BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► KRYŽIAUS KELIAS
Gavėnios penktadieniais 17.15 val. mūsų bažnyčioje apmąstomas Kristaus Kančios
Kelias. Grupės, kurios atsakingos už mąstymų bei giedojimų pravedimą: kovo
15 d. - Vyrų maldos grupė; kovo 22 d. - Marijos Legionas; kovo 29 d. - Šeimos;
balandžio 5 d. - Pasauliečiai pranciškonai; balandžio 12 d. - Gyvojo Rožinio
maldos grupė.
► 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.
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► 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
11 P — Kun I9, 1-2. 11-18; Ps 18, 8-10. 15; Mt 25, 31-46
12 A — Iz 55, 10-11; Ps 33, 4-7. 16-19; Mt 6, 7-15
13 T — Jon 3, 1-10; Ps 50, 3-4. 12-13. 18-19; Lk 11, 29-32
14 K — Est 14, 1. 3-5. 12-14; Ps 137, 1-3. 7-8; Mt 7, 7-12
15 P — Ez 18, 21-28; Ps 129, 1-4. 6-8; Mt 5, 20-26
16 Š — Įst 26, 16-19; Ps 118, 1-2. 4-5. 7-8; Mt 5, 43-48
17 S — II GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Pr 15, 5-12. 17-18; Ps 26, 1. 7-9. 13-14; Fil 3, (17-19). 20 - 4, 1; Lk 9, 28b-36
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.
Laikraštėlį parengė Giedrė Gagilaitė
Laikraštėlį galite prenumeruoti el. paštu apsilankę parapijos interneto svetainėje.

Kančia yra neišvengiama gyvenimo dalis. Smulkūs kasdieniai nemalonumai, didžiuliai sužeidimai, pavyzdžiui, mirtina liga, staigi sutuoktinio netektis, sekinančios skyrybos – kančia vienaip ar kitaip paliečia mus visus. Mes matome, kokį poveikį žmonėms
daro siaubingos ligos. Taip pat matome, kaip narkotikų, alkoholio vartojimas, nenumaldomas potraukis lošti ir kitos priklausomybės užkrauna nepakeliamas naštas šeimoms.
Uraganai, potvyniai, žemės drebėjimai ir kitos stichinės nelaimės kartais sunaikina ištisas žmonių bendruomenes. Žinos apie šias didžiules nelaimes nuliūdina mus ir pripildo
užuojautos jas išgyvenantiems žmonėms.
Mes matome ir kitokias kančias, kylančias iš pašlijusių vyrų ir žmonų, tėvų ir vaikų,
draugų ar bendradarbių santykių. Tokių vidinių sužeidimų poveikis gali būti ne mažesnis kaip fizinių ligų. Jie gali mus taip prislėgti, kad net pradėsime jaustis ligoti.
Ar mūsų kančios kiltų dėl fizinių ligų, stichinių nelaimių ar vidinių kovų, viena yra
pastovu: Jėzus mato mūsų kančias. Jis yra kupinas užuojautos ir visuomet pasirengęs
išlieti mums savo malonę. Jis trokšta matyti mus išgijusius ir atnaujintus.
Gyvendamas žemėje Jėzus buvo „skausmų vyras, apsipratęs su negalia“ (Iz 53, 3).
Tačiau ar dabar, jau būdamas danguje, Jis vis dar kenčia? Tam tikra prasme, taip. Jo
sielvartas kyla jau nebe dėl sumušimų, erškėčių spyglių ar vinių. Jis liūdi jau ne dėl vidinių kovų prieš velnią ar pagundas. Dabar Jėzus kenčia dėl mūsų problemų ir išbandymų.

Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki.

Jam skaudu, kai kas nors mus įskaudina. Jis visuomet yra šalia mūsų ir verkia kartu su
mumis. Jis visuomet guodžia mus savo artumu ir stiprybe.
Jėzus iš tiesų prisiėmė mūsų ligas ir negalias. Jis iš tiesų buvo sužeistas dėl mūsų kalčių, tačiau Jo žaizdomis mes esame išgydyti (plg. Iz 53, 3. 4). Šventoji Dvasia šią gavėnią
kasdien rodo mums, kad jokios negalios – nuo menkiausio kosulio iki kūną visiškai sunaikinančios ligos – ir jokio blogio – nuo mažiausio pamelavimo iki didžiausios nuodėmės –
neaplenkia Jėzaus gailestingumas bei rūpestis. Nesvarbu, ką patirsime, Jėzus Kristus, Kenčiantysis Tarnas, nori mums padėti. Todėl nėra geresnio laiko nei gavėnia prašyti Jėzaus
ateiti ir pagelbėti mums mūsų kančiose, gydyti žaizdas bei sielvartą. („Žodis tarp mūsų“)
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Mozė paskelbė visam Izraeliui:
„Klausyk, Izraeli! Kai gyvensi šalyje, kurią Viešpats, tavo Dievas, tau atiduoda
kaip paveldėjimą, tu pridėsi pintinę pirmųjų visų lauko vaisių. Priėmęs iš tavo rankų
pintinę, kunigas ją pastatys prie Viešpaties, tavo Dievo, altoriaus. O tu sukalbėsi
Viešpaties, savo Dievo, akivaizdoje, išpažinimą:
‘Mano tėvas buvo klajoklis aramėjas. Jisai nukeliavo Egiptan, gyveno tenai kaip
ateivis su maža šeimyna ir išaugo į didelę, stiprią ir skaitingą gentį.
Egiptiečiai pradėjo mus engti, spausti – užkrovė mums sunkų lažą. Mes šaukėmės Viešpaties, savo tėvų Dievo. Viešpats išgirdo mūsų šauksmą ir išvydo mūsų
vargą, sunkaus darbo naštą bei priespaudą. Jis išvedė mus iš Egipto savo tvirta ranka
ir iškeltu žastu, įvarydamas siaubą stebuklingais ženklais. Jis atvedė mus į šią vietą,
atidavė mums šitą šalį – pienu ir medum plūstančią žemę.
Ir štai aš dabar atnašauju pirmavaisius žemės, kurią man atidavei, Viešpatie!’“
Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki.
Žmogau, kurį Aukščiausias globoja,
kuris gyveni Visagalio pavėsy,
Viešpačiui tarki: „O mano Dieve,
prieglobsti mano, tvirtove, tavim aš viliuosi“. –

