SKELBIMAI
► ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Gegužės 12 d., šį sekmadienį, Švč. J ėzaus Šir dies seser ys Pr anciškonės
misionierės kviečia visus į Švč. Sakramento adoraciją nuo 14.00 iki 18.00 val. jų
vienuolyno koplyčioje (V ilniaus g. 3, „Špitolės“ II aukšte).
► PRANCIŠKONIŠKAS SEPTYNIŲ DŽIAUGSMŲ ROŽINIS
Nuo gegužės mėnesio šeštadieniais*, 17 val. bažnyčioje pasauliečiai pranciškonai
kviečia visus kartu melstis Septynių džiaugsmų Švč. M. Marijos rožinį.
*Pirmaisiais mėnesio šeštadieniais, 17 val. Švč. M. Marijos rožinį meldžiasi
Marijos legionas.
► KRETINGOS PARAPIJOS VASAROS VAIKŲ STOVYKLA
Kviečiame 10 - 11 m. vaikus į vasaros stovyklą „Kodėl Jėzus?“, kuri vyks liepos
1 - 6 d. Jaunimo sodyboje (K ėkštų km.). Registr acija vyksta iki bir želio 15 d.
el. paštu: seseedita@gmail.com. Registruojantis reikia nurodyti: vaiko vardą,
pavardę, adresą, tėvų tel. nr. Auka - 60 €. Daugiau informacijos tel.: 8 603 56869.





____________________________________________________________________________________
——————————————————————————————————————————

► NEPERTRAUKIAMA ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Birželio 9 - 15 d. Kankinių koplyčioje vyks neper tr aukiama Švč. Sakr amento
adoracija. Kviečiame skirti laiko ir pabūti vienybėje su Jėzumi Švč. Sakramente
nors valandą. Ypač nakties metu. Kviečiame užsiregistruoti. Grafikas - bažnyčios
gale. Daugiau informacijos tel.: 8 603 56869 (ses. Edita).
► PARAPIJOS „BLUSTURGIS“
Turite namuose nereikalingų daiktų, kurių nesinorėtų išmesti? Suteikite daiktams
antrą gyvenimą naujų šeimininkų rankose. Atneškite juos į parapijos namus sekmadieniais nuo 11.30 iki 12.30 val. Daiktai už simbolinę auką bus pardavinėjami
Šv. Antano atlaidų šventės metu - birželio 15 d. „blusturgyje“.
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LITURGINIAI SKAITINIAI
P — Fatimos Švč. Mergelė Marija
Apd 11, 1-18; Ps 41, 2-3; Ps 42, 3-4; Jn 10, 1-10
A — Šv. Motiejus, apaštalas
Apd 1, 15-17. 20-26; Ps 112, 1-8; Jn 15, 9-17
T — Apd 12, 24-13, 5; Ps 66, 2-3. 5-6. 8; Jn 12, 44-50
K — Šv. Andriejus Bobola, kunigas, kankinys
Apd 13, 13-25; Ps 88, 2-3. 21-22. 25. 27; Jn 13, 16-20
P — Apd 13, 26-33; Ps 2, 6-11; Jn 14, 1-6
Š — Šv. Jonas I, popiežius, kankinys
Apd 13, 44-52; Ps 97, 1-4; Jn 14, 7-14
S — V VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 14, 21b-27; Ps 144, 8-13; Apr 21, 1-5a; Jn 13, 31-33a. 34-35

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.

Kiekvienas mūsų yra būtinas Dievui,
tvirtinančiam, kad niekuomet mūsų nepaliks, kad mūsų niekas neišplėš iš Tėvo rankos. Kristus yra tikrasis mūsų Ganytojas. Jis
duoda savo avims gyvybę, neišnaudoja jų,
nenori piktnaudžiauti jų pasitikėjimu ar
joms viešpatauti. Jis atėjo tarnauti. Jis mus
pažįsta ir šaukia vardu, kiekvienas mūsų
esame Jam svarbūs, vieninteliai, gerbiami ir
mylimi mūsų nepakartojamoje kelionėje
drauge su Juo. Jis nenori, kad mes liktume
pasyvūs ir nepastebimi. Jis nori matyti mus,
kaip laisvas ir kūrybingas asmenybes.
Galbūt tik mes, būdami Jo milžiniškos
kaimenės nariais, pernelyg dažnai laikomės
nelemto įpročio vilktis kaimenės gale. Žvelgiame į žemę ir murmame nepatenkinti. Iš
tiesų: juk kojos skauda, kankina troškulys,
kelio dulkės graužia gerklę, pamėginus nukrypti į šalį žiaurūs šunys puldami vėl
grąžina į kaimenę, o pats Viešpats eina vis

