BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PADĖKIME KLEBONUI KURTI VIENINGĄ PARAPIJĄ!
Parapijiečiai, dėkojame labai už jūsų maldas kovo mėnesio intencija. Kartu ir vieningai mes galime daugiau! Kviečiame ir toliau į nenutrūkstamos grandinės maldą
24 val. per parą ir 7 dienas per savaitę. Maldos intencija nuo balandžio 1 dienos už Kretingos vienuolyno kleboną br. Astijų Kungį, nuodėmklausius ir brolius.
„Ypatingai melskite broliams Šviesos, kad ne lūpomis , o širdimi atsisakytume
blogo.“ (Br. A. Kungys OFM)
Registruokitės bažnyčios gale esančiame sąraše, o kurie norite jungtis į grupę ir
melstis reguliariai, palikite savo kontaktus. Kylant klausimams, maloniai prašome
kreiptis į Vitą 8 60387657
► SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI
Norinčius priimti Santuokos sakramentą kviečiame registruotis bažnyčios raštinėje likus ne mažiau kaip 5 mėnesiams iki numatytos jungtuvių datos.
► 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.

► 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.
LITURGINIAI SKAITINIAI
1 P — Iz 65, 17-21; Ps 29, 2. 4-6. 11-13; Jn 4, 43-54
2 A — Šv. Pranciškus Paulietis, atsiskyrėlis
Ez 47, 1-9. 12; Ps 45, 2-3. 5-6. 8-9; Jn 5, 1-3a. 5-16
3 T — Iz 49, 8-15; Ps 144, 8-9. 13-14. 17-18; Jn 5, 17-30
4 K — Šv. Izidorius, vyskupas, Bažnyčios mokytojas
Iš 32, 7-14; Ps 105, 19-23; Jn 5, 31-47
5 P — Šv. Vincentas Fereras, kunigas
Išm 2, 1a. 12-22; Ps 33, 17-21. 23; Jn 7, 1-2. 10. 25-30
6 Š — Jer 11, 18-20; Ps 7, 2-3. 9-12; Jn 7, 40-53
7 S — V GAVĖNIOS SEKMADIENIS
Iz 43, 16-21; Ps 125, 1-6; Fil 3, 8-14; Jn 8, 1-11
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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Sūnus prašo palikimo, tėvui esant gyvam.
Ir tėvas jį atiduoda, leidžia sūnui būti laisvam.
Neįkalbinėja, kad pasiliktų, negraudina, nesako, kad skaudu, jog jis nori palikti namus. Ne,
tėvas leidžia patirti gyvenimą tokį, kokio
sūnus nori. Mes labai trokštame būti originalūs, laisvi, norime pasirinkti savarankiškai. Ir
Dievas leidžia tai daryti. Jeigu sekmadienį
praveriu bažnyčios duris, Viešpats džiaugiasi,
jei sakau, kad man to nereikia, kad Mišios –
pasenęs dalykas, Dievas leidžia ieškoti laimės
„su savo palikimu“. Dievas mūsų neprievartauja, taigi Jis yra geras.
Tėvas laukia išėjusio sūnaus. Tikriausiai ir
sielvartauja dėl jo, išgyvena. Tačiau neišsižada, nepareiškia, kad namų durys amžiams uždarytos. Ne, tėvas palieka duris praviras, kad laimės paieškose klajojantis sūnus galėtų be vargo pareiti į namus, kuriuose
jam jau niekas nebepriklauso, bet dėl tėvo laikysenos priklauso viskas. Ši tėvo savybė – laukimas – rodo Dievo kantrumą mums, kai su savo gyvenimu darome, ką
norime, ir kai likę dvasios skurdžiai ir nuogaliai pagaliau gręžiamės į Jį. Nepaisant
to, kad kartais sugrįžti pas Dievą mums trukdo „vyresnysis brolis“ – kiti žmonės,
Dievas mūsų laukia. Jis gailestingesnis ir kantresnis už žmones, net ir už tuos, kurie
save vadina meilės bendruomene ar mano perpratę krikščionybės esmę. Tad ar
Dievas nėra geras, kantriai laukdamas pravėręs gailestingumo duris?
Tėvas neleidžia sūnui išsilaižyti, nepalieka namuose vieno, kad jį graužtų sąžinė
dėl visko, ką padarė dėl to, ką prarado. Tėvas negyvena praeitimi, ir nuodėminga
sūnaus istorija nėra rykštė, kuria tėvas vis plaka sūnų per atminties kiškas. Ne, jis
apkabina, pabučiuoja, priima besąlygiškai, pervelka drabužius, užmauna žiedą, iškelia vaišes. Tėvas švenčia sūnų. Per tokį tėvo elgesį išsilieja Dievo gailestingumo
dovana, kurią Viešpats mums labai įvairiai dalija, mus apkabina įvairiose gyvenimo
aplinkybėse, bet galiausiai susitaikinimo raštą užantspauduoja kunigui teikiant išrišimą, kuriuo tarsi pasako, kad viskas Dievo namuose vėl yra mano ir tavo, tu vėl esi
savas. Meilė stipresnė už įstatymu pagrįstą teisingumą, nes tėvo – Dievo – širdis
vien ja gyva. Tai ar Dievas nėra geras? (Kun. Rytis Baltrušaitis)

Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.

