Birželio 15 d. (penktadienis)
17.00 val. M alda už K r etingos miest o šviet imo ir mok slo da r buot oj us,
nevyriausybines organizacijas koplyčioje, bažnyčios šventoriuje
19.30 val. Šlovinimo ir liudijimų vakar as vienuolyno k iemelyje iš L urdo pusės
Birželio 16 d. (šeštadienis)
08.00 – 15.30 val. Tautodailės ir amatų šventė NEŽIOPSOSI – NESTOKOSI
Rotušės aikštėje
10.00 val. Kr etingos miesto, vienuolyno ir bažnyčios įkūr ėjo J ono Kar olio
Chodkevi čiaus atminimo pagerbimo ceremonija R otušės aik štėje, prie
J. K. Chodkevičiaus paminklo
10.30 val. Tarptautinis folkloro festivalis PASTAUNINKO PINTINIS Rotušės aikštėje
14.00 – 16.00 val. Par apijos „blusturgis“ bažnyčios šventoriuje (Vilniaus g. 2)
15.15 val. Šventinė eisena (nuo J. K. Chodkevičiaus paminklo Rotušės aikštėje iki
miesto estrados)
17.00 val. Malda už Kretingos miesto šeimas ir jaunimą koplyčioje, bažnyčios šventoriuje
18.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje (V ilniaus g. 2)
21.00 val. Maldos naktis už Kr etingą bažnyčioje (V ilniaus g. 2) (tiesioginė
transliacija per Marijos radiją)
KRETINGOS MIESTO ESTRADOJE:
16.00 val. Dainų ir šokių šventė TAI GRAŽIAI MANE AUGINO
19.00 val. KAUNO BIGBENDO ir atlikėjos SOFIJOS RUBINOS (Estija) koncertas
20.30 val. Iškilminga Kr etingos miesto šventės cer emonija
21.00 val. MARIJOS NAUMOVOS (Latvija) ir gr upės koncer tas
22.30 val. Gr upės RONDO ir BOŽOLĖ chor o koncer tas
24.00 val. Šventinis fejer verkas
Birželio 17 d. (sekmadienis)
8.00 val. Šv. Mišios V iešpaties A preiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)
10.30 val. Šv. Mišios bažnyčioje (V ilniaus g. 2)
12.00 val. Mokymas ŠV. ANTANAS PADUVIETIS – MŪSŲ ŠVENTASIS (Mažesniųjų
brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras br. Algirdas
Malakauskis OFM) bažnyčioje (V ilniaus g. 2)
12.30 val. Šv. Mišios (vadovauja Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero
provincijos ministras br. Algirdas Malakauskis OFM) bažnyčioje (V ilniaus g. 2)
18.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje (V ilniaus g. 2)
LITURGINIAI SKAITINIAI
11 P — Šv. Barnabas, apaštalas
Apd 11, 21-26; 13, 1-3; Ps 97, 1-6; Mt 10, 7-13
12 A — 1 Kar 17, 7-16; Ps 4, 2-8; Mt 5, 13-16
13 T — Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
1 Kar 18, 20-39; Ps 15, 1-2a. 4-5. 8. 11; Mt 5, 17-19
14 K — Pal. Teofilius Matulionis, vyskupas, kankinys
1 Kar 18, 41-46; Ps 64, 10-13; Mt 5, 20-26
15 P — 1 Kar 19, 9a. 11-16; Ps 26, 7-9. 13-14; Mt 5, 27-32
16 Š — 1 Kar 19, 19-21; Ps 15, 1-2. 5. 7-10; Mt 5, 33-37
17 S — XI EILINIS SEKMADIENIS
Ez 17, 22-24; Ps 91, 2-3. 13-16; 2 Kor 5, 6-10; Mk 4, 26-34
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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Odė šv. Antanui

