BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► KAIROS JAUNIMUI
Kviečiame jaunimą nuo 17 m. į Kairos rekolekcijas, kurios vyks balandžio 11-14 d.
H. Šulco Jaunimo sodyboje (Kėkštų km., Kretingos raj.). Registracija iki balandžio
1 d. adresu: facebook.com/sesejulija arba sesejulija@gmail.com.
► DĖL 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO
Dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems parapiją 2 % savo sumokėto
gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Mums labai reikia Jūsų paramos, todėl kviečiame ir šiemet dalį sumokėto GPM skirti parapijai ir brolių vienuolynui.
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.
Mūsų rekvizitai: Kretingos Apreiškimo vienuolyno įm. kodas – 191153971.
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos įm. kodas – 190769729.
► 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.
► VIENO EURO MISIJA
Bernardinai.lt dienr aštis kviečia visus, ver tinančius misiją išsaugoti švar ią ir
kultūringą spaudą, prisidėti prie VIENO EURO MISIJOS. Tereikia paskambinti
trumpuoju numeriu 1416 (1 Euras). Dėkojame Jums!
LITURGINIAI SKAITINIAI
4 P — ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS
Kun 19, 1-2. 17-19a; Ps 14, 2-5; Fil 3, 8-14; Jn 15, 9-17
5 A — Sir 35, 1-12; Ps 49, 5-8. 14. 23; Mk 10, 28-31
6 T — PELENŲ TREČIADIENIS (Pelenė)
Jl 2, 12-18; Ps 50, 3-6. 12-14.17; 2 Kor 5, 20 - 6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18
7 K — Šv. Perpetua ir Felicita, kankinės
Įst 30, 15-20; Ps 1, 1-4. 6; Lk 9, 22-25
8 P — Šv. Dievo Jonas, vienuolis
Iz 58, 1-9a; Ps 50, 3-6. 18-19; Mt 9, 14-15
9 Š — Šv. Bonifacas (Brunonas) Kverfurtietis, vyskupas, kankinys
Iz 58, 9b-14; Ps 85, 1-4. 6; Lk 5, 27-32
10 S — I GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Įst 26, 4-10; Ps 90, 1-2. 10-15; Rom 10, 8-13; Lk 4, 1-13
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, LT-97125 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, Luminor bankas, Kretingos sk.
Laikraštėlį parengė Giedrė Gagilaitė
Laikraštėlį galite prenumeruoti el. paštu apsilankę parapijos interneto svetainėje.
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Žmogaus darbai ir žodžiai, prieš pasireikšdami
išorėje, pirmiausia gimsta širdyje ir mintyse. Jiems
daro įtaką daug vidinių veiksnių, todėl kuo asmenybė
turtingesnė gėrio, tuo labiau šis gėris perduodamas
kitiems gerais tiesos žodžiais ir darbais.
Kristaus mokinys atpažįstamas pagal tai, ką jis
sako ir daro, taip pat pagal tai, koks iš tikrųjų yra. Tirdamas savo darbus ir žodžius geriau suvokiu, kas esu.
Jie geriausiai pasako. Žmogus yra linkęs save vertinti
daug geriau, nei yra iš tikrųjų. Daugelį silpnybių ir ydų pateisina, paslepia, išorėje kuria
padoraus, gero žmogaus įvaizdį, vidinį blogį pridengia kilniais žodžiais. Tačiau anksčiau
ar vėliau tiesa iškyla į paviršių. Neįmanoma paslėpti nei vidinio blogio, nei gėrio – „juk
geras medis duoda gerų vaisių, o netikęs medis - blogų". Vaisiai visada subręs.
Širdies vertė labiausiai atsiskleidžia tariamuose žodžiuose, išsakytose nuomonėse. Jie
parodo viduje glūdintį kvailumą, piktumą, klastą, pavydą ar kitas moralines ydas arba
liudija asmenybės išmintingumą, gerumą, kilnumą. Žodžius seka darbai, patvirtinantys
širdies vertę. Geras širdies lobynas, tikrosiomis vertybėmis gyva asmenybė leidžia žmogui
net tik tobulėti dvasiškai, bet išsiskleisti pasaulyje gėrio darbais. Vaisingai kurti save, o
kartu ir pasaulį. Tuščias arba blogas lobynas geriausiu atveju leidžia tik pakenčiamai egzistuoti, o blogiausiu - griauti savo ir kitų gyvenimus. Šiuo atžvilgiu labai svarbu, ką įsileidžiu į savo vidų - ką skaitau, ką žiūriu, ko klausausi. Išorinis blogis labai sumaniai, net
sąmoningai jo nepriimant, sugeba prasiskverbti į dvasią ir diktuoti, formuoti jos nuotaikas,
požiūrius, vertinimus. Apmąstydamas savo darbus ir žodžius aiškiai matau, kiek Dievo
žodžiai įsišakniję dvasioje ir ją perkeitę. Ar jie tik liko mintyje ir naudojami proto mankštai bei viltingiems svarstymams apie geresnį žmogų ir gyvenimą, ar jie tikrai veikia ir keičia mano asmenybę, santykį su aplinka. Kalbėdamas apie širdies lobyną, Kristus ne iš
šalies moko, bet nori kartu įžengti į širdį, kuri biblinėje kalboje reiškia gyvybės, o kartu
sąžinės, dvasingumo vietą, ir pasverti, ištirti joje esančius dalykus. Jis paliečia pačią žmogiškosios būties esmę, klausdamas - kas čia, ką tau visa tai duoda, kokį tave kuria? Ne tik
paliečia, klausia, bet ir pripildo vertybėmis, jai jas priimu. Negalima užsisklęsti savyje,
atsiriboti nuo likusio pasaulio ir tyliai džiaugtis turimomis dovanomis. Naudodamasis kitų
gerais darbais, žmogus ir iš savęs turi duoti. Dalydamas gėrį kitiems, kurdamas pasaulį ant
gėrio ir tiesos pagrindų, jis grindžia kelią į būties pilnatvę, pirmiausia, sau ir pats tobulėja,
taip pat pagelbėdamas juo eiti ir tobulėti kitiems. (Kun. Aušvydas Belickas „Mažoji studija“)

Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint.

