SKELBIMAI
► BIRŽELINĖS PAMALDOS
Birželinės pamaldos Švč. Jėzaus Širdies garbei mūsų bažnyčioje vyksta kasdien po
18 val. šv. Mišių, sekmadieniais - po Sumos.
► ŠV. ANTANO ATLAIDAI
Birželio 9 - 15 d. Nepertraukiama Švč. Sakramento adoracija Kankinių koplyčioje.
Birželio 10 d. 18.00 val. Šv. Mišios ir Malda už Kretingos rajono policijos komisariato,
Kretingos rajono savivaldybės Priešgaisrinės bei Valstybės sienos apsaugos tarnybų darbuotojus, Krašto apsaugos savanorių pajėgų karius savanorius ir Lietuvos šaulių sąjungos narius.
Birželio 11 d. 18.00 val. Šv. Mišios ir Malda už Kretingos rajono savivaldybės darbuotojus ir politikus. 19.00 val. Vergilio Gamboso knygos ŠVENTOJO ANTANO GYVENIMAS
pristatymas (knygos rengėjas kun. dr. Simas Maksvytis) ir iliustracijų parodos ANTANAS IŠ
PADUVOS – ŽMONIŲ ŠVENTASIS atidarymas bažnyčios galerijoje.
Birželio 12 d. 18.00 val. Šv. Mišios ir lelijų šventinimas, Malda už Kretingos miesto ir
rajono švietimo ir mokslo darbuotojus, nevyriausybines organizacijas.
Birželio 13 d. – ŠV. ANTANO PADUVIEČIO ŠVENTĖ. 7.00 val. Šv. Mišios. 12.30 val. Šv.
Mišios ir duonos šventinimas. 18.00 val. Šv. Mišios ir Malda už Kretingos miesto ir rajono
ligonius, slaugytojus, medicinos ir socialinius darbuotojus. 19.30 val. Suneštinės vaišės –
agapė bažnyčios šventoriuje.
Birželio 14 d. 12.30 val. Šv. Mišios už Lietuvos laisvės kovotojus ir tremties aukas. 18.00
val. Šv. Mišios ir Malda už Kretingos miesto ir rajono kultūros bei žiniasklaidos darbuotojus.
Birželio 15 d. 8.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje. 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 val. filmo
ANTANAS – DIEVO KARYS (rež. Antonello Belluco) peržiūra koplyčioje, bažnyčios šventoriuje. 11.00-15.00 val. Parapijos „blusturgis“ bažnyčios šventoriuje. 18.00 val. Šv.Mišios
ir Malda už Kretingos miesto ir rajono verslininkus bei žemdirbius. 20.30 val. Grupės
SAULĖS BROLIAI koncertas bažnyčios šventoriuje.
Birželio 16 d. 8.00, 10.30, 12.30 val. Šv. Mišios bažnyčioje. 14.00-15.30 val. Šeimų
suneštinės vaišės – agapė prie Kretingos miesto estrados. 14.00-17.00 val. Informacinė
parapijos grupių mugė prie Kretingos miesto estrados. 15.30-17.30 val. Maldos popietė su
šlovinimo grupe RUAH Kretingos miesto estradoje. 17.30 val. Šventinė šeimų eisena iš Kretingos miesto estrados į bažnyčią. 18.00 val. Šv. Mišios (vadovauja J. E. Telšių vyskupas
Kęstutis Kėvalas) ir Malda už Kretingos miesto ir rajono šeimas bei jaunimą.
LITURGINIAI SKAITINIAI
10 P — Švč. Mergelė Marija, Bažnyčios Motina
Pr 3, 9-15.20 arba Apd 1, 12-14; Ps 86 (87), 1-2.3 ir 5. 6-7; Jn 19, 25-34
11 A — Šv. Barnabas, apaštalas
Apd 11, 21-26; 13, 1-3; Ps 97, 1-6; Mt 10, 7-13
12 T — 2 Kor 3, 4-11; Ps 98, 5-9; Mt 5, 17-19
13 K — Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, Aukščiausiasis ir Amžinasis Kunigas
Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
Iz 6, 1-4. 8; Ps 22, 2–3. 5. 6; Žyd 2, 10-18; Jn 17, 1-2. 9. 14-26
14 P — Pal. Teofilius Matulionis, vyskupas, kankinys
2 Kor 4, 7-15; Ps 115, 10-11. 15-18; Mt 5, 27-32
15 Š — 2 Kor 5, 14-21; Ps 102, 1-4. 8-9. 11-12; Mt 5, 33-37
16 S — ŠVENČIAUSIOJI TREJYBĖ
Pat 8, 22-31; Ps 8, 4-9; Rom 5, 1-5; Jn 16, 12-15
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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Daug kas žada permainas, naują pradžią, radikalų atsinaujinimą, tačiau iš patirties žinome, kad jokios žemiškos permainos nesugeba pilnai patenkinti žmogaus širdies. Šventosios Dvasios atneštos
permainos kitokios – tai ne revoliucija
aplink mus, bet perkeista širdis. Ji staigiai
neišvaduoja iš problemų, bet suteikia vidinę laisvę, kad patys problemas spręstume,
neduoda visko iš karto, bet padeda su
pasitikėjimu eiti pirmyn ir nepavargti
gyventi. Šventosios Dvasios dėka žmogaus širdis jauna. Jaunystė, kad ir kaip
stengtumės ją pratęsti, vis tiek anksčiau ar