pirmyn, tikriausiai, vesdamas mus į didingus susitikimus, kur, tiesą sakant, visai neturime noro eiti. Ir Jo žingsnis toks greitas… Nejaugi Jis nesuvokia, kad nespėjame
paskui Jį, kad širdis daužosi krūtinėje,
atrodo, norėdama iššokti laukan, ir trūksta
kvapo?
Žinoma, mes neabejojame, kad Viešpats, kaip pasakyta psalmėje, mus veda
teisingais keliais, tačiau kodėl tas kelias
amžinai veda vis aukštyn? Todėl į širdį vis
braunasi abejonė ir pagunda paieškoti ne
tokio sunkaus kelio. Kaimenės gale avys
eina nuleidusios galvas. Matome tik dulkes,
akmenis ir erškėčius, todėl niekaip nepamilstame to varginančio kelio.
Tačiau viskas pasikeičia, kai išdrįstame
pakelti galvą ir pažvelgti į savo Ganytoją.
Išvystame nukryžiuotą ir prisikėlusį Viešpatį, kuris atėjo pas mus ir yra su mumis,
kviesdamas visus prisiglausti prie Jo širdies.
Reikia tiek nedaug: tik pakelti akis aukštyn.

(Mons. Adolfas Grušas)

Aš – gerasis ganytojas, aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane.

Paulius ir Barnabas iš Pergės leidosi toliau ir pasiekė Pizidijos Antiochiją.
Šeštadienį jie nuėjo į sinagogą ir ten susėdo. Daugelis žydų ir dievobaimingų
prozelitų sekė paskui juos. Šie kalbėjosi su jais ir ragino būti ištikimus Dievo
malonei.
Kitą šeštadienį kone visas miestas susirinko pasiklausyti Dievo žodžio. Išvydus tokias minias, žydus apėmė pavydas, ir jie piktžodžiaudami ėmė prieštarauti
Pauliaus kalbai.
Tuomet Paulius ir Barnabas ryžtingai pasakė: „Pirmiausia jums turėjo būti
skelbiamas Dievo žodis, bet kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote save nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepė
Viešpats: ‘Paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat
žemės pakraščių’“.
Tai girdėdami, pagonys džiaugėsi ir šlovino Dievo žodį; ir įtikėjo visi paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip Viešpaties žodis išplito po visą kraštą.
Tuo tarpu žydai sukurstė maldingas bei kilmingas moteris ir įtakingus miesto
piliečius. Jie sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo
žemių. O tie, nusikratę prieš juos nuo kojų dulkes, atvyko į Ikoniją. Mokiniai
buvo pilni džiaugsmo ir Šventosios Dvasios.
Esam Viešpaties liaudis,
jo kaimenės avys.
Visos šalys, džiūgaukit Dievui,
jam tarnaukite linksmos,
jo akivaizdon ženkit džiaugsmingai! –

Jis tikras Dievas, žinokit!
Jis mus sukūrė, esam jo žmonės,
esam jo liaudis, jo kaimenės avys. –
Viešpats juk geras ir gailestingas per amžius,
ir per kartų kartas mums atsidavęs. –

Aš, Jonas, regėjau: štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti, iš
visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir Avinėlį, apsisiautę
baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose.
Vienas iš vyresniųjų man tarė: „Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo
apsiaustus ir juos išbaltino Avinėlio kraujyje. Todėl jie stovi prieš Dievo sostą ir
tarnauja jam dieną naktį jo šventovėje, o Sėdintysis soste išskleis ant jų padangtę. Jie
nebealks, nebetrokš, nebekepins jų saulė nei jokia kaitra. Nes Avinėlis, kuris stovi
prieš sostą, juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens šaltinių, ir Dievas nušluostys
kiekvieną ašarą nuo jų akių“.
Aš – gerasis ganytojas, – sako Viešpats; –
aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane.

