BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PAŽINKIME KATEKIZMĄ
Kovo 18 d., šį sekmadienį, 14 val., šv. Antano rūmų salėje (V ilniaus g. 6) vyks kunigo
br. Antano Grabnicko OFM Katalikų Bažnyčios Katekizmo mokymas.

► VYRŲ MALDOS VAKARAS
Kviečiame visus vyrus į maldos vakarą, kuris vyks kovo 23 d., penktadienį, po 18 val.
šv. Mišių, vienuolyno refektoriuje.
► SUTAIKINIMO PAMALDOS
Kovo 24 d., šeštadienį, 16.00 val. vyks sutaikinimo pamaldos. Kviečiame Gavėnios
metu tinkamai pasiruošti Velykoms susitinkant su Viešpačiu per Atgailos sakramentą.
Jei turite artimųjų, kurie dėl ligos negali atlikti išpažinties bažnyčioje, pasirūpinkite, kad
pas ligonius apsilankytų kunigas. Kreiptis į parapijos raštinę.
► KOVO 25 D. - VERBŲ SEKMADIENIS
8.00 val. Ryto šv. Mišios; 10.00 val. Verbų procesija iš Lurdo slėnio į bažnyčią. Votyva;
12.30 val. Suma; 18.00 val. Vakaro šv. Mišios
► DIDŽIOJO TRIDIENIO IR VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA
Kovo 29 d. (Didysis ketvirtadienis) 18.00 val. - PASKUTINĖS VAKARIENĖS
MIŠIOS.
Kovo 30 d. (Didysis penktadienis) 15.00 val. - KRYŽIAUS KELIAS Kretingos
miesto gatvėmis. Pradžia - nuo šv. Klaros seserų vienuolyno (Mėguvos g. 34). 18.00
val. - KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS.
Kovo 31 d. (Didysis šeštadienis) 21.00 val. - VELYKNAKTIS.
Balandžio 1 d. (Velykos) 7.00 val. - TUŠČIO KAPO ATRADIMO ŠV. MIŠIOS.
10.30 val. - VOTYVA. 12.30 val. - SUMA. 18.00 val. - VAKARO ŠV. MIŠIOS.
Balandžio 2 d. (Antra Velykų diena) 8.00 val. - RYTO ŠV. MIŠIOS. 10.30 val. VOTYVA. 12.30 val. - SUMA. 18.00 val. - VAKARO ŠV. MIŠIOS.
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► PRAŠOME PAREMTI ŠV. PRANCIŠKAUS
ALTORIAUS RESTAURAVIMO DARBUS
Pradedama šv. Pranciškaus altoriaus restauracija. Kviečiame savo auka prisidėti prie
restauravimo darbų. Auką galite atnešti į parapijos raštinę. Dievas Jums atlygins.

LITURGINIAI SKAITINIAI
19 P — ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIS
2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 88, 2-5. 27. 29; Rom 4, 13. 16-18. 22;
Mt 1, 16. 18-21. 24a arba Lk 2, 41-51a
20 A — Sk 21, 4-9; Ps 101, 2-3. 16-21; Jn 8, 21-30
21 T — Dan 3, 14-20. 49-50. 91-92. 95; Dan 3, 52-56; Jn 8, 31-42
22 K — Pr 17, 3-9; Ps 104, 4-9; Jn 8, 51-59
23 P — Šv. Turibijus Mongrovietis, vyskupas
Jer 20, 10-13; Ps 17, 2-7; Jn 10, 31-42
24 Š — Ez 37, 21-28; Jer 31, 10-13; Jn 11, 45-56
25 S — VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
Iz 50, 4-7; Ps 21, 8-9. 17-20. 23-24; Fil 2, 6-11; Mk 14, 1-15, 47
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.

„Ateina štai dienos, – tai Viešpaties žodis, – kada su Izraelio namais, su Judo
namais, aš sudarysiu naują sandorą. Ne tokią sandorą, kokią buvau sudaręs su jųjų
tėvais, kada aš paėmiau juos už rankos, kad išvesčiau juos iš Egipto žemės. Jie gi
sulaužė manąją sandorą, tuo tarpu aš buvau jų valdovas, – tai Viešpaties žodis.
Bet štai kokią sandorą aš sudarysiu su Izraelio namais, toms dienoms praėjus, –
tai Viešpaties žodis: – Aš savo įstatymą įdėsiu į jų vidų, jiems įrašysiu į širdį; aš
būsiu jų Dievas, o jie bus mano tauta.
Ir jie nebemokys daugiau vienas kito, brolis brolio, ir nebesakys: ‘Pažinkite
Viešpatį!’, bet visi, maži ir dideli, pažins mane patys, – tai Viešpaties žodis, – nes
aš dovanosiu jiems kaltę ir daugiau neatminsiu jų nuodėmės“.

Sutverk širdį man tyrą, o Dieve.

