BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PAŽINKIME KATEKIZMĄ
Balandžio 15 d., šį sekmadienį, 14 val., šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6) vyks
kunigo br. Antano Grabnicko OFM Katalikų Bažnyčios Katekizmo mokymas.

► KUR STOTI 2018? ... Į VIENUOLYNĄ
Kaip tą padaryti atsakys broliai Dominikonai ir Pranciškonai balandžio 26 - 29 d.
Registracija jaunuoliams: pasaukimai@gmail.com
► Įsigyk akcijos „Well4Africa“ puodelį
ir padėk užtikrinti vargšų teisę į geriamąjį vandenį.
Lietuvoje ir visoje Europoje vyksta socialinė pilietinė iniciatyva „Well4africa“ (Šulinys Afrikai), kurios tikslas –
surinkti lėšų vandens gręžiniams Ugandos, Zimbabvės ir Malavio kaimuose. Akciją
inicijavo Europos pasauliečiai pranciškonai ir pranciškoniškasis jaunimas.
Vietinių bendruomenių žmonės Ugandos Kihani gyvenvietėje, Zimbabvės
Nehumambi kaime ir Malavio Limbe gyvenvietėje, dažniausiai moterys ir vaikai,
yra priversti kasdien vaikščioti po 4–7 km iki artimiausio vandens šaltinio, serga per
užterštą vandenį plintančiomis ligomis, neturi galimybės užsiimti žemdirbyste, o
vaikai dėl prievolės parnešti šeimai vandens praleidžia pamokas. Pasitaiko, jog
moterys kelyje iki vandens tampa net prievartos aukomis, užsikrečia ŽIV.
Prisidėti prie akcijos galima pervedant auką interneto puslapyje well4africa.eu arba
įsigyjant specialų socialinės akcijos „Well4Africa“ puodelį.
Auka už puodelį – nuo 5 Eur. Puodelį galima įsigyti par apijos raštinėje.
► 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. Prašymai priimami iki
gegužės 1 d.
Mūsų rekvizitai: Kretingos Apreiškimo vienuolyno įm. kodas – 191153971.
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos įm. kodas – 190769729.

LITURGINIAI SKAITINIAI
16 P — Apd 6, 8-15; Ps 118, 23-24. 26-27. 29-30; Jn 6, 22-29
17 A — Apd 7, 51 - 8, 1; Ps 30, 3-4. 6-8. 17. 21; Jn 6, 30-35
18 T — Apd 8, 1-8; Ps 65, 1-7; Jn 6, 35-40
19 K — Apd 8, 26-40; Ps 65, 8-9. 16-17. 20; Jn 6, 44-52
20 P — Apd, 9, 1-20; Ps 116, 1. 2; Jn 6, 52-59
21 Š — Šv. Anzelmas, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
Apd 9, 31-42; Ps 115, 12-13. 14-15. 16-17; Jn 6, 60-69
22 S — IV VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 4, 8-12; Ps 117, 1. 8-9. 21-23. 26 ir 28cd ir 29; 1 Jn 3, 1-2;
Jn 10, 11-18
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, 97129 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, DnB bankas, Kretingos sk.
Laikraštėlį parengė Giedrė Gagilaitė
Laikraštėlį galite prenumeruoti el. paštu apsilankę parapijos interneto svetainėje.
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Visi pasaulio kraštai, sveikinkit Dievą...

Petras kreipėsi į minią:
„Abraomo, Izaoko ir Jokūbo Dievas, mūsų protėvių Dievas, pašlovino savo
tarną Jėzų, kurį jūs išdavėte ir kurio išsigynėte Pilotui, kai tas buvo benusprendžiąs jį paleisti. Jūs išsižadėjote šventojo ir teisiojo, o pareikalavote
atiduoti jums žmogžudį. Jūs nužudėte gyvybės kūrėją, kurį Dievas prikėlė iš
numirusių, ir mes esame to įvykio liudytojai.
O dabar, broliai, aš žinau, kad jūs taip padarėte iš nežinios, kaip ir jūsų
vadai. Tuo būdu Dievas įvykdė, ką iš anksto buvo paskelbęs visų pranašų
lūpomis, būtent – kad jo Mesijas kentėsiąs. Tad atgailaukite ir atsiverskite,
kad būtų nuplautos jūsų nuodėmės.“

Žerki ant mūsų tu, Viešpatie,
savo veido palaimingąją šviesą!

