BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► 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 dienomis, po vakar o šv. Mišių, mūsų par apijoje vyks
gavėnios rekolekcijos, 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.
► 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!
► 2% GPM VIENUOLYNUI AR PARAPIJAI
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.
LITURGINIAI SKAITINIAI
25 P — VIEŠPATIES APREIŠKIMAS ŠVČ. MERGELEI MARIJAI
Iz 7, 10-14; 8, 10; Ps 39, 7-11; Žyd 10, 4-10; Lk 1, 26-38
26 A — Dan 3, 25. 34-43; Ps 24, 4-9; Mt 18, 21-35
27 T — Įst 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20; Mt 5, 17-19
28 K — Jer 7, 23-28; Ps 94, 1-2. 6-9; Lk 11, 14-23
29 P — Oz 14, 2-10; Ps 80, 6-11. 14. 17; Mk 12, 28b-34
30 Š — Oz 6, 1b-6; Ps 50, 3-4. 18-21; Lk 18, 9-14
31 S — IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (Laetare)
Joz 5, 9a. 10-12; Ps 33, 2-7; 2 Kor 5, 17-21; Lk 15, 1-3. 11-32
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.
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Šios dienos skaitiniai
mums kalba apie Dievo malonę, Jo gailestingumą ir matome, kad nežiūrint žmogaus
nuodėmingumo ir nuklydimų, Jis vis dar duoda progą
pasitaisyti ir atsisukti į Jį. Ir
to Evangelijoje minimo figmedžio, kuris nedavė vaisių,
nenukirto, bet paliko dar
vieniems metams. Nepaisant
mūsų neištikimybės, Dievas yra kantrus ir maloningas. Jėzus mums siūlo dar vienus
malonės metus. Kiek ilgai truks šie metai? Gal tai bus tik pusė ar trečdalis, o gal
dešimtadalis iki šiol veltui išeikvoto gyvenimo trukmės? Dievo mums suteiktas malonės metas jau prasidėjo, tačiau dar nepasibaigė.
Žmonės, pasakoję apie galilėjiečių mirtį, tikėjosi, kad Jėzus atsakys į klausimą,
kodėl nelaimė krito ant nekaltų žmonių. Tačiau Jėzus tepasako, kad kiekvieno gali
tykoti dar didesnė nelaimė, nei minėti įvykiai. Didesnė nelaimė yra gyvenimo nevaisingumas. Tai suvokimas, kad gyvenimas išeikvotas neprasmingai, kad neduota jokių
gerų vaisių. Tiesa yra paprasta: turime kovoti su blogiu ir daryti gera, atgailauti ir
nešti vaisius, kitaip mūsų laukia amžinoji pražūtis.
Taip yra ir su mumis. Jis vis dar tikisi, kad mes pasikeisime. Šios dienos Evangelijoje Jėzus du kartus pakartoja: „Jei neatsiversite, visi pražūsite.“ Nesupraskime to
žodžio „atsivertimas“ klaidingai. Galime sakyti: „Aš jau atsivertęs, aš katalikas, lankau bažnyčią.“ Atsivertimas – tai savo gyvenimo, savo įpročių pakeitimas, tai Jėzaus
pakvietimas į savo širdį, kad Jis taptų mūsų gyvenimo centru.
Antrame šios dienos skaitinyje apaštalas Paulius perspėja, kad negeistume blogo,
jis sako „nemurmėkite“. Tai tinka ir mums. Dievas nori, kad mes neštume vaisių. Ant
figmedžio jau treji metai nebuvo jokių vaisių. Bet tie vaisiai noksta ne iš to, ką mes
darome, bet iš to, ką Jis daro per mus. Melsdamiesi, skaitydami Šventąjį Raštą, priimdami Eucharistiją ir tarnaudami kitiems, mes kurstome Dievo ugnį savyje. Tuomet
Kristus gyvens mumyse, o mūsų gyvenimas taps dar vaisingesnis. (Vincas Kolyčius)

Atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat!

Atsiverskite, nes dangaus karalystė čia pat!

