BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Šį šeštadienį nuo 19 val. iki sekmadienio (vasar io 24 d.) 18 val. pas Švč. J ėzaus
Širdies seseris Pranciškones misionieres (V ilniaus g. 3, „Špitolės“ II aukšte) vyks
Švč. Sakramento adoracija. Ateikite pabūti valandėlę Jėzaus artumoje.
► ADORACIJA UŽ PAŠAUKIMUS
Kviečiame visus maldai prašant pašaukimų. Vasario 28 d. po 7 val. šv. Mišių iki
17.45 val. Kankinių koplyčioje vyks Švč. Sakramento Adoraciją už pašaukimus.
► ATSISVEIKINIMAS SU KLEBONU
Kovo 3 d., sekmadienį, Votyvos (10.30 val.) šv. Mišių metu dėkosime ir atsisveikinsime su mūsų parapijos klebonu broliu Antanu Blužu. Kviečiame dalyvauti ir
palaikyti Jį malda tolesnėje tarnystėje.

► SENŲ VERBŲ DEGINIMAS
Kovo 3 d., sekmadienį, pr ieš r yto (8.00 val.), Votyvos (10.30 val.) ir Sumos
(12.30 val.) šv. Mišias šventoriuje deginimui bus renkamos jūsų atneštos senos
verbos (taip pat galite atnešti pašventintus nebenaudojamus paveikslus, maldynus ir
kt.). Verbas deginsim kovo 4 d. Jų pelenai bus naudojami Liturgijoje Pelenų trečiadienį, kovo 6 d.
► PADĖKIME KLEBONUI KURTI VIENINGĄ PARAPIJĄ!
Kviečiame į nenutrūkstamos grandinės maldą už kleboną.
Maldos vieta – namuose, bažnyčioje, parke, ar kitoje jums patogioje vietoje.
Maldos trukmė – 30 min. Maldos laikas – pasirenkamas laisvai! Galite registruotis
maldai vieną kartą arba kelis kartus savaitėje (po 30 min. jums patogiu laiku).
Malda – pasirinkite savo mėgstamą maldą, kuria patinka melstis. Prašome visus
jungtis vieningai maldai ir užsiregistruoti bažnyčios gale esančiame sąraše.
► 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 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!
LITURGINIAI SKAITINIAI
25 P — Sir 1, 1-4. 6. 8-10; Ps 92, 1-2, 5; Mk 9, 14-29
26 A — Sir 2, 1-11; Ps 36, 3-4. 14. 18-19. 27-28. 39-40; Mk 9, 30-37
27 T — Sir 4, 11-19; Ps 118, 165. 168. 171-172. 174-175; Mk 9, 38-40
28 K — Sir 5, 1-8; Ps 1, 1-2. 3. 4. 6; Mk 9, 41-50
1 P — Sir 6, 5-17; Ps 118, 12. 16. 18. 27. 34-35; Mk 10, 1-12
2 Š — Sir 17, 1-4. 6-15; Ps 102, 13-18a; Mk 10, 13-16
3 S — VIII EILINIS SEKMADIENIS
Sir 27, 4-7 (5-8); Ps 91, 2-3. 13-16; 1 Kor 15, 54-58; Lk 6, 39-45
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.





____________________________________________________________________________________
——————————————————————————————————————————

