BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► GAVĖNIOS GIEDOJIMAI
Gavėnios penktadieniais 17.15 val. mūsų bažnyčioje bus apmąstomas Kristaus
Kančios Kelias. Grupės, kurios atsakingos už mąstymų bei giedojimų pravedimą:
kovo 9 d. - Motinos maldoje; kovo 16 d. - Šeimų maldos grupė; kovo 23 d. - Gyvojo
Rožinio maldos grupė.
Gavėnios pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais 17.30 val. bažnyčioje bus giedami Graudūs verksmai. Kviečiame giedoti kartu.
► GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS SU KUN. ARTŪRU KAZLAUSKU
Rekolekcijų programa:
Kovo 16 d. 18.00 val. - Šv. Mišios ir homilija; po šv. Mišių - I Mokymas.
Kovo 17 d. 8.00 val. - Homilija; 18.00 val. - Šv. Mišios ir homilija; po šv. Mišių II Mokymas.
Kovo 18 d. 8.00 val. - Homilija; 10.30 val. - Šv. Mišios ir homilija; 12.30 val. - Homilija; 18.00 val. - Homilija; po šv. Mišių - III Mokymas.
► KAIROS REKOLEKCIJOS JAUNIMUI
Balandžio 5 - 8 d. H. Šulco J aunimo sodyboje (Kėkštų km., Kr etingos r aj.) vyks
Kairos rekolekcijos jaunimui nuo 17 m. Registracija iki kovo 30 d. el. paštu:
edgaras.mosiejus@gmail.com ar ba tel.: 8 601 61063.
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► PARAMA ŠV. ANTANO DIENOS CENTRO
NAMELIO ŠILDYMO SISTEMOS ĮVEDIMUI
Mieli geradariai, kviečiame paaukoti Šv. Antano Dienos centro namelio šildymo dujomis sistemos įvedimui ir Katilinės įrengimui. Aukas galite atnešti į parapijos raštinę, kur
būsite įregistruoti į Aukotojų sąrašą. Jūsų vardai bus įrašyti į rėmėjų sąrašus memoriale
geradariams atminti.
► PADĖK PASTATYTI KRYŽIŲ
Aukok bankiniu pavedimu, nurodydamas aukos tikslą „Kryžiaus statybai“: Viešpaties
Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, Kretinga, Įm. k. 190769729; Sąsk.
Nr. LT744010041800419930; AB Luminor Bank (DNB); SWIFT (BIC) kodas AGBLLT2X. Arba atnešk auką į parapijos raštinę, ar įmesk auką į tam skirtą aukų dėžutę bažnyčios gale.

LITURGINIAI SKAITINIAI
5 P — 2 Kar 5, 1-15a; Ps 41, 2. 3; Ps 42, 3. 4; Lk 4, 24-30
6 A — Dan 3, 25. 34-43; Ps 24, 4-9; Mt 18, 21-35
7 T — Šv. Perpetua ir Felicita, kankinės
Įst 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20; Mt 5, 17-19
8 K — Šv. Dievo Jonas, vienuolis
Jer 7, 23-28; Ps 94, 1-2. 6-9; Lk 11, 14-23
9 P — Šv. Bonifacas (Brunonas) Kverfurtietis, vyskupas, kankinys
Oz 14, 2-10; Ps 80, 6-11. 14. 17; Mk 12, 28b-34
10 Š — Šv. Pranciška Romietė, vienuolė
Oz 6, 1b-6; Ps 50, 3-4. 18-21; Lk 18, 9-14
11 S — IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare)
2 Krn 36, 14-16. 19-23; Ps 136, 1-2. 3. 4-5; Ef 2, 4-10; Jn 3, 14-21
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, 97129 Kretinga
tel.: (8-445) 76373, mob.: 8 686 30227; faksas: (8-445) 77481; el. paštas: kretingosparapija@gmail.com
Parapijos interneto svetainės adresas: www.kretingospranciskonai.lt
Parapijos raštinės darbo laikas: 9.00 - 13.00 ir 15.00 - 19.00, sekmadieniais 9.00 - 14.00
banko sąsk.: Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija,
įm. kodas - 190769729, sąsk. nr. - LT904010041800022330, DnB bankas, Kretingos sk.
Laikraštėlį parengė Giedrė Gagilaitė
Laikraštėlį galite prenumeruoti el. paštu apsilankę parapijos interneto svetainėje.