Broliai! Ką sako raštas? –
„Arti tavęs žodis: jis tavo burnoje ir tavo širdyje“, – tai reiškia
mūsų skelbiamą tikėjimo žodį.
Tau neatsitiks nieko pikto,
Jeigu lūpomis išpažinsi Viešpatį
prie tavo namų neprisiartins jokia nelaimė,
Jėzų ir širdimi tikėsi, kad Dievas
nes angelams Dievas liepia
jį prikėlė iš numirusių, būsi
sergėt kiekvieną tavo gyvenimo žingsnį. –
išgelbėtas. Širdimi priimtas tikėjimas veda į teisumą, o lūpomis
Nešios jie tave ant rankų,
išpažintas – į išganymą. Raštas
kad kartais kojos į akmenį neužsigautum.
juk sako: „Kiekvienas, kuris jį
Angis tu mindžiosi, žalčius, slibiną, liūtą. –
tiki, neliks sugėdintas“. Nėra
„Kad glaudžias žmogus prie manęs, tai jį išvaduoju, skirtumo tarp žydo ir graiko, nes
aš apginu jį, kad jis mano vardą pažįsta.
tas pats visų Viešpats, turtingas
Kai jis manęs šauksis, aš jį išklausysiu,
visiems, kurie jo šaukiasi:
sielvarte su juo drauge būsiu,
„Kiekvienas, kuris šaukiasi Viešišgelbėsiu jį ir jam garbę suteiksiu.“ –
paties vardo, bus išgelbėtas“.

Viešpatie, sielvarte su manim drauge būki.

Žmogus gyvas ne vien duona,
bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų.
Kupinas Šventosios Dvasios, Jėzus grįžo nuo Jordano, ir Dvasia jį vedžiojo po
dykumą keturiasdešimt dienų, ir jis buvo velnio gundomas. Jis nieko nevalgė per
tas dienas ir, joms pasibaigus, buvo labai alkanas. Tuomet velnias jam tarė: „Jei tu
Dievo Sūnus, liepk šitam akmeniui pavirsti duona“. Jėzus jam atsakė: „Parašyta:
‘Žmogus gyvas ne viena duona!’“
Tada velnias, pavėdėjęs jį aukščiau, viena akimirka parodė jam visas pasaulio
karalystes ir tarė: „Duosiu tau visą šių karalysčių valdžią ir didingumą; jos man
atiduotos, ir kam noriu, tam jas dovanoju. Taigi, jei, parpuolęs ant žemės, pagarbinsi mane, visa bus tavo“.
O Jėzus jam atsakė: „Parašyta: ‘Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam vienam
tetarnauk!’“
Dar nusivedė jį velnias į Jeruzalę, pastatė ant šventyklos šelmens ir tarė: „Jei tu
Dievo Sūnus, pulk nuo čia žemyn, nes parašyta: ‘Jis palieps savo angelams sergėti
tave’ ir dar: ‘Jie nešios tave ant rankų, kad neužsigautum kojų į akmenis’“.
Jėzus jam atkirto: „Pasakyta: ‘Negundyk Viešpaties, savo Dievo!“
Visiems gundymams pasibaigus, velnias atsitraukė nuo jo iki laiko.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► LIETUVOS NEPRIKLAUSOMYBĖS ATKŪRIMO DIENA
Kovo 11 d. 12.30 val. - šv. Mišios už Tėvynę ir jos žmones.
► PADĖKIME KLEBONUI KURTI VIENINGĄ PARAPIJĄ!
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 baigusį tarnystę Kretingoje, kleboną br. Antaną
Blužą ir malda sutikti kleboną br. Astijų Kungį.
1. Maldos intencija – „Ypatingai melskite broliams Šviesos, kad ne lūpomis, o
širdimi atsisakytume blogo.“ (Br. Astijus K.)
2. Maldos vieta – namuose, parke, bažnyčioje ar kitoje jums patogioje vietoje.
3. Maldos trukmė – 30 minučių.
4. Maldos laikas – pasirenkamas laisvai! Galite registruotis maldai vieną kartą arba
kelis kartus savaitėje (po 30 min. jums patogiu laiku).
5. Malda – pašvęstas Dievui darbas, atliekamas sąžiningai, su džiaugsmu ir meile
taip pat yra malda. Arba pasirinkite savo mėgstamą maldą, kuria patinka melstis
(Litanijos, Rožančius, Gailestingumo vainikėlis...). Maldoje galite pridėti ir savo
intencijas.
Jei netyčia nepasimeldėte užsirašytu laiku – nuodėmės nėra. Jokiu būdu savęs nekaltinkite ir nesijauskite kalti. Jūsų geri norai, Dievui yra matomi.
Prašome visus jungtis vieningai maldai ir užsiregistruoti bažnyčios gale esančiame sąraše. Kylant klausimams, maloniai prašome kreiptis į Vitą tel. 8 603 87657.
Parapijiečiai, kurie norite jungtis į grupę ir melstis reguliariai, palikite savo kontaktus bažnyčios gale esančiame sąraše. Dėkojame!