Sutverk širdį man tyrą, o Dieve.
Pasigailėk manęs, Dieve:
tu didžiai gailestingas.
Gerumas tavo beribis, –
naikinki mano kaltybę.
Grynai nuplauk mano dėmę,
numazgok mano kaltę! –
Sutverk širdį man tyrą, o Dieve,
many nepalaužiamą dvasią atnaujink.
Vai, neatstumki manęs nuo savojo veido,
prarast tavo šventąją dvasią neleiski! –
Išgelbėk mane, ir būsiu laimingas.
Padaryk mane didžiadvasį!
Nedorėliams liepsiu keliu tavo eiti,
ir grįš pas tave nusikaltę. –

Sutverk širdį man tyrą, o Dieve.

Broliai!
Kristus savo kūno dienomis
siuntė savo prašymus bei maldavimus su balsiu šauksmu bei ašaromis į tą, kuris jį galėjo išgelbėti nuo mirties, ir buvo išklausytas
dėl savo pagarbumo. Būdamas
Sūnus, jis savo kentėjimuose išmoko klusnumo ir, pasiekęs tobulumą, visiems, kurie jo klauso,
tapo amžinojo išganymo priežastimi.
Kas nori man tarnauti,
tegul seka manim, –
sako Viešpats; –
kur aš esu,
ten bus ir mano tarnas.

Tarp atėjusių per šventes Dievo pagarbinti buvo ir graikų. Jie kreipėsi į Pilypą, kilusį iš Galilėjos miesto Betsaidos, prašydami: „Gerbiamasis, mes norėtume pamatyti Jėzų!“ Pilypas nuėjo ir pasakė Andriejui, paskui jie abu –
Andriejus ir Pilypas – atėję pranešė Jėzui. O Jėzus jiems tarė:
„Atėjo valanda, kad būtų pašlovintas Žmogaus Sūnus. Iš tiesų, iš tiesų sakau
jums, jei kviečių grūdas nekris į žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei
apmirs, jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pasaulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas
nori man tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, ten bus ir mano tarnas.
Kas man tarnaus, tą pagerbs mano Tėvas.
Dabar mano siela sukrėsta. Ir ką aš pasakysiu: ‘Tėve, gelbėk mane nuo šios
valandos!’? Bet juk tam aš ir atėjau į šią valandą. Tėve, pašlovink savo vardą!“
Tuomet iš dangaus pasigirdo balsas: „Aš jį pašlovinau ir dar pašlovinsiu!“
Aplink stovinti minia, tai išgirdusi, sakė griaustinį sugriaudus. Kai kurie žmonės tvirtino: „Angelas jam kalbėjo“. O Jėzus atsakė: „Ne dėl manęs, o dėl jūsų
pasigirdo tas balsas. Dabar teisiamas šitas pasaulis. Netrukus šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan. O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie savęs“.
Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi jam reikės mirti.

