BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► DIDŽIOJO TRIDIENIO IR VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA
Balandžio 18 d. (Didysis ketvir tadienis) 18.00 val. - Paskutinės vakarienės
Mišios.
Balandžio 19 d. (Didysis penktadienis) 14.00 val. - Kalvarijos kalnai bažnyčioje.
15.00 val. - Kryžiaus kelias Kretingos miesto gatvėmis. Pradžia - nuo šv. Klaros
seserų vienuolyno (Mėguvos g. 34). 18.00 val. - Kristaus Kančios pamaldos.
Balandžio 20 d. (Didysis šeštadienis) 21.00 val. - Velyknaktis.
Balandžio 21 d. (Viešpaties Pr isikėlimas. Velykos) 7.00 val. - Tuščio kapo
atradimo šv. Mišios. 12.30 val. - Suma.
Balandžio 22 d. (Antr a Velykų diena) 8.00 val. - Ryto šv. Mišios. 12.30 val. Suma. 18.00 val. - Vakaro šv. Mišios.
► 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
Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos, todėl kviečiame pasinaudoti įstatymo
suteikta teise ir dalį (iki 2%) sumokėto GPM skirti parapijai ir brolių vienuolynui.
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
8 P — Dan 13, 1-3. (4-9. 15-17. 19-30. 33-41). 41-62; Ps 22, 1-6; Jn 8, 1-11
9 A — Sk 21, 4-9; Ps 101, 2-3. 16-21; Jn 8, 21-30
10 T — Dan 3, 14-20. 49-50. 91-92. 95; Dan 3, 52-56; Jn 8, 31-42
11 K — Šv. Stanislovas, vyskupas, kankinys
Pr 17, 3-9; Ps 104, 4-9; Jn 8, 51-59
12 P — Jer 20, 10-13; Ps 17, 2-7; Jn 10, 31-42
13 Š — Šv. Martynas I, popiežius, kankinys
Ez 37, 21-28; Jer 31, 10-13; Jn 11, 45-56
14 S — KRISTAUS KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS
Lk 19, 28-40; Iz 50, 4-7; Ps 21, 8-9. 17-20. 23-24; Fil 2, 6-11;
Lk 22, 14-23, 56
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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ne blogį, bet žmogiškumą. Savo paties
atvaizdą, dovanotą žemės gyventojams
ir per tūkstančius metų sugėrusį, kas
buvo mūsų planetoje. Visą kraują,
visas ašaras, visą purvą. Ar dėl to
dieviškasis panašumas į Kūrėją pranyko nuo Žmogaus veido? Ar šiame
sužalotame veide neliko nieko, kas
žėrėtų dievišku grožiu?
Žvelgdamas į nusikaltusią moterį,
Jėzus mato daugiau nei fariziejai ir
Rašto aiškintojai. Anapus nuodėmės,
anapus įstatymo punktų Jėzus užčiuopia tikėjimo ir meilės kibirkštį. Tą
žmogaus širdies gelmėje glūdinčią kertelę, į
kurią neprasiskverbia blogis, kuri išlieka
Šio sekmadienio Evangelijos istorija švari ir šventa. Tai gali būti labai nedidelis
geriau už bet kurias išmintingas knygas plotas. Jo nepastebėsi paprasta akimi. Kitąpasako mums, kas yra žmogus ir kas yra syk gali net neįtarti, kad jis yra tavo viduje.
Dievas. Moteris, kurią nusikaltimo vietoje Nustebusi moteris dairėsi į besitraukiančius
sučiupo doros ir įstatymo sergėtojai, – tai kaltintojus, į Jėzų ir nesuprato, kodėl viskas
mūsų žmogiškojo trapumo ir sužalotos taip staiga pasikeitė. Jėzus buvo pirmasis,
prigimties paveikslas, paženklintas nuodė- atpažinęs ir pažadinęs joje žmogų. Ten, kur
mės ir neištikimybės kirčiais. Tikrasis niekas anksčiau nesiryžo ar nemokėjo
paveikslas, o ne pamaldaus, dorybingo įžengti, dabar susitiko jie abu – Kūrėjas ir
teisuolio kaukė, kurią mėgo dėvėti fariziejai kūrinys. Viešpats pasilenkė ir pradėjo rašyti
bei Rašto aiškintojai. Šis paveikslas baisus. ant smėlio meilės žodžius.
Esame ir būsime skirtingi. Skirtingai
Jis netinka bažnyčių altoriams puošti. Su
juo sunku gyventi. Jo nedrįstame iki galo gyvensime. Skirtingai suvoksime savo tikėparodyti net per išpažintį. Jį nusinešame jimą. Skirtingai leisime gavėnios dienas ir
amžinybėn, ir tik ten švelnios Viešpaties švęsime Velykas. Ir vis dėlto kažkas bus
rankos užgydys visus randus, išlygins visas bendra. Gal nuodėmė? Taip, ir ji. Bet stipraukšles ir suteiks mūsų bruožams pirmykš- riau už viską šioje žemėje mus suvienija tas
nedidelis plotelis, kuriame Viešpats gali
tį spindėjimą.
Bet didžiausia staigmena ir didžiausia įbrėžti savo rašmenis. Kuriame visi esame
paguoda yra tai, kad Dievas myli šį baisųjį vienodai atviri, vienodai imlūs gailestingužmogaus paveikslą. Myli ne nuodėmę, mui ir meilei. (kun. Julius Sasnauskas OFM)