Saulius susiruošė ir su trimis
tūkstančiais rinktinių izraelitų
išvyko į Zifo dykumą ieškoti ten
Dovydo.
Nakčia prisėlino Dovydas ir
Abišajis prie stovyklos Sauliaus,
kuris čia ant gulto miegojo. Jo
ietis styrojo įbesta šalia jo galvos,
o aplinkui gulėjo Abneris ir kiti jo
vyrai. Abišajis Dovydui tarė:
„Šiandieną tau Dievas įdavė į rankas tavo priešą. Ta ietimi aš jį
prismeigsiu prie žemės – vienu
smūgiu, taip kad nebereikės antro“. Bet Dovydas pasipriešino:
„Nežudyk jo! Kas gi kada, kėlęs
ranką prieš Viešpaties pateptinį,
liko nenubaustas?“
Dovydas paėmė nuo Sauliaus
galvūgalio ietį ir vandens ąsotį. Juodu išslinko, niekieno nepastebėti. Ir niekas
nepabudo. Visi miegojo, nes Viešpats buvo užleidęs ant jų gilų miegą.
Dovydas perėjo į kitą pusę ir atsistojo atokiai ant kalno viršūnės, taip kad
tarp jų buvo didelis tarpas. Dovydas sušuko: „Štai čia karaliaus ietis! Te vienas tarnų čion ateina jos pasiimti. Viešpats atlygina kiekvienam doram ir teisingam žmogui. Šiandien Viešpats buvo atidavęs tave į mano rankas, bet aš
nenorėjau pakelti rankos prieš Viešpaties pateptinį“.

Aš jums duodu naują įsakymą...

...kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.

Viešpats – švelnus, maloningas.
Tegu mano siela Viešpatį šlovina,
ir visa, kas yra manyje,
tegarbina jo šventąjį vardą!
Lai mano siela Viešpatį šlovina,
lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. –
Jis man visas kaltes dovanoja,
gydo visas mano silpnybes.
Nuo pražūties gelbi mano gyvybę,
gaili manęs ir puošia mane savo malone. –

Viešpats – švelnus, maloningas,
neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo.
Ne pagal mūsų kaltybes mums moka,
nebaudžia mūsų, kiek verti esam. –
Kaip nuo Rytų tolimi Vakarai,
taip toli kaltes mūsų nusviedžia.
Kaip tėvas gailisi vaiko,
taip gailisi Viešpats ištikimųjų. –

Broliai! Pirmasis žmogus Adomas tapo gyva būtybe; paskutinysis Adomas –
Kristus tapo gyvybę teikiančia dvasia.
Ne dvasinis esti pirmiau, bet juslinis, ir tik po to dvasinis. Pirmasis žmogus
yra iš žemės, žemiškas; antrasis žmogus iš dangaus. Koks buvo žemiškasis,
tokie yra ir žemiškieji, o koks yra dangiškasis, tokie bus ir dangiškieji.
Ir kaip nešiojame žemiškojo atvaizdą, taip nešiosime ir dangiškojo paveikslą.
Aš jums duodu naują įsakymą, – sako Viešpats:
kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.

Jėzus bylojo savo mokiniams ir visai tautai:
„Jums, kurie klausotės, aš sakau: mylėkite savo priešus, darykite gera tiems,
kurie jūsų nekenčia. Laiminkite tuos, kurie jus keikia, ir melskitės už savo niekintojus. Kas užgauna tave per vieną skruostą, atsuk ir antrąjį; kas atima iš tavęs
apsiaustą, negink ir palaidinės. Duok kiekvienam, kuris prašo, duok ir nereikalauk atgal iš to, kuris tavo paėmė. Kaip norite, kad jums darytų žmonės, taip ir
jūs jiems darykite.
Jei mylite tuos, kurie jus myli, tai koks čia jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai
myli juos mylinčius. Jei darote gera tiems, kurie jums gera daro, tai koks jūsų
nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai taip daro. Jei skolinate tik tiems, iš kurių tikitės
atgausią, koks jūsų nuopelnas? Juk ir nusidėjėliai skolina nusidėjėliams, kad atgautų paskolą.
Bet jūs mylėkite savo priešus, darykite gera ir skolinkite, nieko nesitikėdami.
Tuomet jūsų lauks didelis atlygis, ir jūs būsite Aukščiausiojo vaikai: juk jis maloningas netgi nedėkingiesiems ir piktiesiems. Būkite gailestingi, kaip ir jūsų

