parapijos 

namuose vyko posėdis ir naujos Šakių dekanato "Caritas" vadovės rinkimai. Ją buvo išrinkta V. 

Matulaitienė, kuri taip pat yra Šakių Šv. Jono Krikštytojo parapijos "Caritas" vadovė. Po 

susirinkimo visi prie bendro stalo vaišinomės atsineštomis vaišėmis. 

 

https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipMAEjq6sIhQT8st4LtpJ9yMWegMMAVdCKLYiI0h
http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/9643353_orig.jpg


 

 

Kūrinijos diena 

 

Popiežius Pranciškus visuotinėje bažnyčioje įvedė Kūrinijos dienos šventimą. Ši diena, kurią 

kasmet minėsime rugsėjo 1 d. skirta padėkoti Dievui už Kūrinijos dovaną ir melstis, kad mes visi 

mokėtume ta dovana deramai naudotis, ją puoselėti ir saugoti. 

 

Vilkaviškio vyskupijos Motinų maldoje 
grupelių   susitikimas Šakių šv. Jono Krikštytojo 
bažnyčioje  

 
Rugpjūčio 1 d.  Šakių šv. Jono Krikštytojo bažnyčioje įvyko Vilkaviškio vyskupijos Motinų 

maldoje grupelių   susitikimas. 
Į susitikimą susirinkome apie 50 motinų iš vyskupijoje veikiančių  Motinų maldoje grupelių.  
Susitikimo metu  šventėme eucharistiją, susivienijome maldoje motinų intencijomis ir meldėmės adoracijoje už savo 

http://sakiuparapija.weebly.com/uploads/5/4/0/9/54097269/5024752_orig.jpg


vaikus. Motinų maldoje judėjimo koordinatorė Lietuvoje Vilma Cicėnienė pristatė šį judėjimą ir aktualijas, motinos 

pasidalino savo patirtimis. Susitikimo pabaigoje buvo agapė ir bendravimas Parapijos namuose.  
Susitikimo vaisiai: 
- motinų liudijimai ir patirtys paskatino dar labiau susiburti maldai, koordinuoti ir tobulinti judėjimą vyskupijoje. 
- dalyviai palaimino Vilkaviškio vyskupijos Motinų maldoje judėjimo koordinatore būti marijampolietę Ziną. 
- Šakių parapijos klebonas Antanas Matusevičius, džiaugdamasis susitikimo vaisiais irįkvėptas Šv. Dvasios, pažadėjo 

kiekvieną sekmadienį 10 val. šv. Mišiose  melstis dar viena intencija - už  Motinų maldoje judėjimą ir už savo vaikus 

besimeldžiančias motinas. 
 

 

 Kviečiame visas mamas, kurios trokšta melstis kartu už savo vaikus ir anūkus, įsilieti į 

Motinų maldoje judėjimą. 

Dalyvavimas šiame judėjime mums teikia nuostabias Dievo malones ir paguodą jog vienijamės su daugybe kitų motinų 

visame pasaulyje, besimeldžiančių ir už mūsų vaikus. 

 

 Tegul Dievo malonė per motinų tikėjimą pasiekia visus vaikus.                          
 

 Daugiau informacijos tel. +370 616 53178, Dalytė, Motinų maldoje koordinatorė Šakių rajone 

 

Taip pat apie šį susitikimą skaitykite http://vilkaviskis.lcn.lt/naujienos/,1147 
 

Daugiau nuotraukų galime pasižiūrėti čia>>> 

 

 

 

AKTUALIJOS 
 

MELSKIMĖS UŽ KUNIGUS  
IR VIENUOLIUS 

https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipPqhuRxQG0nbKj802c0cdVcTFqz2iFupMPTahQe
https://get.google.com/albumarchive/109729193038969826198/album/AF1QipPqhuRxQG0nbKj802c0cdVcTFqz2iFupMPTahQe
http://sakiuparapija.weebly.com/malda-uz-kunigus.html
http://sakiuparapija.weebly.com/malda-uz-kunigus.html


 
VIDEO APIE PAŠVĘSTAJĮ GYVEBINĄ 

 

 

Kviečiame jungtis į maldos grandinę už Lietuvoje 
gyvenančius pašvęstuosius 
Pašvęstojo gyvenimo metų proga kviečiame jungtis į maldos grandinę už Lietuvoje gyvenančius 

pašvęstuosius: du rudens mėnesius kasdien asmeniškai (ir bendruomeniškai) melsdamiesi už 

konkrečią mūsų tėvynėje gyvenančią ir veikiančią pašvęstųjų bendruomenę. 

 

www.bernardinai.lt 

 
SENESNI STRAIPSNIAI 

 

https://youtu.be/_NRclD5vO58?list=PLMxVsiii2s6bkj-jphqkHC4Rw-t4RF5Qy
http://www.bernardinai.lt/religija/evangelijos_komentaras
http://sakiuparapija.weebly.com/naujien371.html
http://sakiuparapija.weebly.com/malda-uz-kunigus.html

