BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► KATEKIZMO MOKYMAS
Vasario 17 d., šį sekmadienį, 14 val. Kankinių koplyčioje vyks kun. br . Antano
Grabnicko OFM Katalikų Bažnyčios Katekizmo mokymas. Kviečiame dalyvauti.
► VYRŲ MALDOS VAKARAS
Kviečiame vyrus į maldos vakarą, kuris vyks vasario 22 d., penktadienį, po 18 val.
šv. Mišių vienuolyno refektoriuje.
► ADORACIJA UŽ PAŠAUKIMUS
Kviečiame skirti laiko maldai prašant pašaukimų. Vasario 28 d. po 7 val. šv. Mišių iki
17.45 val. Kankinių koplyčioje vyks Švč. Sakramento Adoraciją už pašaukimus.

► REIKALINGA NAKVYNĖ JAUPRA METINIO SUSITIKIMO DALYVIAMS

Pranciškoniškasis jaunimas prašo Jūsų pagalbos ir ieško šeimų, kurios galėtų dvi naktis
(iš kovo 9 d. į 10 d. ir iš 10 d. į 11 d.) apgyvendinti JAUPRA metinio susitikimo
dalyvius (pasauliečius pranciškonus, pranciškoniškąjį jaunimą) savo namuose. Galinčius
suteikti nakvynę maloniai prašome registruotis telefonu: 8 645 74101 arba el. paštu: giedresakalyte8@gmail.com. Taip pat savo kontaktus galite palikti bažnyčios
raštinėje. Teatlygina Gerasis Dievas už svetingumą.
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► PADĖKIME KLEBONUI KURTI VIENINGĄ PARAPIJĄ!
Kviečiame į nenutrūkstamos grandinės maldą už kleboną. Maldos pradžia - vasario 4 d.
palydint mūsų kleboną br. Antaną Blužą ir pasitinkant naująjį - br. Astijų Kungį.
1. Maldos vieta – namuose, bažnyčioje, parke, ar kitoje jums patogioje vietoje. 2. Maldos
trukmė – 30 min. 3. Maldos laikas – pasirenkamas laisvai! Galite registruotis maldai vieną
kartą arba kelis kartus savaitėje (po 30 min. jums patogiu laiku). 4. Malda – pasirinkite savo
mėgstamą maldą, kuria patinka melstis (Litanijos, Rožančius, Gailestingumo vainikėlis...)
Prašome visus jungtis vieningai maldai ir užsiregistruoti bažnyčios gale esančiame sąraše. Norintys įsipareigoti melstis ilgesnį laiką (mėnesį, metus), informuokite tel.:
8 603 87657. Užregistruosime jums patogų laiką iš anksto.

► PARAMA ŠV. ANTANO DIENOS CENTRUI

Jūsų auka gali padėti pabaigti remontus Šv. Antano dienos centro namelyje, kuriame
galėsime organizuoti dar daugiau veiklų nemokamai vaikams ir šeimoms. Aukas galite
palikti parapijos raštinėje arba įmesti į aukų dėžę, arba pervesti aukas bankiniu
pavedimu: sąskaitos Nr.: LT934010041800012285.
LITURGINIAI SKAITINIAI
18 P — Pr 4, 1-15. 25; Ps 49, 1. 8. 16-17. 20-21; Mk 8, 11-13
19 A — Pr 6, 5-8; 7, 1-5. 10; Ps 28, 1-4. 9-10; Mk 8, 14-21
20 T — Pr 8, 6-13. 20-22; Ps 115, 12-15, 18-19; Mk 8, 22-26
21 K — Šv. Petras Damijonas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
Pr 9, 1-13; Ps 101, 16-23, 29; Mk 8, 27-33
22 P — Šv. Petro, apaštalo, Sostas
1 Pt 5, 1-4; Ps 22, 1-6; Mt 16, 13-19
23 Š — Šv. Polikarpas, vyskupas, kankinys
Žyd 11, 1-7; Ps 144, 2-5, 10-11; Mk 9, 2-13
24 S — VII EILINIS SEKMADIENIS
1 Sam 26, 2. 7-9. 12-13. 22-23; Ps 102, 1-4. 8. 10. 12-13; 1 Kor 15, 45-49;
Lk 6, 27-38
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 taip sako: „Prakeiktas žmogus, kur žmonėmis pasikliauja ir
silpną kūną sau atrama laiko, kurio širdis nusigręžia nuo Dievo. Toksai –
kaip tas plikas tyrų krūmokšnis: niekada nesulaukdamas gero, skursta
sausrotoj dykynėj, druskėtoje žemėj, kur niekas negali gyventi.
Laimingas žmogus, kuris Dievu pasikliauja ir visko iš Viešpaties vilias.
Jisai – kaip tas medis, prie upės sodintas ir leidžiąs šaknis į drėkinamą
žemę: jam nieko nereikia bijotis net kaitrai užėjus – žaliuoja jo lapai;
sausringų metų jisai nepabūgsta ir vedęs vaisius nenustoja“.

Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki.

Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki.

Laimingas žmogus, kuris Viešpačiu tiki.
Laimingas, kuris neklauso piktų patarimų,
nestoja į paklydėlių kelią,
nesėdi su nepraustaburniais.
Viešpaties mėgsta Teisyną,
mąsto jį dieną ir naktį. –

Jis – kaip tas medis, prie upelio sodintas,
duos gerą derlių, metui atėjus,
nevysta jo lapai;
visi darbai jo sėkmingi. –
Ne taip su bedieviais, ne taip!
Jie kaip pelai, sklaidomi vėjo.
Į teisiųjų gyvenimo kelią
Viešpats žiūri maloniai,
o kelias bedievių į pražūtį veda. –

Broliai! Skelbiama apie Kristų,
kad jis buvo prikeltas iš numirusių,
tad kaipgi kai kurie iš jūsų sako,
jog nesą mirusių prisikėlimo?!
Juk jei mirusieji negali būti prikelti, tai ir Kristus nebuvo prikeltas. O jei Kristus nebuvo prikeltas,
tai jūsų tikėjimas tuščias, ir jūs dar
tebesate savo nuodėmėse. Taip pat
ir užmigusieji Kristuje yra žuvę. Ir
jei vien dėl šio gyvenimo dėjome
savo viltis į Kristų, tai mes labiausiai apgailėtini iš visų žmonių.
Bet dabar Kristus tikrai yra prikeltas iš numirusių, kaip pirmgimis
užmigusiųjų tarpe.

Džiaukitės ir linksminkitės,
nes jūsų laukia gausus atlygis danguje.
Jėzus nužengė su Dvylika nuo kalno ir apsistojo lygioje vietoje. Ten buvo
gausus jo mokinių būrys ir didelė daugybė žmonių iš visos Judėjos ir Jeruzalės,
iš Tyro ir Sidono pajūrio.
Tuomet, pakėlęs akis į savo mokinius, Jėzus prabilo:
„Palaiminti jūs, vargdieniai, nes jūsų yra Dievo karalystė.
Palaiminti, kurie dabar alkstate, nes būsite pasotinti.
Palaiminti, kurie dabar verkiate, nes juoksitės.
Palaiminti esate, kai žmonės jūsų nekenčia, atstumia, niekina ir atmeta kaip
blogą jūsų vardą dėl Žmogaus Sūnaus. Džiaukitės tą dieną ir linksminkitės, nes
jūsų laukia gausus atlygis danguje. Juk lygiai taip kadaise jų protėviai darė
pranašams“.
„Bet vargas jums, turtuoliai, nes jūs jau atsiėmėte savo paguodą.
Vargas jums, kurie dabar sotūs, nes būsite alkani.
Vargas jums, kurie dabar juokiatės, nes jūs liūdėsite ir verksite.
Vargas jums, kai visi žmonės jus giria, nes ir jų protėviai lygiai taip gyrė
netikrus pranašus“.