vėliau praeina. Šventoji Dvasia mus saugo
nuo vidinės senatvės, kuri yra vienintelė
nesveika senatvė.
Šventoji Dvasia pakeičia ne tik žmonių
širdis, bet visą jų gyvenimą. Apaštalams
visai to nesitikint, Šventoji Dvasia siunčia
juos pas pagonis; diakoną Pilypą pasiunčia iš Jeruzalės eiti į Gazą. Ir kelyje jis
sutinka Etiopijos dvariškį ir jį pakrikštija.
Paulius „Šventosios Dvasios pavergtas“
keliauja iki pas pasaulio pakraščių ir skelbia Evangeliją.
Blogas ženklas jei mūsų bendruomenių
gyvenimas atvėsta, jei renkamės namų
ramybę, o ne Dievo naujienas. Jei taip yra,
vadinasi, mes slepiamės nuo Dvasios vėjo.
Blogas ženklas – jei rūpinamės tik savęs
išsaugojimu ir mums nerūpi toliai. Šventoji Dvasia pučia, o mes nuleidžiame bures.
O juk tiek kartų esame matę jos stebuklus.
Daug kartų tamsiais gyvenimo laikotarpiais Šventoji Dvasia įkvėpė šventumo
šviesos. Ji yra Bažnyčios siela, ji visada
palaiko viltį, pripildo džiaugsmo, apvaisina naujumu, daigina gyvybę.
Šventoji Dvasia, tu esi mums pučiantis
smarkus Dievo vėjas. Padvelk į mūsų širdis, kad jos plaktų Tėvo gerumu. Padvelk
į Bažnyčią ir siųsk ją iki žemės pakraščių,
kad tavo skatinama, ji neštų tave kitiems.
Padvelk į pasaulį taikos šiluma ir vilties
gaiva. Ateik, Šventoji Dvasia, atnaujink
mūsų vidų ir pasaulio veidą!
(Popiežius Pranciškus / VaticanNews)

Ateik, Šventoji Dvasia!

Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš
dangaus pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie
sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno
iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis,
kaip Dvasia jiems davė prabilti.
Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų. Pasigirdus tam ūžesiui,
subėgo daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalba juos
kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę, jie klausinėjo: „Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtąja kalba? Mes, partai,
medai, elamiečiai, Mezopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frigijos
ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai,
žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, – mes visi girdime juos skelbiant įstabius
Dievo darbus mūsų kalbomis“.

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią
ir atnaujinki žemės veidą.