Tėvas gailestingas.
Neteiskite, ir nebūsite teisiami; nesmerkite, ir nebūsite pasmerkti; atleiskite,
ir jums bus atleista. Duokite, ir jums bus duota; saiką gerą, prikimštą, sukratytą
ir su kaupu atiduos jums į glėbį. Kokiu saiku seikite, tokiu jums bus atseikėta“.
_______________________________________________________________
Pirminis žmogaus instinktas ir prigimtinis šauksmas yra atsiteisti. Supykdytas ir įerzintas žmogus panašus į vilką, pasirengusį pulti savo auką. Šiandien
mums pakanka įrodymų, kad žmonės gali būti labai žiaurūs.
Nors Kristų žmonės žiauriai nukryžiavo, jis nepriėmė atpildo įstatymo ir
mokė elgtis pagal auksinę taisyklę: „Elkis su kitais taip, kaip nori, kad jie su
tavim elgtųsi“. Kristus atpirko žmoniją gailestingumu. Jis įkūnijo Dievo gailestingumą, kuris yra didesnis už žmogaus nuodėmę. Jis niekada su mumis nesielgia, niekada nebaudžia mūsų taip, kaip mes nusipelnėme savo kaltėmis bei nuodėmėmis.
Auksinė taisyklė yra tiesiog priešingybė keršto ir atpildo įstatymui. Pagal ją,
jei kas nors tave keiktų, tu turi ne keikti, bet laiminti jį. Jei kas nors blogai su
tavim elgiasi, melskis už jį. Jei tave užgavo per skruostą, netrenk atgal, bet atsuk antrąjį. Jei tave apiplėšė ar apvogė, nesiliauk teikęs pagalbos vargstantiems,
aukok pinigus kitiems geriems tikslams. Teisingumas reikalauja kiekvienam
duoti pagal nuopelnus, ir nei daugiau, nei mažiau. Bet gailestingumas pranoksta
teisingumą ir seka meilės įstatymu, kuriam nėra ribų. Toks elgesys, savaime
suprantama, nedažnas tarp žmonių; tai neįprasta, herojiška. Tikras krikščioniškas didvyriškumas nereikalauja priešininkų paskutinio kraujo lašo nesutariant,
ginčijantis ar kovojant. Krikščioniui didvyriui labiau tinka parodyti gailestingumą, negu rūpintis savo gero vardo išsaugojimu.
Mes, kaip krikščionys, pradedame Mišių liturgiją atsiprašydami už kaltes.
Liturgija mums suteikia galimybę ne užsidaryti savyje, bet atsiverti savo nuodėmingiems broliams. Mes visi esame nusikaltimo bendrininkai, visi dalyvaujame
blogio slėpinyje. Vadovaudamiesi vien nuogu realizmu, turėtume gyveti tik neteisybėmis, nusikaltimais ir nuodėmėmis. Būdami silpni ir nuodėmingi mes tiesiogiai labiau nusikalstame bendram žmogiškumui, negu galime įžeisti Dievą.
Kerštaudami labiausiai užgauname save pačius. Pakanka pamąstyti, kaip žmogaus sielą veikia pilna keršto ir neapykantos širdis.
Įmanoma būti didvyriu laikantis krikščioniškojo gailestingumo dvasios. Tačiau vien žmogiškomis pastangomis ir gera valia pilnutinis gailestingumas, pamirštant skriaudas ir atleidžiant kaltes, nepasiekiamas. Jo siekdamas turiu gerti
iš atverto Jėzaus šono ir išgirsti jo šūksnį: „Tėve, atleisk jiems, nes jie nežino,
ką darą“ (Lk 23, 34). Prieš priimdami Kristų jo įsteigtame vienybės sakramente,
visi vienbalsiai kartojame jo išmokytą maldą: „Atleisk mums mūsų kaltes, kaip
ir mes atleidžiame savo kaltininkams“. Į Mišias ateiname kaip nuodėmingi
žmonės, o išeiname į kasdienį gyvenimą paženklinti Jėzaus gailestingumo.
(Bažnyčios žinios; pagal kun. Joseph Fichtner OSC)

