BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► DĖKOJAME UŽ MALDĄ
Šiandien, balandžio 28 d., baigiasi 24/7 MALDOS iniciatyva už Kretingos parapijos kleboną Astijų Kungį OFM, nuodėmklausius ir brolius. Ypatingai dėkojame
kiekvienam parapijiečiui atsiliepusiam į kvietimą būti maldoje! Būkime kartu
maldoje už brolius ir visą parapiją! "Malda už kleboną, tai malda už save, kad
tinkamai patarnautų man - žmogui" (Kun. A. Grabnickas).
► 24 VALANDOS PO SEMINARIJOS STOGU
Kviečiame vaikinus nuo 16 iki 30 metų patirti nuotykį. Vieta: Telšių kunigų
seminarija. Pradžia: Gegužės 3 d. 17.30 val. Pabaiga: Gegužės 4 d. 17.30 val.
Jūsų laukia: Telšių vyskupas Kęstutis Kėvalas, kun. Vir gilijus Poškus, kun.
dr. Andrius Vaitkevičius, Jokūbas Juškevičius. Renginys nemokamas. Registracija
iki balandžio 30 d. el. paštu: tkseminarija@gmail.com. Atsakingas asmuo: kun.
doc. dr. Saulius Stumbra.
► VYRŲ MALDOS VAKARAI SU ŠVENTUOJU RAŠTU
Kviečiame visus vyrus giliau pažinti Šventąjį Raštą. Maldos vakarai su Dievo
Žodžiu - kiekvieną trečiadienį, po vakaro šv. Mišių (19 val.), brolių vienuolyno
refektoriuje.
► GEGUŽINĖS PAMALDOS
Gegužės mėnesį mūsų bažnyčioje Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos
garbei vyks kasdien po 18 val. šv. Mišių, sekmadieniais - po Sumos.
► MOTINOS DIENA
Gegužės 5 d. – Motinos diena. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias mamas bus aukojamos 8.00, 10.30, 12.30 ir 18.00 val. Aukoti šv. Mišioms galėsite įmesdami auką į
aukų dėžę esančią bažnyčios priekyje arba atnešdami į parapijos raštinę.
LITURGINIAI SKAITINIAI
29 P — Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, Europos globėja
1 Jn 1, 5 - 2, 2; Ps 102, 1-4. 8-9. 13-14. 17-18; Mt 11, 25-30
30 A — Šv. Pijus V, popiežius
Apd 4, 32-37; Ps 92, 1-2. 5; Jn 3, 7-15
1 T — Šv. Juozapas Darbininkas
Apd 5, 17-26; Ps 33, 2-3. 17-19. 23; Jn 3, 16-21
2 K — Šv. Atanazas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
Apd 5, 27-33; Ps 33, 2. 9. 17-18. 19-20; Jn 3, 31-36
3 P — Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai
1 Kor 15, 1-8; Ps 18, 2-5; Jn 14, 6-14
4 Š — Apd 6, 1-7; Ps 32, 1-2. 4-5. 18-19; Jn 6, 16-21
5 S — III VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 5, 27-32. 40b-41; Ps 29, 2 ir 4. 5 ir 6. 11 ir 12a ir 13b; Apr 5, 11-14;
Jn 21, 1-14. (15-19)
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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Mano Viešpats ir mano Dievas!

Mano Viešpats ir mano Dievas!

Per apaštalų rankas darėsi žmonėse daug stebuklingų ženklų. Visi tikintieji vieningai rinkdavosi Saliamono stoginėje. Niekas kitas neišdrįsdavo prie jų prisidėti.
Žmonės juos labai gerbė.
Ir nuolat augo būrys vyrų ir moterų, įtikėjusių Viešpatį. Žmonės net į gatves nešdavo ligonius ir ten guldydavo ant neštuvų bei lovų, kad, Petrui praeinant pro šalį,
bent jo šešėlis kristų ant gulinčiųjų. Taip pat iš aplinkinių miestelių daug žmonių
keliaudavo į Jeruzalę, gabendami sergančius ir netyrųjų dvasių varginamus, ir visi
jie būdavo pagydomi.

Dėkokite Viešpačiui, nes jisai geras,
Jis maloningas per amžius.
Tegu Izraelis kartoja:
„Jis maloningas per amžius!“
Tegu Aarono ainiai kartoja:
„Jis maloningas per amžius!“
Visi, kurie Viešpaties bijo, tesako:
„Jis maloningas per amžius!“ –
Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį,
pačiu kertiniu pasidarė.
Taip Dievo nulemta,
ir mūsų akims tai nuostabą kelia.
Šią dieną laimingą Viešpats padarė,
džiūgaukim, kelkim linksmybes! –
Išgelbėk mane, Viešpatie mano,
suteiki man, Viešpatie, sėkmę.
Palaima tam, kurs ateina Viešpaties vardu!
Mes laiminam jus iš Viešpaties būsto.
Dievas yra Viešpats, ir jis mums šviečia. –

Aš, Jonas, jūsų brolis ir sielvarto,
karalystės ir kantrybės bendrininkas
Jėzuje, buvau saloje, vardu Patmas, dėl
Dievo žodžio ir Jėzaus liudijimo. Aš
turėjau dvasios pagavą Viešpaties dieną ir išgirdau sau už nugaros galingą
balsą, tarsi trimitą, bylojantį: „Ką matai, surašyk į knygą ir pasiųsk septynioms bažnyčioms Azijoje“.
Tuomet aš atsigręžiau pažiūrėti balso, kalbėjusio su manimi, ir atsigręžęs
išvydau septynis aukso žibintuvus, o
žibintuvų viduryje – panašų į Žmogaus
Sūnų, apsivilkusį ilga tunika ir persijuosusį per krūtinę aukso juosta.
Jį išvydęs, aš puoliau jam po kojų,
tarsi negyvas. Bet jis palietė mane savo
dešine ir prabilo: „Nebijok! Aš esu
Pirmasis, ir Paskutinysis, ir Gyvasis.
Aš buvau numiręs, bet štai esu gyvas
per amžių amžius ir turiu mirties ir
mirusiųjų pasaulio raktus. Tad užrašyk,
ką būsi regėjęs, kas yra ir kas turi
vėliau įvykti“.