Viešpats kalbėjo visus šiuos žodžius:
„Aš esu Viešpats, tavo Dievas, kuris tave išvedė iš Egipto, iš vergovės namų.
Neturėk kitų dievų, tik mane vieną.
[Nesidirbk jokios statulos ar paveikslo to, kas viršuje danguje, apačioje žemėje,
vandenyje po žeme.
Prieš juos nesižemink ir jiems netarnauk, nes aš, Viešpats, tavo Dievas, – pavydintis Dievas: tiems, kurie priešiški man, aš Dievas, kuris išieško tėvų skolą iš
sūnų iki trečiosios ir ketvirtosios kartos, o tiems, kurie myli mane ir laikosi mano
įsakymų, aš Dievas, kuris tūkstančiams rodo malonę.]
Neprisiek melagingai Viešpaties, savo Dievo, vardu, nes Viešpats nepateisins
kreivai jo vardu prisiekiančio.

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų...

...kiekvienas, kuris jį tiki, turi amžinąjį gyvenimą.

Atmink šventadienį švęsti.
[Šešias dienas gali triūsti ir visus savo darbus nudirbti. Septintoji diena yra
šventė, skirta Viešpačiui, tavo Dievui. Joje nevalia tau dirbti nė kokio darbo, –
nei pačiam, nei tavo sūnui, nei dukteriai, nei tavo tarnui nei tarnaitei, nei tavo
galvijui, taip pat nė ateiviui tavo buveinėje. Per šešias dienas Viešpats padarė
dangų, žemę ir jūrą, ir visa, kas jiems priklauso, o septintąją dieną ilsėjo. Todėl ją
Viešpats palaimino ir šventą paskelbė.]
Gerbk savo tėvą ir motiną, kad tavo gyvenimo dienos būtų ilgos šalyje, kurią
Viešpats, tavo Dievas, tau atiduoda.
Nežudyk. Nesvetimauk. Nevok. Neliudyk neteisiai prieš savo artimą.
Negeisk savo artimo namų. Negeisk savo artimo žmonos, nei jo tarno ar tarnaitės, nei jo jaučio ar asilo, nei nieko iš to, kas yra tavo artimo“.

Viešpatie, tu turi
amžinojo gyvenimo žodžius.

Tobulas Viešpaties duotas Teisynas;
jis dvasią gaivina.
Pasakymas Viešpaties tvirtas,
išminties moko varguolį. –
Įsakymai viešpaties tiesūs, džiugina širdis,
paliepimas Viešpaties tyras,
akims duoda šviesybę. –
Viešpatis baimė gryna, tveria per amžius,
Viešpaties sprendimai tikri,
visi aliai vieno teisingi. –
Daug brangesni jie už auksą,
už tyriausiąjį auksą,
saldesni jie už medų,
tą korio skystį. –

Broliai!
Žydai reikalauja stebuklų,
graikai ieško išminties, o mes
skelbiame Jėzų nukryžiuotąjį,
kuris žydams yra papiktinimas, pagonims – kvailystė.
Bet pašauktiesiems – tiek žydams, tiek graikams – mes
skelbiame Kristų, kuris yra
D i ev o g a l y b ė ir D i ev o
išmintis. Dieviškoji kvailybė
išmintingesnė už žmones ir
dieviškoji silpnybė galingesnė
už žmones.

Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vienatinį Sūnų;
kiekvienas, kuris jį tiki, turi amžinąjį gyvenimą.

Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiautojų jaučiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų keitėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis pasakė: „Pasiimkite savo
paukščius ir iš mano Tėvo namų nedarykite prekybos namų!“ Jo mokiniai prisiminė, kad yra parašyta: „Uolumas dėl tavo namų sugrauš mane.“

Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį ženklą mums galėtum duoti,
jog turi teisę taip daryti?“ Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventyklą, o aš per tris
dienas ją atstatysiu!“ Tada žydai sakė: „Keturiasdešimt šešerius metus šventovę
statė, o tu atstatysi ją per tris dienas?“ Betgi jis kalbėjo apie savo kūno šventyklą. Tik paskui, jam prisikėlus iš numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais.
Per Velykų šventes, Jėzui būnant Jeruzalėje, daugelis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus stebuklus. Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikėjo.
Jam visai nereikėdavo, kad kas paliudytų apie žmogų. Jis pats žinojo, kas yra
žmogaus viduje.
______________________________________________________________
► POPIEŽIUS PRANCIŠKUS APIE ŠVENTĄSIAS MIŠIAS (IV)
Mišios susideda iš dviejų pagrindinių dalių – Žodžio liturgijos ir Eucharistinės liturgijos, kurios, kartu su įžangos ir pabaigos apeigomis sudaro vieną garbinimo aktą. Dažnai
matome nelabai gerą reiškinį, kai žmonės vėluodami atėję į Mišias, pasižiūri į laikrodį ir
sako: „Ką tik pasibaigė pamokslas, bet dar suspėjau atlikti privalomą pareigą“. Neturi
taip būti, nes Mišios prasideda Kryžiaus ženklu ir įžangos apeigomis, tai yra prasideda
tą akimirką kai pradedame garbinti Dievą kaip bendruomenė. Nevėluokime. Reikia ateiti
prieš Mišių pradžią, kad paruoštume širdį šioms apeigoms, šiai bendruomenės šventei.
Nuo pat pirmos akimirkos Mišios yra meilės kupinas susitikimas su Kristumi, kuris paaukojęs save už mus ant kryžiaus, tapo aukuru, auka ir kunigu.
Kryžiaus ženklas. Mišioms vadovaujantis kunigas persižegnoja. Tą patį daro ir visi susirinkusieji, suprasdami, kad prasidedantis liturginis veiksmas atliekamas „vardan Tėvo,
Sūnaus ir Šventosios Dvasios“. Čia norėčiau pridurti vieną mažą dalyką. Ar jūs matote
kaip vaikai žegnojasi? Jie nežino ką daro: nubrėžia kažkokią figūrą, kuri nėra kryžiaus
ženklas. Prašau: mamos, tėčiai ir seneliai, išmokykite vaikus nuo pradžių, nuo mažens,
gerai persižegnoti. Paaiškinkite, kad Jėzaus kryžius juos saugo. Mišios prasideda kryžiaus ženklu“. Visa ši malda yra veiksmas, vykstantis Švenčiausiosios Trejybės erdvėje.
Visa ši malda – tai malda „vardan Tėvo, Sūnaus ir Šventosios Dvasios“. Ši erdvė beribė.
Jos pradžia ir jos tikslas yra begalinė Vieno ir Triasmenio Dievo meilė, kurią Jėzus ant
Kryžiaus mums apreiškė ir padovanojo. Jo Velykų slėpinys – tai Trejybės dovana. Eucharistija teka iš pervertos Jėzaus širdies. Žegnodamiesi, mes ne tik atsimename savo
krikštą, bet taip pat išpažįstame, kad liturgijoje susitinkame su Dievu Jėzuje Kristuje,
kuris dėl mūsų įsikūnijo, mirė ant kryžiaus ir šlovingai prisikėlė.
Liturginis pasveikinimas. Kunigas kreipiasi liturginio pasveikinimo žodžiais: „Viešpats
su jumis“; dalyviai atsako: „Ir su tavimi“. Užsimezga dialogas, pradedame Mišias ir
turėtume suprasti ką šie žodžiai ir gestai reiškia. Įžengiame į „simfoniją“, kurioje skamba įvairios balso tonacijos, įskaitant ir tylą, siekiant visų dalyvių balsų dermės, tai yra
suvokimo, kad mus visus gaivina ta pati viena Dvasia ir kad mes visi siekiame to paties
tikslo. Tai maldos simfonija.
Gailesčio aktas. Iškart po to seka labai jaudinantis Mišių momentas, nes vadovaujantysis
pakviečia išpažinti, jog visi esame nusidėjėliai. Visi esame nusidėjėliai ir dėl to prašome
atleidimo. Šis Mišių momentas vadinasi „Gailesčio aktas“. Esame kviečiami ne tik atsiminti savo nuodėmes, bet kur kas daugiau: tai kvietimas Dievo ir bendruomenės, tai yra
brolių ir seserų akivaizdoje, nuolankiai ir nuoširdžiai išpažinti, kad esame nusidėjėliai.
Jei tikrai Eucharistija sudabartina Velykų slėpinį, tai yra Kristaus perėjimą iš mirties į
gyvenimą, tai mes visų pirma turime suvokti kas mumyse yra negyva, kad galėtų su Kristumi keltis naujam gyvenimui. Tai mums suvokti padeda Gailesčio aktas. (Vatikano radijas)

