BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► TITULINIAI PARAPIJOS ATLAIDAI
Balandžio 9 d., pir madienį, švęsime titulinius mūsų par apijos atlaidus – Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai iškilmę. Šv. Mišios bus aukojamos 7.00, 12.30 ir
18.00 val.
Primename, kad atlaidai yra laimimi įprastinėmis sąlygomis: atlikus išpažintį, priėmus Šventąją Komuniją, pasimeldus Šventojo Tėvo intencijomis ir nesant prisirišus
prie jokios, net ir lengvos, nuodėmės.
► ŠLOVINIMO IR LIUDIJIMŲ VAKARAS
„Jis sukėlė rožių lietų“
Balandžio 14 d., šeštadienį, 19 val. Šv. Antano r ūmų salėje (Vilniaus g. 6, K retinga) vyks šlovinimo ir liudijimų vakaras.
► KUR STOTI 2018? ... Į VIENUOLYNĄ
Kaip tą padaryti atsakys broliai Dominikonai ir Pranciškonai balandžio 26 - 29 d.
Registracija jaunuoliams: pasaukimai@gmail.com
► DĖL 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO
Paramą galite pervesti: elektroniniu būdu arba užpildytą prašymo formą FR0512
galite tiesiogiai įteikti VMI Kretingos poskyrio darbuotojui, arba voką su užpildyta
prašymo forma išsiųsti paštu adresu J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, VMI Kretingos poskyris. Ranka pildomos formos teiraukitės VMI. Prašymai priimami iki
gegužės 1 d.
Mūsų rekvizitai: Kretingos Apreiškimo vienuolyno įm. kodas – 191153971.
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos įm. kodas – 190769729.
► 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
9 P — VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI
Iz 7, 10-14; 8, 10; Ps 39, 7-11; Žyd 10, 4-10; Lk 1, 26-38
10 A — Apd 4, 32-37; Ps 92, 1-2. 5; Jn 3, 7-15
11 T — Šv. Stanislovas, vyskupas, kankinys
Apd 5, 17-26; Ps 34, 2-9; Jn 3, 16-21
12 K — Apd 5, 27-33; Ps 33, 2. 9. 17-18. 19-20; Jn 3, 31-36
13 P — Šv. Martynas I, popiežius, kankinys
Apd 5, 34-42; Ps 26, 1. 4. 13-14; Jn 6, 1-15
14 Š — Apd 6, 1-7; Ps 32, 1-2. 4-5. 18-19; Jn 6, 16-21
15 S — III VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 3, 13-15. 17-19; Ps 4, 2. 7. 9; 1 Jn 2, 1-5; Lk 24, 35-48
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.
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Pridėk čia ranką ir apžiūrėk vinių vietą...

Visas tikinčiųjų būrys turėjo vieną širdį ir vieną sielą. Ką turėjo, nė vienas nevadino savo nuosavybe, bet jiems visa buvo bendra.
Apaštalai su didžia galybe liudijo apie Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, ir juos
lydėjo malonės gausa.
Taipogi jų tarpe nebuvo vargšų. Kurie turėjo žemės sklypus ar namus, juos parduodavo, gautus pinigus sudėdavo prie apaštalų kojų, ir kiekvienam buvo dalijama, kiek kam reikėjo.
Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras,
jis maloningas per amžius.
Tegu Izraelis kartoja:
„Jis maloningas per amžius!“
Tegu Aarono ainiai kartoja:
„Jis maloningas per amžius!“
Visi, kurie Viešpaties bijo, tesako:
„Jis maloningas per amžius!“ –
Dievo ranka parodė savo galybę!
Dievas dešinę savo pakėlė!
Aš nemirsiu: gyvensiu
ir skelbsiu Viešpaties darbus.
Nors Viešpats mane plakte plakė,
bet mirti neleido. –
Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį,
pačiu kertiniu pasidarė.
Taip Dievo nulemta,
ir mūsų akims tai nuostabą kelia.
Šią dieną laimingą Viešpats padarė,
džiūgaukim, kelkim linksmybes! –

Mylimieji!
Kiekvienas, kas tiki, jog Jėzus yra Mesijas, yra gimęs iš Dievo, ir kiekvienas,
kuris myli Gimdytoją, myli ir iš jo gimusįjį. Iš to pažįstame mylį Dievo vaikus,
kad mylime Dievą ir jo įsakymus vykdome. Nes tai ir yra Dievo meilė – jo įsakymus vykdyti. O jo įsakymai nėra sunkūs.
Juk kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali pasaulį, ir štai pergalė, nugalinti
pasaulį: mūsų tikėjimas! O kas gi nugali pasaulį, jei ne tas, kuris tiki, kad Jėzus
yra Dievo Sūnus?!
Tasai yra, kuris atėjo per vandenį ir kraują: Jėzus Kristus; ne vien per vandenį,
bet per vandenį ir kraują. Ir Dvasia tai paliudija, nes Dvasia yra tiesa.
Tu įtikėjai, Tomai, nes pamatei,– sako Viešpats. –
Palaiminti, kurie tiki nematę!