Paskyrė Viešpats tavo šventę vasaros jaunystėj,
O gal jau būdamas Tenai, tu pats pasirinkai?
Ir šitokiam žemelės pasakiškame gražume,
Kai mūsų širdys dar kukavimo gegutės pilnos,
O akys dar neatsidžiaugė žaliais laukais, miškais.
Ir ką tiktai galingi aromatai nuvilnijo,
Kai vėjuose lingavo obels žiedai.
Kokia skaisti, džiugi dangaus žydrynė,
Paukštelių čiulbesio ir jų sparnelių virpesių pilna.
Ir šitokiam žemelės pasakiškam gražume
Tu ateini, kad skleistum šviesą, tartum saulė,
Kad sielą pakylėtų, nes kūnui net per daug gerai.
Pats Viešpats panorėjo, kad džiaugsmo mums netrūktų,
Kad tik išvadavęs iš pančių nuodėmių,
Mes pagaliau suprasim, kur pats didžiausias džiaugsmas.
Todėl, Antanai šventas, paimki mus už rankos
Ir vesk į tiesų kelią, į patį teisingiausią,
Nes kai vieni mes einam, vis klystame ir klumpam,
O be pagalbos niekaip negalim atsitiesti.
Dėkojame, šventasis Antanai, gailestingas,
Kai nevilty raudojam, pagalbon ateini.
Nenusisuk nuo mūsų, kai mes pikti ir bjaurūs,
Nes rast pas Dievą kelią vieniems mums per sunku. Z.B.

Viešpats Dievas šaukė
ragavusį nuo medžio žmogų: „Kur gi esi?“ Tasai
atsiliepė: „Aš išgirdau sode
tavo žingsnius, išsigandau
esąs nuogas ir pasislėpiau“.
Tada Dievas paklausė: „O kas tau pasakė, kad tu esi nuogas? Ar kartais nevalgei
nuo medžio, nuo kurio tau uždraudžiau valgyti?“ Žmogus atsakė: „Moteris, kurią
man priskyrei, padavė vaisių, ir valgiau“. Viešpats Dievas kreipėsi į moteriškę:
„Ką padarei?“ Moteris teisinosi: „Angis mane suvedžiojo, ir valgiau“. Tuomet
Viešpats Dievas pasakė angiai: „Kadangi tai padarei, tu būsi prakeikta tarp visų
gyvulių ir laukinių žvėrių. Tu šliauši pilvu ir ėsi dulkes per visas savo gyvenimo
dienas. Aš sukelsiu nesantaiką tarp tavęs ir moteries, tarp tavo atžalos ir jos
palikuonio. Jis sutrins tau galvą, o tu tykosi jo kulno“.

Dievas yra gailestingas: jis visuomet išvaduoja.

Dievas yra gailestingas: jis visuomet išvaduoja.

► ŠV. ANTANO ATLAIDŲ IR KRETINGOS MIESTO ŠVENTĖS PROGRAMA

Dievas yra gailestingas:
jis visuomet išvaduoja.
Iš vargo bedugnės šaukiuos tavęs, Dieve:
Dieve, išgirsk mano balsą!
Tegu tavo ausys klausos įdėmiai
mano maldaujančio šauksmo. –
Jei vis nedorybes minėsi,
kas begalės išsiteisint?!
Betgi tu atleisi kaltybes,
ir vėl tau tarnausim. –

Dieve, tavy mano viltys,
tavo žodžiu pasitiki mano siela.
Mano siela Viešpaties laukia.
Labiau, kaip aušros – panaktiniai,
tegu laukia Viešpaties Izraelis. –
Juk Dievas yra gailestingas:
jis visuomet išvaduoja.
Jis tikrai savo tautą išgelbės
iš visų nedorybių. –

