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.
► SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI
Norinčius priimti Santuokos sakramentą kviečiame registruotis bažnyčios raštinėje
likus ne mažiau kaip 5 mėnesiams iki numatytos jungtuvių datos.
► DĖL 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO
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
Norėdami paremti krikščionišką interneto dienraštį „Bernardinai.lt“, galite paaukoti
skambindami trumpuoju numeriu 1416 (1 EUR). Aukodami prisidėsite prie dienraščio misijos išsaugoti švarią ir kultūringą spaudą.
LITURGINIAI SKAITINIAI
18 P — Šv. Kirilas Jeruzalietis, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
Dan 9, 4b-10; Ps 78, 8-9. 11. 13; Lk 6, 36-38
19 A — ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. MERGELĖS MARIJOS SUŽADĖTINIS
2 Sam 7, 4-5a. 12-14a. 16; Ps 88, 2-5. 27. 29; Rom 4, 13. 16-18. 22;
Mt 1, 16. 18-21. 24a arba Lk 2, 41-51a
20 T — Jer 18, 18-20; Ps 30, 5-6. 14-16; Mt 20, 17-28
21 K — Jer 7, 5-10; Ps 1, 1-4. 6; Lk 16, 19-31
22 P — Pr 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Ps 104, 16-21; Mt 21, 33-43. 45-46
23 Š — Šv. Turibijus Mongrovietis, vyskupas
Mch 7, 14-15. 18-20; Ps 102, 1-4. 9-12; Lk 15, 1-3. 11-32
24 S — III GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Iš 3, 1-8a. 13-15; Ps 102, 1-2. 3-4. 6-8. 11; 1 Kor 10, 1-6. 10-12;
Lk 13, 1-9
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.

Kristaus gyvenimas žemėje - net pačiose mažiausiose smulkmenose - turi tokią gilią
reikšmę, kad visų jo gelmių mes negalime išsemti; vienas žodis įsikūnijusio Žodžio, „To,
kuris nuolat yra Tėvo prieglobstyje” (Jn 1, 18), yra toks didis apreiškimas, kad jo gali pakakti - kaip nuolat trykštančio išganingo šaltinio - praturtinti visą dvasinį gyvenimą. Tai
matome šventųjų gyvenime: dažnai vieno Jo žodžio užtekdavo visiškai atversti sielą į
Dievą. Jo žodžiai ateina iš dangaus: iš ten jų vaisingumas. Net patys mažiausi jo veiksmai
yra mums pavyzdžiai, šviesa, malonių šaltiniai.
Niekas negali būti mums brangesnio už Jėzaus dievystės dogmą. Ši dogma kartu yra
pagrindas ir pamatas, centras ir vainikavimas viso mūsų vidinio gyvenimo. Atsimainymas
yra vienas iš tų epizodų, kai ypatingai spinduliuoja žmogaus akims šios dievystės spindėjimas. Tad kontempliuokime tai su tikėjimu, bet ir su meile; kuo gyvesnis bus mūsų tikėjimas, kuo didesnė bus meilė, su kuria artinsimės prie Jėzaus šiame slėpinyje, - tuo slapčiau ir giliau mūsų vidų Jis pripildys savo šviesos ir užtvindys malone.
Kristau Jėzau, amžinasis Žodi, dieviškasis Mokytojau, Tu, kuris esi Tėvo atspindys, ir
jo esybės atšvaitas, Tu pats pasakei: „Jei kas myli mane, aš jam apsireikšiu” (plg. Jn 14,
21). Padaryk, kad karštai mylėtume Tave, kad galėtume priimti iš Tavęs stipresnį suvokimą apie Tavo dieviškumą; nes tai yra mūsų gyvenimo, amžinojo gyvenimo paslaptis:
„Pažinti, kad mūsų dangiškasis Tėvas yra vienintelis tikrasis Dievas, ir kad Tu esi jo Kristus” (plg. Jn 17, 3), atsiųstas į žemę būti mūsų karaliumi ir vyriausiuoju mūsų išganymo
kunigu. Apšviesk mūsų sielos žvilgsnį spinduliu šio dieviško spindesio, kuris spindi ant
Taboro kalno, kad mūsų tikėjimas Tavo dievyste, mūsų viltis Tavo nuopelnais ir mūsų
meilė Tavo garbintinam asmeniui būtų sustiprinti ir padidinti! (Pal. Kolumbas Marmijonas)

Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.

Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.