Mūsų ausis priprato prie evangelinių palaiminimų, jie nebeatrodo mums keisti
ar paradoksalūs. Girdėdami žodžius, kad vargšai, alkani, verkiantys ir persekiojami
žmonės yra palaiminti, pagalvojame: gal taip ir yra kur nors, bet ne mūsų gyvenime. Galima manyti, kad tai paguoda turint prieš akis amžinybės perspektyvą: jei
dorai vargsime šiame gyvenime, būsime laimingi po mirties. Iš tikrųjų būtina
stengtis gyventi dorai, taip pat iš visos širdies trokštame būti laimingi. Nejaugi
krikščioniui laimė įmanoma tik amžinybėje, gyvenant anapus? Dažnas net pasipiktins tokiais palaiminimais, nes normalus žmogus tarsi ir neturėtų įžvelgti laimės
varge, būti laimingas persekiojamas ar alkdamas. Normalus žmogus yra laimingas
patirdamas gerovę, saugumą, sėkmę. Jaučiame, kad kažkas ne taip. Juk evangeliniai palaiminimai nemoko mūsų apsimetinėti.
Raktas į Evangelijos palaiminimus yra mintis iš apaštalo Pauliaus laiško korintiečiams: „Jeigu Kristus nebuvo prikeltas, tai tuščias jūsų tikėjimas.“ Palaiminimai
prasmingai nuskamba tik atsivėrus prisikėlimo perspektyvai. Geroji naujiena stipresnė už bet kokią nelaimę. Kliūtys kelyje į laimę nėra galutinis žodis. Jas galime
įveikti bičiuliaudamiesi su Kristumi. Kalbėdamas apie vargą ir nelaimes Kristus
pirmiausia kalba apie save. Būtent jis patyrė vargą, atmetimą, žmonių širdžių kietumą, jis turėjo teisę verkti išvydęs žudikišką savo priešų neapykantą. Tačiau Kristus
parodė, kad žmoguje negalima užmušti dvasios. Išganytojo kančia yra drauge jo
išaukštinimas. Kentėdamas Kristus pasiekia žmogiškumo viršūnes ir su meile aukoja kančias Tėvui. Palaiminimai mus moko, kad nelaimėje ir varge galime rasti ne
tik prasmę, bet ir netgi džiaugsmo – nors tai sunku priimti ir reikia drąsos. Kristus
jau praėjo šį kelią.
Kiekvienas norime būti laimingas, išgyventi visapusišką, patvarią ir nenykstančią laimę. Ne kartą esame pajutę kartėlio ir nusivylimo prieskonį po paviršinės,
tariamos laimės akimirkų. Pranašas Jeremijas nurodo: jei nori būti laimingas, pasitikėk Viešpačiu, juo remkis, į jį įleisk šaknis. Tuomet atlaikysi kiekvieną audrą,
karštį, sausrą net tuomet, kai nejausi Viešpaties buvimo. Kas sudeda viltį į Dievą,
išlaiko gyvybingumą, nes semiasi iš gyvojo vandens versmės. Tačiau tam reikia
pripažinti priklausomybę nuo Dievo. Reikia visa širdimi ištarti – Viešpatie, pasitikiu Tavimi. Šiandienos žmogus pirmiausia vertina savarankiškumą. Iš tikrųjų laisvė ir savarankiškumas – labai brangūs dalykai. Kurdami gyvenimo gerovę turime
darbuotis negailėdami pastangų. Tačiau taip pat būtina priimti Evangelijos išmintį.
Deja, dažnai žmogus, užuot sėmęs gaivų vandenį iš Dievo versmės, verčiau geria iš
savo išsikastos drumzlinos kūdros. Pasiduodame vyraujančiai nuomonei: lemia
jėga, pinigai, veržlumas ir konkurencingumas; jokiu būdu nevalia parodyti savo
silpnumo. Daugelis stengiasi to laikytis, tačiau išbandymo akimirką yla išlenda iš
maišo. Silpnumą slepiame po abejingumo kauke, dažnai susierziname, išliejame
apmaudą ant šalia pasipainiojusio, paprastai silpnesnio žmogaus. Jėzus Evangelijoje moko, kad norėdami būti tikrai laimingi turime priimti viską, kas susiję su žmogiškuoju būviu: vargą, alkį, verksmą ir persekiojimą. Jėzus trokšta, kad išlaikytume
dvasinę neturto nuostatą, leidžiančią suvokti, jog tik Dievas yra tikrasis turtas, galintis numalšinti žmogaus sielos alkį. Ašaros tirpdo mūsų širdies kietumą ir moko
jautriau atsižvelgti į kitus žmones. Jei pasitikime tik savo jėgomis ir gabumais,
mūsų širdis nusigręžia nuo Viešpaties, ir tampame tarsi dykvietės krūmai, sausi ir
bevaisiai. (Bažnyčios žinios)