Broliai! Kas gyvena kūniškai,
negali patikti Dievui. Jūs nesate
Tu, mano siela, Viešpatį šlovink!
kūniški, bet dvasiški, jei tik Dievo
Viešpatie Dieve, koks esi didis.
Dvasia gyvena jumyse. O kas neturi
Viešpatie, kokia daugybė tavų sutvėrimų!
Kristaus Dvasios, tas nėra jo. Jeigu
Juos išmintingai sukūrei, jų pilna žemė. –
Kristus yra jumyse, tai kūnas, tiesa,
marus dėl nuodėmės, bet dvasia –
Tau pasislėpus, jie išsigąsta,
gyva dėl teisumo. Jei mumyse gyvena
krinta, kai atimi kvapą, ir dulkėmis virsta.
Dvasia to, kuris Jėzų prikėlė iš numiAtsiunti tu savo Dvasią, ir kyla gyvybė,
rusių, tai jis – prikėlęs iš numirusių
ir atnaujini žemės veidą. –
Kristų Jėzų – atgaivins ir jūsų mirtinŠlovinkim viešpatį amžiais,
guosius kūnus savo Dvasia, gyvenankad jisai džiaugtųsi savo kūryba.
čia jumyse. Taigi, broliai, mes nesaTebus malonus jam mano gyrius,
me skolingi kūnui, kad gyventume
ir aš Viešpačiu džiaugsiuos. –
pagal kūną. Jei jūs gyvenate pagal
kūną – mirsite. Bet jei dvasia marinate kūniškus darbus – gyvensite. Visi, kurie vadovaujasi Dievo Dvasia, yra Dievo
vaikai. Jūs gi esate gavę ne vergystės dvasią, kad ir vėl turėtumėte bijoti, bet gavote
įsūnystės Dvasią, kurioje šaukiame: „Aba, Tėve!“ Ir pati Dvasia liudija mūsų dvasiai, kad esame Dievo vaikai. O jei esame vaikai, tai ir įpėdiniai. Mes Dievo įpėdiniai ir Kristaus bendraįpėdiniai, jeigu su juo kenčiame, kad su juo būtume pagerbti.
Arba
Broliai! Nė vienas negali ištarti: „Jėzus yra Viešpats“, jeigu Šventoji Dvasia
nepaskatintų. Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtin-

Ateik, Šventoji Dvasia!

gų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats
Dievas, kuris visa veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška
bendram labui.
Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nežiūrint daugumo, sudaro
vieną kūną, taip yra ir su Kristumi. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje,
kad sudarytume vieną kūną, visi – žydai ir graikai, vergai ir laisvieji; ir visi
buvome pagirdyti viena Dvasia.
Dvasia, Viešpatie, ateik,
spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk!
Tėve vargstančių, nuženk,
savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink!
Sielų Tu ramintojas,
svečias atlankytojas,
mielas atgaivintojas!
Darbuose Tu – poilsis,
kaitroje Tu – atvėsis,
Tu paguoda liūdesy!
O šviesybe amžina,
skaidrink sielos gilumą,
stiprinki tikėjimą!

Be tavųjų dovanų
viskas žmoguje skurdu,
viskas – atvira žaizda.
Nuvalyk, kas sutepta,
laistyk, kas išdeginta,
gydyk tai, kas sužeista.
Atitrauk mus nuo klaidų,
dvasios šalty duok jėgų,
tiesink vingius mūs takų!
Duok mums, mylintiems tave,
tikintiems tava galia,
dovanas septynerias!
Duok dorybių atpildą,
siųsk laimingą pabaigą,
kviesk į džiaugsmą amžiną!

Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis
ir įžiebk jose savo meilės ugnį.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jei mane mylite, – jūs laikysitės mano įsakymų; aš paprašysiu Tėvą, ir jis duos
jums kitą Globėją, kuris liktų su jumis per amžius.
Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis, kurį
girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs.
Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį mano
vardu Tėvas atsiųs, – jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums pasakęs“.
Arba
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“.