Kaip, leidžiant per sieta atsiskiria dulkės,
taip betiriant žmogų, iškyla jo ydos.
Kaip puodžiaus žiedybą patikrina krosnis,
taip žmogų pažinsi, jo šneką išgirdęs.
Kokios rūšies medis, tokie ir jo vaisiai,
iš to, kaip kas kalba, jo vertę suprasi.
Nė vieno negirk, kol nesi jo išklausęs,
nes žmogų ištirsi, mintis jo išgirdęs.

Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint.
Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint,
skambint tavo garbei, Aukščiausiasis,
skelbti naktimis ir rytmečiui brėkštant,
tavo gailestingumą ir ištikimybę. –
Teisuolis klestės sau kaip palmė,
kaip kedras Libano šakosis.
Viešpaties namuos pasodintas,
žydės jisai prieangiuos Dievo. –
Jisai vaisių duos ir senatvėje,
žaliuos, bus sultingas.
Visiems jisai skelbs: „Koks Viešpats teisingas!“
Jis priebėga mūsų, jame tu nerasi kaltybės. –

Broliai! Kada šis gendantis [kūnas] apsivilks negendamybe ir šis marus
[kūnas] apsivilks nemarybe, tuomet išsipildys užrašytas žodis: Pergalė sunaikino
mirtį! Kurgi, mirtie, tavoji pergalė? Kurgi, mirtie, tavasis geluonis?!
Mirties geluonis yra nuodėmė, o nuodėmės jėga – įstatymas. Bet dėkui
Dievui, kuris duoda mums pergalę per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų.
Tad, mano mylimieji broliai, būkite tvirti ir nepajudinami, vis uoliau dirbkite
Viešpaties darbą ir žinokite, kad jūsų triūsas ne veltui Viešpatyje.
Spindėkite tarsi žvaigždės visatoje.
Tvirtai laikykitės gyvenimo žodžio.

Kaip gera tave, o Viešpatie, šlovint.

Jėzus pasakė mokiniams palyginimą: „Ar gali aklas vesti aklą? Argi ne abu
įkris į duobę?!
Mokinys nėra viršesnis už mokytoją: kiekvienas mokinys bus gerai išlavintas, jei bus kaip mokytojas.
Kodėl gi matai krislą savo brolio akyje, o nepastebi rąsto savojoje?! Ir kaip
gali sakyti broliui: 'Broli, leisk, išimsiu krislą iš tavo akies', – pats nematydamas
savo akyje rąsto?! Veidmainy, pirmiau išritink rąstą iš savo akies, o tada pažiūrėsi, kaip iš brolio akies išimti krislelį.
Nėra gero medžio, kuris megztų blogus vaisius, nei vėl – netikusio, kuris
megztų gerus vaisius. Kiekvienas medis pažįstamas iš vaisių. Nuo usnių niekas
nerenka figų, o nuo erškėčio neskina vynuogių. Geras žmogus iš gero savo
širdies lobyno ima gera, o blogasis iš blogo lobyno ima bloga. Jo burna kalba
tai, ko pertekusi širdis“.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PADĖKIME KLEBONUI KURTI VIENINGĄ PARAPIJĄ!
Nuoširdžiai visiems dėkojame, jog vieningai ir draugiškai įveikėme vasario mėnesio
iššūkį maldoje 24/7! Kartu ir vieningai mes galime daugiau. Tegul Dievas bus mums
maloningas!
Kviečiame ir toliau į nenutrūkstamos grandinės maldą 24 val. per parą ir 7 dienas per
savaitę kovo mėnesį.
Maldos tikslas - palydėti malda išvykstantį mūsų kleboną br. Antaną Blužą ir malda
pasitikti naująjį - br. Astijų Kungį.
1. Maldos vieta – namuose, parke, bažnyčioje 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 30min. 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. Maldoje už kleboną galite pridėti ir savo intencijas.
Ypatingai prašome jungtis į maldos grupę tuos, kurie mielai melstųsi reguliariai po 30
min. savaitėje vieną kartą ar daugiau! Palikite savo kontaktus bažnyčios gale esančiame
sąraše ar kylant klausimams, maloniai prašome kreiptis tel.: 8 60387657.
► PELENŲ TREČIADIENIS
Kovo 6 d. - Pelenų Trečiadienis, Gavėnios pradžia. Šv. Mišios - 7.00 ir 18.00 val. Šią
dieną barstomi žmonėms ant galvų šventinti pelenai. Pelenų Trečiadienį privalomas
susilaikymas nuo mėsiškų valgių ir pasninkas.
► KRYŽIAUS KELIAS
Gavėnios penktadieniais 17.15 val. mūsų bažnyčioje bus apmąstomas Kristaus Kančios
Kelias. Grupės, kurios atsakingos už mąstymų bei giedojimų pravedimą: kovo 8 d. Motinos maldoje; kovo 15 d. - Vyrų maldos grupė; kovo 22 d. - Marijos Legionas;
kovo 29 d. - Šeimų maldos grupė; balandžio 5 d. - Pasauliečiai pranciškonai; balandžio
12 d. - Gyvojo Rožinio maldos grupė.