Broliai! Mes turime tą pačią tikėjimo dvasią, apie kurią parašyta: „Aš įtikėjau,
todėl prakalbėjau“. Taigi mes tikime ir todėl kalbame, žinodami, kad tasai, kuris
prikėlė Viešpatį Jėzų, taip pat ir mus prikels su Jėzumi ir pastatys kartu su jumis.
O visa tai – dėl jūsų, kad malonė apimtų daugelį ir pagausintų dėkojimą Dievo
garbei. Todėl mes nenuleidžiame rankų. Priešingai: jei mūsų išorinis žmogus vis
nyksta, tai vidinis diena iš dienos atsinaujina. O lengvas dabartinis mūsų vargas
ruošia mums neapsakomą, visa pranokstančią amžinąją garbę. Mes gi nežiūrime
to, kas regima, bet kas neregima, nes regimieji dalykai laikini, o neregimieji
amžini. Mes žinome, kad, mūsų žemiškosios padangtės būstui suirus, mūsų
laukia Dievo būstinė, ne rankomis statyti amžinieji namai danguje.
Netrukus šio pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan, –
sako Viešpats. – O aš, kai būsiu pakeltas nuo žemės,
visus patrauksiu prie savęs.
Jėzui su mokiniais sugrįžus namo, vėl susirinko tiek žmonių, kad jie nebegalėjo
nė pavalgyti. Saviškiai, apie tai išgirdę, ėjo sulaikyti jo, sakydami, kad jis išėjęs iš
proto. Atvykę iš Jeruzalės Rašto aiškintojai sakė: „Jis turi Belzebulą“, ir: „Su
demonų kunigaikščio pagalba jis išvaro demonus“. O Jėzus, pasivadinęs juos,
ėmė kalbėti palyginimais: „Kaip gali šėtonas išvaryti šėtoną? Jei karalystė
susiskaldžiusi, tokia karalystė neišsilaiko. Ir jei namai suskilę, tie namai
neišlieka. Todėl, jei šėtonas sukyla pats prieš save ir tampa susiskaldęs, jis
neišsilaikys, jam ateis galas. Niekas neįsiveržia į galiūno namus ir nepasiglemžia
jo turto, pirmiau nesurišęs galiūno. Tik tada apiplėšia jo namus“. „Iš tiesų sakau
jums: bus dovanoti žmonių vaikams visi nusikaltimai ir piktžodžiavimai, kiek jie
bepiktžodžiautų; bet jei kas piktžodžiautų Šventajai Dvasiai, tam amžiais nebus
dovanota, ir jis bus kaltas amžina nuodėme“. Jie mat sakė: „Jis turi netyrąją
dvasią“. Atėjo Jėzaus motina ir broliai ir, atokiau sustoję, per kitus prašė jį
iškviesti. Aplink jį sėdėjo minia, kai jam buvo pranešta: „Štai tavo motina ir
broliai bei seserys tenai ieško tavęs“. O jis atsakė: „Kas yra mano motina ir
broliai?“ Ir, apžvelgęs aplink sėdinčius, pasakė: „Štai mano motina ir broliai! Kas
tik vykdo Dievo valią, tas man ir brolis, ir sesuo, ir motina“.