– Tu įtikėjai, Tomai, nes pamatei, – sako Viešpats. –
Palaiminti, kurie tiki nematę! –

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų
baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“
Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.
O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“.

Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.
Vieno iš dvylikos, – Tomo, vadinamo Dvyniu, – nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti mokiniai jam kalbėjo: „Mes matėme Viešpatį!“
O jis jiems pasakė: „Jeigu aš nepamatysiu jo rankose vinių dūrio ir neįdėsiu
piršto į vinių vietą, ir jeigu ranka nepaliesiu jo šono – netikėsiu“.
Po aštuonių dienų jo mokiniai vėl buvo kambaryje, ir Tomas su jais. Jėzus atėjo,
durims esant užrakintoms, atsistojo viduryje ir prabilo: „Ramybė jums!“ Paskui
kreipėsi į Tomą: „Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. Pakelk ranką ir paliesk
mano šoną; jau nebebūk netikintis – būk tikintis“. Tomas sušuko: „Mano Viešpats
ir mano Dievas!“ Jėzus jam ir sako:
„Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nematę!“
Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo Sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą.

Garbinu tave, o mano Dieve, kartu su Tomu; ir jei aš nusidėčiau netikėjimu kaip jis,
garbinčiau tave dar labiau. Garbinu tave kaip vienintelį garbintiną, garbinu tave, tapusį garbingesniu, kai buvai pažemintas žmonių neapykantos, nei tada, kai angelai tave šlovino.
Deus meus et omnia – „Mano Dievas ir mano viskas.“ Turėti tave – tai turėti viską, ką galiu
turėti. O mano amžinasis Tėve, duok man save. Aš nebūčiau drįsęs to prašyti, tai būtų
įžūlumas, jei tu pats nebūtum manęs paraginęs. Tu įdėjai šį prašymą į mano lūpas, tu apsivilkai mano prigimtimi, tu tapai mano broliu, tu mirei kaip kiti žmonės, tik daug labiau
įskaudintas, kad, užuot baimingai žvelgęs į tave iš toli, galėčiau su pasitikėjimu prie tavęs
prisiartinti. Tu kalbėjai man taip, kaip kalbėjai Tomui, ir pašaukei mane įsitverti tavęs.
Mano Dievas ir mano viskas, ką daugiau galėčiau pasakyti, net jei kalbėčiau visą amžinybę!
Kai turiu tave, esu sklidinas, pripildytas ir perpildytas; bet be tavęs esu niekas – džiūstu,
nykstu ir mirštu. Mano Viešpatie ir mano Dieve, mano Dieve ir mano viskas, duok man
save ir nieko daugiau.
Tomas priėjo ir palietė tavo šventas žaizdas. O, ar kada nors ateis diena, kai man bus
leista jas iš tikrųjų pabučiuoti? Kokia tai bus diena, kai aš būsiu visiškai apvalytas nuo visų
nešvarumų ir nuodėmių bei tinkamas prisiartinti prie mano Įsikūnijusio Dievo jo šviesos
rūmuose, esančiuose aukštybėse! Koks tai bus rytas, kai po nuskaistinimo kančių pirmą
kartą pamatysiu tave šitomis pačiomis akimis, išvysiu tavo veidą, be baimės pažvelgsiu tau
į akis ir dieviškas lūpas bei tada su džiaugsmu atsiklaupsiu pabučiuoti tavo kojų ir būsiu
pakviestas apsikabinti. O mano vienintelis tikrasis Mylintysis, vienintelis mano sielos
Mylintysis, mylėsiu tave dabar, kad galėčiau tave mylėti tada. Kokią dieną, ilgą dieną be
pabaigos, amžinybės dieną, nebebūsiu panašus į tokį, koks esu dabar, kai jaučiu savyje
mirties kūną, ir esu supainiojamas bei atitraukiamas dešimties tūkstančių minčių, iš kurių
bet kuri atimtų iš manęs Rojų. O mano Dieve, kokia tai bus diena, kai aš kartą visiems
laikams atsižadėsiu nuodėmių, lengvų ir mirtinų, bei stosiu tavo akivaizdon tobulas ir priimtinas, galintis pakelti tavo buvimą, nesigūžti nuo tavo akių, nesigūžti nuo tyro angelų ir
archangelų tiriamo žvilgsnio, kai stovėsiu jų apsuptas!
O mano Dieve, nors dar nesu vertas išvysti ar paliesti tave, vis tiek aš nuolat artinuosi
prie tavęs ir trokštu to, kas man dar neduota visoje pilnatvėje. O mano Gelbėtojau, tu būsi
mano vienintelis Dievas! Neturėsiu kito Viešpaties, tik tave. Širdyje sudaužysiu visus su
tavimi besivaržančius stabus. Neturėsiu nieko, tik Jėzų, ir tą nukryžiuotą. Mano gyvenimas
bus skirtas melstis tau, aukoti save tau, žvelgti į tave, garbinti tave Švenčiausiajame Sakramente ir atsiduoti Švenčiausiojoje Komunijoje. (Džonas Henris Niumanas)