Viešpats kalbėjo Jozuei:
„Šiandien nustūmiau nuo jūsų
Egipto gėdą“.
Izraelitai stovyklavo Gilgale.
Į mėnesio keturioliktosios dienos
vakarą Jericho lygumoje jie šventė
Paschą (Velykas). Dieną po
Paschos jie valgė to krašto derliaus
neraugintą duoną ir spirgintus
grūdus.
Tą dieną nustojo kristi mana, ir
nuo tada izraelitai jos nebegavo.
Jie mito iš derliaus, kurį tais metais
išaugino Kanaano žemė.

Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.

Patyrinėkit ir pamatysit,
koksai Viešpats geras.
Aš visuomet Viešpatį gerbsiu,
mano burna šlovins jį nuolat.
Tuo mano siela didžiuojas.
Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. –
Su manimi visi šlovinkit Dievą,
aukštinkim Viešpaties vardą kaip vienas.
Viešpaties ieškau, jis atsiliepia
ir išvaduoja mane iš baisybių. –
Žvelkit į jį, ir jums nušvis veidas,
nebeteks rausti iš gėdos.
Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo,
iš visų bėdų išvadavo. –

Broliai!
Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado
nauja. O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė mums
sutaikinimo tarnystę. Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmones, nebeįskaito jiems nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinią. Taigi Kristaus vietoje mes einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus.
Kristaus vardu mes maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ Tą, kuris nepažino nuodėmės, jis dėl mūsų padarė nuodėme, kad mes jame taptume Dievo
teisumu.
Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: „Tėve, nusidėjau dangui ir tau“.
Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti.
O fariziejai ir Rašto aiškintojai murmėdavo, sakydami: „Šitas priima nusidėjėlius ir su jais valgo“. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą:
„Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: ‘Tėve, atiduok
man priklausančią palikimo dalį’. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus jaunėlis, pasiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gyvendamas, išeikvojo savo lobį.
Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas, ir jis pradėjo stokoti. Tada nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė kiaulių ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė to

jam neduodavo.
Tada susimąstė ir tarė: ‘Kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš
čia mirštu iš bado! Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: ‘Tėve, nusidėjau dangui
ir tau. Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu!’ Jis pasiryžo ir iškeliavo pas tėvą.
Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir
pabučiavo. O sūnus prabilo: ‘Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nebesu vertas vadintis tavo sūnumi’...
Bet tėvas įsakė tarnams: ‘Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas! Atveskite nupenėtą veršį
ir papjaukite! Puotaukime, linksminkimės! Nes šis mano sūnus buvo miręs ir
vėl atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado’. Ir jie pradėjo linksmintis.
Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie
sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi. Tas jam atsakė: ‘Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį,
kad sulaukė jo sveiko’. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo vadinti jį vidun. O jis atkirto tėvui: ‘Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nesi davęs nė ožiuko pasilinksminti su draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavąjį turtą
su bloga draugija, tu bematant jam papjovei peniukšlį’.
Tėvas atsakė: ‘Vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo.
Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo,
buvo žuvęs ir atsirado!’“
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► MALDOS IR ŠLOVINIMO VAKARAS. Meldžiame Tėvo išgydymo…
Kviečiame į maldos ir šlovinimo vakarą balandžio 5 d., penktadienį, 19 val.
šv. Antano rūmų salėje (V ilniaus g. 6). Kartu šlovins ir melsis Angelė Joknytė,
Rasa Lapienė, Veronika Šlionskytė ir bendruomenė „Naujoji sandora".
► Balandžio 7 d., kitą sekmadienį, 10.30 val. šv. Mišias transliuos Marijos
radijas. Bažnyčios gale jūsų lauks savanor iai ir kvies aukomis pr isidėti pr ie
Marijos radijo išlaikymo.
► 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.
► KRYŽIAUS KELIAS
Gavėnios penktadieniais 17.15 val. bažnyčioje apmąstomos Kryžiaus Kelio stotys.
► 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.