Iš visos širdies į mane atsiverskite...

...nes aš maloningas ir gailestingas.

Štai ką sako Viešpats, kuris per jūrą nutiesė kelią, per didelius vandenis –
taką; kuris vedė į žygį vežėčias ir žirgus, kovos ginkluotę ir visą kariuomenę.
(Visi jie ten guli ir nebepakyla – užgeso, užblėso kaip dagtis):
„Daugiau negalvokite apie tai, kas buvo, nežiūrėkite to, kas praėjo! Štai aš
kuriu nauja; tai jau dygsta, negi nematote? Juk aš tiesiu kelią per stepę, vedu
takus per tyrus.
Mane girs lauko žvėrys, šakalai ir stručiai. Juk aš tiekiu vandenį stepėje, išvedu upių takus per tyrus, kad duočiau atsigerti savo išrinktajai tautai. Tauta, kurią
sau subūriau, skelbs mano šlovę“.
Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė,
mus aptvindė linksmybe.
Kai iš nelaisvės Viešpats mus vedė,
atrodė mums sapnas.
Netvėrė džiaugsmu mūsų lūpos,
liežuviai – linksmybe. –

Kreipk, Viešpatie, mūsų likimą
tarytum Pietuos patvinusį srautą.
Su ašara beriamas grūdas,
bet džiaugsmas, pjūčiai atėjus. –

Tada pagonys kalbėjo:
„Jiems Viešpats stebuklą padarė!“
Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė!“
mus aptvindė linksmybe. –

Žmogus eina ir verkia,
į dirvą nešdamas sėklą.
Bet grįžta ir eidamas džiaugias,
derlingu nešinas pėdu. –

Broliai!
Aš visa laikau nuostoliu, palyginus su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties, pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad tik
laimėčiau Kristų ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia
įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą
tikėjimu. Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose,
noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių.
Aš nesakau, kad jau esu šito pasiekęs ar tapęs tobulas, bet aš vejuosi, norėdamas pagauti, nes aš jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Vis dėlto, broliai, aš nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršęs, kas už manęs, aš
veržiuosi pirmyn, į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, kurio Dievas kviečia siekti
Kristuje Jėzuje.
Iš visos širdies į mane atsiverskite, – sako Viešpats, –
nes aš maloningas ir gailestingas.

Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės
rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė.
Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai atveda moterį, sugautą svetimaujant.
Pastatė ją žmonių akivaizdoje ir kreipėsi į jį: „Mokytojau, ši moteris buvo
nutverta svetimaujant. Mozė mums Įstatyme yra liepęs tokias užmušti akmenimis. O tu ką pasakysi?“ Jie tai sakė, spęsdami jam pinkles, kad turėtų kuo
apkaltinti.
Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į ją
akmenį“. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė
trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Galiausiai liko vienas Jėzus ir ten
bestovinti moteris.
Atsitiesęs Jėzus paklausė: „Moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs
nepasmerkė?“
Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie“.
Jėzus jai tarė: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► Balandžio 7 d., šį sekmadienį, 10.30 val. šv. Mišias transliuos Marijos radijas.
Bažnyčios gale galėsite paaukoti Marijos radijo išlaikymui.
► 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 - už Kretingos parapijos 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.
► 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.
Jei turite artimųjų, kurie dėl ligos negali atlikti išpažinties bažnyčioje, pasirūpinkite,
kad pas ligonius apsilankytų kunigas. Kreiptis į parapijos raštinę.
► VERBŲ SEKMADIENIS
Balandžio 14 d., kitą sekmadienį švęsime Kr istaus įžengimą į J er uzalę ir pr adėsime Didžiąją savaitę. 8.00 val. Ryto šv. Mišios; 10.00 val. Verbų procesija iš Lurdo
slėnio į bažnyčią. Votyva; 12.30 val. Suma; 18.00 val. Vakaro šv. Mišios.