Kai šaukiuosi tavęs, atsiliepki, o Dieve,
mano teisės gynėjau!
Tu baimės suspaustą mane išvaduoji.
Būk man gailestingas,
išgirsk mano maldą! –
Daugelis sako:
“Kas padarys mus laimingus?” –
Žerki ant mūsų tu, Viešpatie,
savo veido palaimingąją šviesą! –
Gulu, užmiegu ramus kaip bematant,
nes tu vienintelis, Viešpatie,
paskiri man saugią vietą. –

Mano vaikeliai, aš jums tai rašau, kad nenusidėtumėte. O jei kuris nusidėtų,
tai mes turime Užtarėją pas Tėvą, teisųjį Jėzų Kristų. Jis yra permaldavimas
už mūsų nuodėmes, ir ne tik už mūsų, bet ir už viso pasaulio.
Iš to patiriame, jog esame jį pažinę, kad laikomės jo įsakymų. Kas sakosi jį
pažinęs, bet jo įsakymų nesilaiko, tas melagis, ir nėra jame tiesos. O kas
laikosi jo žodžių, tas iš tiesų tobulai myli Dievą. Iš to ir pažįstame, jog jame
esame.
Viešpatie Jėzau, atverk Raštų prasmę;
uždek mūsų širdis, kai tu kalbi mums.

...apie jo vardo didybę giedokit, iškilmingai teikit jam šlovę.

Sugrįžę iš Emauso, mokiniai papasakojo, kas jiems atsitiko kelyje ir kaip
jie pažino Jėzų, kai jis laužė duoną.
Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado jų tarpe ir prabilo: „Ramybė
jums!“ Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: „Ko taip
išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas
ir kojas. Juk tai aš pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi kūno
nei kaulų, kaip matote mane turint“. Tai taręs, jis parodė jiems rankas ir
kojas. Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: „Ar
neturite čia ko nors valgyti?“ Jie padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė
ir valgė jų akyse.
Paskui Jėzus tarė mokiniams: „Ar ne tokie buvo mano žodžiai, kuriuos
jums kalbėjau dar būdamas su jumis: turi išsipildyti visa, kas parašyta apie
mane Mozės Įstatyme, Pranašų knygose ir Psalmėse“. Tuomet jis atvėrė
jiems protą, kad jie suprastų Raštus. Ir pasakė: „Yra parašyta, kad Mesijas
kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių ir, jo vardu visoms tautoms,
pradedant nuo Jeruzalės, bus skelbiamas atsivertimas nuodėmių atleidimui
gauti. Jūs esate šių dalykų liudytojai.“
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► REIKALINGA NAKVYNĖ
TARPTAUTINIO KONGRESO DALYVIAMS
2018 m. rugpjūčio 20 - 26 d. Lietuvoje vyks III Europos
pasauliečių pranciškonų ir pranciškoniškojo jaunimo
kongresas tema: „Kas mane tiki, iš to vidaus plūs gyvojo
vandens srovės“ (Jn 7, 38). Kongrese laukiama apie 200
dalyvių, tarp jų – atstovų iš daugiau kaip 20 Europos šalių:
Didžiosios Britanijos ir Gibraltaro, Portugalijos, Ispanijos,
Italijos, Kroatijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Slovėnijos,
Vengrijos, Švedijos, Nyderlandų, Prancūzijos, Vokietijos,
Šveicarijos, Austrijos, Čekijos, Slovakijos, Lenkijos,
Baltarusijos, Rusijos, Ukrainos ir Lietuvos. Tarptautinis kongresas vyks Kaune,
tačiau jo dalyviai aplankys įvairias Lietuvos vietas – Šiluvą, Kryžių kalną, Žemaičių
Kalvariją, Vilnių, Trakus ir kt. Rugpjūčio 22 - 24 dienomis kongreso dalyviai
svečiuosis Kretingoje, kur rugpjūčio 23 d. grupelėms vyks į įvairias misijas.
Kongreso organizatoriai labai prašo Jūsų pagalbos ir ieško šeimų, kurios galėtų dvi
naktis (iš rugpjūčio 22 d. į 23 d. ir iš 23 d. į 24 d.) apgyvendinti kongreso dalyvius
(pasauliečius pranciškonus ir pranciškoniškąjį jaunimą) savo namuose. Nuoširdžiai
kviečiame pasinaudoti galimybe susipažinti ir pabendrauti su tikinčiaisiais iš kitų
šalių, o kartu padaryti gailestingumo darbą. „Nepamirškite svetingumo, nes per jį kai
kurie, patys to nežinodami, buvo priėmę viešnagėn angelus“ (Žyd 13, 2).
Galinčius suteikti nakvynę maloniai prašome registruotis iki birželio 1 d. telefonu:
8 618 10454 (Nijolė Raudytė OFS) arba el. paštu: nijole.raudyte@gmail.com.
Jei jums patogiau, galite savo kontaktus palikti bažnyčios raštinėje ir mes su Jumis
susisieksime. Iš anksto dėkojame!