Birželio 10 d. (sekmadienis)
12.30 val. Šv. Mišios (gieda Lietuvos mokslų akademijos chor as) V iešpaties
Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)
14.00 val. Lietuvos mokslų akademijos chor o SAKRALINĖS MUZIKOS koncer tas
(vadovė Judita Taučaitė, chormeisterė-koncertmeisterė Greta Gustaitė, choro tarybos
pirmininkas Vilius Maslauskas) bažnyčioje (V ilniaus g. 2)
18.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje (Vilniaus g. 2) ir Maldos už Kr etingos miestą
savaitės pradžia koplyčioje, bažnyčios šventoriuje
Birželio 11 d. (pirmadienis)
17.00 val. Malda už Kr etingos miesto policijos ir priešgaisr inės gelbėjimo tar nybos
darbuotojus koplyčioje, bažnyčios šventoriuje
Birželio 12 d. (antradienis)
17.00 val. Malda už K r etingos miest o k ult ūr os ir žinia sk la idos da r buot oj us
koplyčioje, bažnyčios šventoriuje
18.00 val. Šv. Mišios (vadovauja Palangos dekanato dekanas, Palangos Švč. M. Marijos
Ėmimo į dangų parapijos klebonas dr. kun. Marius Venskus), lelijų šventinimas ir
Šv. Antano litanija bažnyčioje (V ilniaus g. 2)
19.30 val. Maldos ir šlovinimo vakar as su Klaipėdos katalikiškojo jaunimo
šlovinimo grupe DĖL TAVĘS Šv. Antano rūmų salėje (V ilniaus g. 6)
Birželio 13 d. (trečiadienis) ŠV. ANTANO ATLAIDŲ DIENA
12.30 val. Šv. Mišios ir duonos šventinimas V iešpaties A preiškimo Švč. M. Marijai
bažnyčioje (Vilniaus g. 2)
14.00 val. Par odos BIJ ŪNŲ ŽIEDAIS VASARA PRAŽYDO atidar ymas Kretingos
dvaro parteryje (Vilniaus g. 20)
17.00 val. M alda už K r et ingos r a j on o sa viva ldybės polit ik us ir da r buot oj us
koplyčioje, bažnyčios šventoriuje
18.00 val. Šv. Mišios (gieda jungtinė jaunimo šlovinimo grupė, vadovė Aušra Brasienė)
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)
18.30 val. Laimos Tubelytės - Kriukelienės tapybos darbų parodos LIETUVOS
ISTORIJA DROBĖSE atidarymas Kretingos rajono kultūros centre (J. Pabrėžos g. 1)
19.00 val. Bar dų muzikos vakar as BALTAS PAUKŠTIS prie K retingos rajono
kultūros centro (J. Pabrėžos g. 1)
19.30 val. Suneštinės vaišės – agapė bažnyčios šventoriuje (V ilniaus g. 2)
20.00 val. Vilniaus jėzuitų gimnazijos folklor o ansamblio ir Vilniaus mokytojų
namų vaikų ir jaunuolių folkloro ansamblio REKETUKAS (vadovė Irena Strazdienė),
VDU RASOS gimnazijos folkloro ansamblio LYGAUDĖ (vadovai Vita Braziulienė ir
Vytautas Misevičius) ir Kretingos rajono kultūros centro jaunimo folkloro ansamblio
KITEP (vadovė Vitalija Valeikienė) programa bažnyčios šventoriuje
22.00 val. Kr etingos r ajono kultūr os centr o vaikų ir jaunimo teatr o ATŽALYNAS
teatralizuota menų šventė NAKTIES SPINDULIAI prie Kretingos rajono kultūros centro
(J. Pabrėžos g. 1)
Birželio 14 d. (ketvirtadienis) – Gedulo ir vilties diena
12.30 val. Šv. Mišios už Lietuvos laisvės kovotojus ir tr emties aukas V iešpaties
Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)
14.00 val. Liter atūr inė-muzikinė kompozicija NEGĘSTANTI VILTIES ŠVIESA
Kretingos miesto senosiose kapinėse, prie paminklo Lietuvių tautos kančioms atminti
15.00 val. Rajono gabių ir talentingų vaikų šventė Kretingos rajono k ultūros centre
(J. Pabrėžos g. 1)
16.30 val. Pa r oda L IE T UVO S ISTO RIJ O S PĖ DSAK AI M E NE K ret ingos
muziejaus Parodų salėje (Vilniaus g. 20)
17.00 val. Malda už Kr etingos miesto ligonius, slaugytojus ir medicinos dar buotojus
koplyčioje, bažnyčios šventoriuje
19.30 val. Filmo PALAIMINTAS KANKINYS. ŽVILGSNIS Į ARKIVYSKUPĄ
TEOFILIŲ MATULIONĮ (režisierius Dalius Ramanauskas) peržiūra Šv. Antano rūmų
salėje (Vilniaus g. 6)