► KRIKŠČIONIO SĄŽINĖS PATIKRINIMUI
Santykiai su Dievu. Dievas m ano gyvenim e yra svarbiausias. Išpažįstu V ieną T riasm enį
Dievą – Tėvą ir Sūnų, ir Šventąją Dvasią. Priimu Dievo, tapusio žmogumi, – Jėzaus iš Nazareto – apreiškimą. Išpažįstu, kad Jėzus gimė ir numirė bei prisikėlė dėl manęs. Noriu būti į Jį
panašus. Noriu, kad Jis džiaugtųsi mano gyvenimu. Pasitikiu Dievu. Žinau, kad mano pasirinkimai, mintys, žodžiai, darbai yra tikėjimo liudijimas (arba ne). Meldžiuosi nuolat, o ypač
sunkią, bandymo valandą. Paskiriu specialų laiką maldai. Kasdien skaitau Šventąjį Raštą.
Adoruoju Švenčiausiąją Eucharistiją. Kiekvieną sekmadienį ir (kai galiu) šiokiadieniais dalyvauju Mišiose ir priimu Komuniją. Priimu visus Dievo sprendimus mano gyvenime su pagarba (nors ir ne visada suprasdamas). Gerbiu Jo Vardą. Atsisakau dalyvauti magijos, spiritizmo, burtų, seansuose. Nesinaudoju amuletais, talismanais, ateities spėjikų, ekstrasensų, horoskopų įžvalgomis. Atmetu visus prietarus, kitų religijų teorijas (likimas, reinkarnacija, aura). Nenešioju kitų religijų simbolių, suprasdamas, kad tai – priklausomybės ženklas. Dalyvauju krikščionių tikėjimo ugdymo užsiėmimuose. Nuolat skaitau katalikišką literatūrą.
Santykiai su Bažnyčia. Esu prak tik uojantis ir sąm oningas k atalik as. Pripažįstu, k ad
būti krikščionimi neįmanoma be kitų krikščionių. Žinau, kad tikėjimo dovaną esu gavęs ne
sau, bet kad pasidalinčiau su kitais. Priimu Bažnyčią kaip mylimą bendriją, sudarytą iš nusidėjėlių (kuriems Kristus daug atleido), vadovaujamą Kristui atstovaujančių vyskupų
(veikiančių vienybėje su Romos popiežiumi) padedant kunigams. Suprantu, kad per Krikštą
esu tapęs Kristaus tarnystės dalininku, ir man yra patikėta dalyvauti Jo – pranašo, kunigo ir
karaliaus – misijoje. Nepamirštu, kad savo geru darbu liudiju visos Bažnyčios gerumą, o
savo nuodėme – žadinu nepasitikėjimą visa Bažnyčia. Sekmadienis man yra šventė, tad jį
išgyvenu kitaip nei kitas dienas. Kiekvieną sekmadienį ir Bažnyčios nurodytomis šventėmis
dalyvauju krikščionių sambūriuose ir juose švenčiu Eucharistiją. Prisimenu, kad būti krikščionimi įmanoma tik per Eucharistiją, tai yra Mišiose mokausi krikščioniško gyvenimo ir
stiprinuosi, kad pajėgčiau jį gyventi. Esu priėmęs visus sakramentus – Krikštą, Sutvirtinimą,
Santuoką. Padaręs sunkią nuodėmę (tai yra, sąmoningai apsisprendęs svarbiam veiksmui
nederančiam krikščioniui) nedelsdamas atlieku išpažintį. Kunigui išpažįstu kiekvieną sunkią
nuodėmę, nieko nenuslėpdamas. Pasirūpinu, kad sergantieji artimieji priimtų Ligonių patepimo sakramentą. Dėkodamas už gailestingumo malonę, pasninkauju penktadieniais ir atgailos
laiku. Prisidedu prie Bažnyčios veiklos bei jos finansavimo.
Santykiai su artimu (kiekvienu žmogumi). K iek vieną žm ogų m yliu ne k aip save, o k aip
Kristus mylėjo. Meldžiuosi už žmones, kuriuos sutinku ir kurie man padovanoti. Tiek jaunesnį, tiek vyresnį priimu su pagarba. Stengiuosi būti kantrus, garbingas, teisingas. Smerkiu
nuodėmę, bet myliu nusidėjėlį. Žinau, kad jam padėti galiu pasikalbėdamas apie jo klaidą
prie keturių akių. Apie kitus kalbu tik su pagarba ir visada stengiuosi pasakyti ką nors gero.
Nelinkiu blogo niekam, net man nusikaltusiam, bet už tokį meldžiuosi, prašydamas jam atsivertimo. Atsisakau pasakoti apie kitų suklydimus. Niekada nepasakoju nebūtų dalykų (melo ir
šmeižto). Atpažįstu savyje puikybę, pavydą, rūstumą, kerštą ir su tuo kovoju. Visada pasirūpinu silpnaisiais ir vargstančiaisiais, bėdos ištiktaisiais. Stengiuosi parodyti gerą pavyzdį. Atsisakau naudotis ir platinti narkotikus, pornografiją, vogtus daiktus. Moku mokesčius. Politiniame gyvenime esu aktyvus, palaikydamas krikščionybės įkvėptas idėjas. Atsisakau dalyvauti
krikščionių tikėjimui prieštaraujančių grupių veikloje. Lytinius veiksmus suvokiu tik kaip
sakramentinės santuokinės meilės, atviros gyvybei, aktą. Saugau gyvybę nuo jos prasidėjimo
iki natūralios mirties. Su kitais žmonėmis bendrauju dėl jų pačių, o ne dėl savo naudos.
Santykiai su savimi pačiu. Priim u gyvenim ą k aip Dievo dovaną, o save – kaip unikalų,
Dievo norėtą bendradarbį. Ugdau nuolankumą – teisingą savęs pažinimą. Esu savo jausmų ir
aistrų šeimininkas. Branginu laisvę kaip galimybę būti visaverčiu žmogumi. Branginu laiką ir
stengiuosi jį naudoti vaisingai. Rūpestingai atlieku savo pareigas ir įsipareigojimus, įvykdau
pažadus. Suprantu, kad darbas yra skirtas pirmiausia ne atlygiui, bet mano saviraiškai. Žinau, kad norėdamas daug pasiekti turiu labai stengtis. Branginu, saugau ir puoselėju gyvybę
bei sveikatą. Atsisakau vartoti kvaišalus. Skubiai kreipiuosi kitų pagalbos pastebėjęs priklausomybės (nuo alkoholio, narkotikų, lošimų, kompiuterio) ženklų. Kovoju su ydomis: godumu,
gašlumu, nesaikingumu, tingumu. Ugdau atsakingumą ir pareigingumą. Nepamirštu, kad esu
kviečiamas nuolat tobulinti save, tad nuolat naikinu savyje po vieną man nederamą dalyką ir
ugdau po vieną vertybę, kurios man stinga. Skiriu laiko poilsiui. Saugau savo širdį tyrą, nes ji
– Dievo šventovė. Lytiškumo dovaną saugau sakramentinei santuokai, tad nenaudoju jos
svajonėms, pokalbiams ar veiksmams vienas ar su kitais (kitos ar tos pačios lyties) žmonėmis.
(KUN. ARTŪRAS KAZLAUSKAS; Bernardinai.lt)