Išsivedė Dievas Abramą laukan ir tarė: „Pažvelk į dangų ir suskaityk žvaigždes,
jei tik įstengsi jas suskaityti“. Ir jam pasakė: „Tokie skaitingi bus tavo palikuonys“.
Abramas tikėjo Viešpačiu, ir tai jam Viešpats įskaitė teisuman.
Jis tarė jam: „Aš esu Viešpats, kuris tave išvedžiau iš Chaldėjos Uro, kad tau
atiduočiau turėti šį kraštą“.
Abramas paklausė: „Viešpatie, mano Dieve, iš ko man suprasti, kad jį nuosavybėn aš gaunu?“
Jam Viešpats atsakė: „Paskirk man trimetę karvę, trimetę ožką, trimetį aviną,
taipogi purplelį ir balandžiuką“.
Visus tuos gyvulius Abramas papjovė, perkirto perpus ir puses išdėstė vieną
prieš kitą; paukščių tačiau nedalijo. Tuomet skerdieną užpuolė plėšrieji paukščiai,
bet juos Abramas nuvaikė. Saulėlydžiu Abramui užėjo alpumas, jį apėmė didelė,
klaiki baimė.
Nusileido saulė ir gūdžiai sutemo. Staiga atsirado rūkstanti krosnis ir liepsnojantis deglas, kuriuodu perėjo tarp padalytos skerdienos. Anądien Viešpats sudarė su
Abramu štai tokią sandorą: „Aš tavo palikuonims atiduosiu šį kraštą nuo Egipto
upės iki didžiosios upės – Eufrato“.
Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.
Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano:
ko man bijotis?
Viešpats gina mano gyvybę:
ko man drebėti? –
Tu, Dieve, išgirsk mano balso šaukimą,
būk man maloningas, mane išklausyki.
Apie tave širdis man byloja:
„Tu jo veido ieškoki“.
Tavo, Viešpatie, veido aš ieškau. –

Nuo manęs savo veido neslėpki,
savojo tarno rūsčiai šalin nevaryki.
Tu mano pagalba – manęs neatmeski,
manęs nepaliki, o Dieve,
Gelbėtojau mano! –
Tikiuos pamatyti Viešpaties gėrį
toje šalyje, kur gyvybė.
Tu Viešpaties lauki ir vyriškai elkis,
turėk tvirtą širdį, Viešpačiu remkis! –

Broliai!
Visi būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgiasi pagal mūsų pavyzdį.
Daugelis – apie juos aš ne kartą esu jums kalbėjęs ir dabar su ašaromis kalbu –
elgiasi, kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas – pražūtis, jų dievas – pilvas, ir jų
garbė – gėda. Jie temąsto apie žemės daiktus.
Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje, ir iš ten mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties
Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo garbingąjį kūną ta galia, kuria jis sau visa palenkia.
Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir išsiilgtieji, mano džiaugsme ir mano
vainike, – tvirtai stovėkite Viešpatyje, mylimieji!

Iš spindinčio debesies pasigirdo Tėvo balsas:
„Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“

Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo
veido išvaizda visiškai pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie atrodė spindulingi
ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą, būsiančią Jeruzalėje. Petras ir jo draugai
buvo apimti miego. Išbudę jie pamatė jo spindėjimą ir stovinčius šalia jo du vyrus.
Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų: „Mokytojau, kaip gera mums čia! Padarykime tris palapines: vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui“. Jis nesižinojo, ką kalbąs.
Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į debesį, mokiniai
nusigando.
O iš debesies aidėjo balsas: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!“
Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas.
O jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PADĖKIME KLEBONUI KURTI VIENINGĄ PARAPIJĄ!
Kviečiame ir toliau į nenutrūkstamos grandinės maldą už kleboną 24 val. per parą
ir 7 dienas per savaitę. Registruokitės 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!
► KRYŽIAUS KELIAS
Gavėnios penktadieniais 17.15 val. mūsų bažnyčioje apmąstomas Kr istaus
Kančios Kelias. Grupės, kurios atsakingos už mąstymų bei giedojimų pravedimą: kovo
22 d. - Marijos Legionas; kovo 29 d. - Šeimos; balandžio 5 d. - Pasauliečiai pranciškonai; balandžio 12 d. - Gyvojo Rožinio maldos grupė.
► VYRŲ MALDOS VAKARAI SU ŠVENTUOJU RAŠTU
Kviečiame visus vyrus giliau pažinti Šventąjį Raštą. Nuo balandžio mėnesio, trečiadieniais, po vakaro šv. Mišių (19 val.) skaitysime ir gilinsimės į Dievo Žodį. Susitikimai vyks brolių vienuolyno refektoriuje.
► GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS
Balandžio 9-13 d., po vakar o šv. Mišių, mūsų par apijoje vyks gavėnios r ekolekcijos, kurias ves parapijos klebonas br. Astijus Kungys OFM.
Susitaikinimo pamaldos mūsų bažnyčioje - balandžio 13 d. 16 val. Kviečiame gavėnios
metu tinkamai pasiruošti susitinkant su Viešpačiu per Atgailos sakramentą, kad Kristaus Prisikėlimo šventės būtų džiaugsmingos.
► ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Kiekvieną ketvirtadienį Kankinių koplyčioje po r ytinių šv. Mišių iki 17.45 val.
vyksta Švč. Sakramento adoracija. Ateikite susitikti su Jėzumi Švč. Sakramente ypač
šiuo gavėnios metu.