... jau nebebūk netikintis, – būk tikintis.

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl
žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė
jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę
Viešpatį.
O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite
nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.
Vieno iš dvylikos, – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo jų tarpe, kai Jėzus
buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“
O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu
piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“.
Po aštuonių dienų mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo,
durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui
kreipėsi į Tomą: „Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“.
Tomas sušuko: „Mano Viešpats ir mano Dievas!“
Jėzus jam ir sako: „Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“
Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas,
Dievo Sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą.
———————————————————————————————————-► DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS
Kiekvieną sekmadienį minime Viešpaties Jėzaus prisikėlimą, tačiau dabartiniu povelykiniu
laikotarpiu sekmadienis įgauna ypatingą prasmę. Bažnyčios tradicijoje šis pirmasis sekmadienis po Velykų vadinamas sekmadieniu „in albis“. Ką tai reiškia? Šie žodžiai primena
apeigas, kurias atlikdavo tie, kas buvo pakrikštyti Velyknakčio budėjimo metu. Kiekvienas
jų krikšto metu buvo gavę po baltąjį rūbą – albą. Balta spalva tai naujo Dievo vaikų kilnumo simbolis. Taip daroma ir šiandien: kūdikis gauna mažą simbolinį rūbelį, o suaugusieji
apsivelka tikrą rūbą, kaip matėme ir šių metų Velyknakčio budėjimo metu. Ir tą baltą rūbą
pakrikštytieji vilkėdavo visą savaitę iki sekmadienio, kuris ir buvo vadinamas „in albis
deponendis“, tai yra iki sekmadienio, kurį nusivelkamas baltas drabužis. Nusivilkę baltą
rūbą, naujieji krikščionys pradėdavo savo naują gyvenimą Kristuje ir Bažnyčioje. Švenčiant 2000 metų jubiliejų, šis sekmadienis skirtas Dievo Gailestingumui. Šis sekmadienis
mus kviečia gyventi pagal Dievo gailestingumo malonę. Šios dienos Evangelija pasakoja
apie prisikėlusio Jėzaus pasirodymą mokiniams, susirinkusiems Paskutinės vakarienės
menėje. Šv. Jonas rašo, kad Jėzus, pasisveikinęs su mokiniais, jiems tarė: „Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Kvėpęs į juos, Jėzus pridūrė: „Imkite Šventąją Dvasią“.
Štai kokia yra gailestingumo prasmė, Jėzaus prisikėlimo dieną apreikšta kaip nuodėmių
atleidimas. Kaip pačią svarbiausią užduotį Jėzus suteikė Bažnyčiai misiją visiems skelbti
konkrečią atleidimo žinią. Tokia yra svarbiausia užduotis – skelbti atleidimą. Šis regimas
gailestingumo ženklas atneša širdies ramybę ir naujo susitikimo su Viešpačiu džiaugsmą.
Velykų šviesoje gailestingumą mes suvokiame kaip tikrąją pažinimo formą. Pažinimo procesas vyksta įvairiais būdais. Pažįstame juslėmis, intuicijos, proto dėka ir dar kitais būdais.
Tačiau pažinimas įmanomas ir per gailestingumo patirtį. Gailestingumas atveria širdies
duris, kad geriau pažintume Dievo ir mūsų asmeninio gyvenimo slėpinį. Gailestingumas
mums padeda suprasti, kad smurtas, nuoskaudos, kerštas neturi jokios prasmės. Pirmieji
nuo jų nukenčia tie, kas šiais jausmais gyvena, nes jie atima iš jų orumą. Gailestingumas
atveria taip pat širdies duris ir padeda parodyti artumą vienišiems ir atstumtiems žmonėms,
padeda juos priimti kaip mūsų brolius ir vieno Tėvo vaikus. Jis padeda suprasti kam reikia
paguodos, padeda surasti tam tinkamus žodžius. Gailestingumas sušildo širdis ir padaro jas
jautrias brolių poreikiams, išmoko viskuo su jais dalinis ir bendrauti. Gailestingumas visus
įpareigoja būti teisingumo, susitaikinimo ir taikos įrankiais. Niekada neužmirškime, kad
gailestingumas yra tikėjimo kertinis akmuo ir konkretus būdas, kuriuo liudijame Jėzaus
prisikėlimą. (Popiežius Pranciškus; V atikano radijas)