Mozė ganė savo uošvio Jitro, Midiano kunigo, avis ir ožkas. Vieną gražią dieną, bevarinėdamas gyvulius po stepę, jisai atsidūrė prie Dievo kalno Horebo.
Tenai pasirodė jam Viešpaties angelas liepsnoje, kylančioje iš erškėtyno. Mozė
pastebėjo, kad krūmas liepsnoja, tačiau nesudega.
Jis tarė sau: „Eisiu ir pasižiūrėsiu to keisto
reginio: kodėl gi erškėtis nesudega? Pamatęs,
kad Mozė ateina arčiau pažiūrėti, jam Dievas
sušuko iš erškėtyno: „Moze, Moze!“
Tasai atsiliepė: „Aš čia“.
Viešpats pasakė: „Arčiau neprieik! Nusiauk
savo kurpes, nes vieta, kur tu stovi, šventa yra
žemė!“ Ir tęsė: „Aš esu tavo tėvo Dievas –
Abraomo Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo
Dievas“. Tada prisidengė Mozė veidą, nes
pabijojo žiūrėti į Dievą.
O Viešpats kalbėjo: „Aš pamačiau savosios
tautos vargus Egipte, išgirdau jos skundą prieš
prispaudėjus. Žinau jos kančią. Todėl aš nužengiau jos išvaduoti iš egiptiečių rankų ir išvesti iš
tos šalies į gražų ir platų kraštą, kur pienas ir medus upeliais plūsta“.
Tuomet Mozė paklausė: „Taigi, nuėjęs pas izraelitus, aš jiems pasakysiu:
‘Mane pas jus atsiuntė jūsų tėvų Dievas’. Bet jie mane klaus: ‘O kuo jis vardu?’
Ką aš tada jiems sakysiu?“
Dievas Mozei atsakė: „Aš esu Esantysis“. Ir pridūrė: „Izraelitams taip pasakyk: ‘Mane pas jus atsiuntė Esantysis’“.
Dievas toliau kalbėjo Mozei: „Štai taip pasakyk izraelitams:
’Mane pas jus atsiuntė Viešpats (Esantysis), jūsų tėvų Dievas – Abraomo
Dievas, Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Toks mano vardas visiems laikams,
taip aš būsiu vadinamas per visas kartas’“.
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 pasaulyje vykdo teisybę,
gina visus prispaustuosius.
Savo sumanymus jis Mozei apreiškė,
jo darbus didžius Izraelis regėjo. –
Viešpats – švelnus, maloningas,
neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo.
Kaip nepasiekiamai aukštas dangus
viršum žemės,
taip yra didis jo gailestingumas
tiems, kurie jo šventai bijo. –

Noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visi mūsų protėviai sekė paskui debesį ir
visi perėjo jūrą. Jie visi susirišo su Moze, krikštydamiesi debesyje ir jūroje; visi
valgė to paties dvasinio maisto, ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš
dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. Vis dėlto daugumas jų
nepatiko Dievui, ir jų kūnai liko gulėti dykumoje.
Tie įvykiai yra mums įspėjimas, kad negeistume blogio, kaip anie geidė.
Nemurmėkite, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo.
Visa tai jiems atsitiko, kaip pavyzdys, ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie
gyvename amžių pabaigoje. Todėl, kas tariasi stovįs, težiūri, kad nepultų.
Atsiverskite, – sako Viešpats, – nes dangaus karalystė čia pat!
Atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas
sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems:
„Ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo?! Anaiptol, sakau jums! Bet jei neatsiversite,
visi taip pat pražūsite. Arba anie aštuoniolika, kuriuos užgriuvo bokštas prie
Siloamo tvenkinio ir užmušė; jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus
Jeruzalės gyventojus?! Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat pražūsite“.
Jėzus pasakė palyginimą: „Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir paliepė sodininkui: ‘Štai jau treji metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių, ir vis
nerandu. Nukirsk jį, kam dar žemę alina!’ Anas jam sako: ‘Šeimininke, palik jį
dar šiais metais. Aš jį apkasiu ir patręšiu. Rasi jis dar duos vaisių. O jei ne, tada
jį iškirsdinsi’“.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PARAPIJOS ATLAIDAI
Kovo 25 d., pir madienį, švęsime titulinius mūsų par apijos atlaidus – Viešpaties
Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai iškilmę. Šv. Mišios - 7.00 ir 18.00 val.
Atlaidai yra laimimi įprastinėmis sąlygomis: atlikus išpažintį, priėmus Šventąją
Komuniją, pasimeldus Šventojo Tėvo intencijomis ir nesant prisirišus prie jokios,
net ir lengvos, nuodėmės.
► SUSITIKIMAS SU DR. ANDRIEJUMI OLENČIKU
Kovo 29 d., penktadienį, 18 val. Kr etingos r ajono savivaldybės M. Valančiaus
viešojoje bibliotekoje vyks susitikimas su ekonomikos mokslų daktaru Andriejumi
Olenčiku iš katalikiškos charizminės bendruomenės „Maranata“ (Kijevas, Ukraina).
► KRYŽIAUS KELIAS
Gavėnios penktadieniais 17.15 val. bažnyčioje apmąstomos Kryžiaus Kelio stotys.