Aš – gerasis ganytojas, aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane.

Jėzus žydams pasakė:
„Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane.
Aš joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų
nepagrobs iš mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir
niekas jų neišplėš iš Tėvo rankos. Aš ir Tėvas esame viena“.
________________________________________________________________
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► Į KRETINGĄ ATVYKSTA
KATALIKŲ BENDRUOMENĖ „MARTINDOM“ IŠ SLOVAKIJOS
Kviečiame į maldos ir šlovinimo vakarą su bendruomene „Martindom“ iš Slovakijos, kuris vyks gegužės 17 d., 19.30 val. Šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6).

1992 metais Bratislavoje susikūrusios katalikų bendruomenės „Martindom“ ištakos –
maža maldos grupelė, kurios nariai troško labiau pažinti Dievą ir valandų valandas melstis,
kad Šventoji Dvasia įžengtų į jų gyvenimus. Greitai ši grupė išaugo į kelis šimtus narių
vienijančią bendriją, kurios vadovas Mario Tomašik liudija: „Bendruomenės kūrimosi pradžioje nei vienas nebūtume pagalvoję, kaip smarkiai išaugs ši atsinaujinusi maldos grupelė.
Su nuostaba ir džiaugsmu žvelgiu į viską, ką Dievas jau padarė per šią bendruomenę, ir
tikiu, kad tai yra tik dar didesnių dalykų, kuriuos Jis yra paruošęs, pradžia“. Pagrindinė
„Martindom“ misija – tai šlovinimas ir šlovintojų ugdymas. Bendruomenėje veikia net trys
šlovinimo komandos, kurioms vadovauja Martina Belejova, Michal Steiner ir Eva Hreškova. Be šlovinimo savo susirinkimuose jie nuolat kviečiami į kitas bendruomenes, parapijas
ir festivalius. „Martindom“ kuria šlovinimo mokyklas, rengia savaitgalio seminarus, veda
teminius užsiėmimus festivaliuose. Bendruomenė yra įsteigusi vaikų tarnybą, o taip pat
savanorius ir misijas koordinuojantį informacinį centrą. Jau daugiau kaip 20 metų kiekvieną
savaitę Bratislavoje vyksta maldos susitikimai pavadinimu „Trečiadienis“ – tai visiems
atviri šlovinimo vakarai su mokymais ir užtarimo malda. „Trokštame kurti bendruomenę,
liudijančią, jog Dievas yra geras ir turintis galią perkeisti gyvenimus. Tikime, kad šlovinimas ir garbinimas – tai natūrali žmogaus reakcija į Dievo gerumą ir meilę“, – sako
„Martindom“ bendruomenės nariai.
„Martindom“ nariai į Lietuvą atvyksta katalikų evangelizacijos bendruomenės „Naujoji
Sandora“ ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos kvietimu. Gegužės 16-17 dienomis Kretingoje slovakai ves šlovinimo seminarą, skirtą visos Lietuvos šlovinimo grupių
vadovams, muzikantams ir vokalistams, kurie jau tarnauja Bažnyčiai šlovinimo srityje.
Dviejų dienų seminarą, kuriame galės dalyvauti tik iš anksto užsiregistravę dalyviai, užbaigs visiems atviras jungtinis maldos ir šlovinimo vakaras. Svečiai iš Slovakijos ves mokymus ir gegužės 18 dieną Šilutės H. Šojaus konferencijų centre (Lietuvninkų g. 4) vyksiančiame Palaiminimų šeštadienyje. Renginio programa bus tiesiogiai transliuojama Telšių
vyskupijos „YouTube“ kanale. (Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos informacija)

► GEGUŽINĖS PAMALDOS
Gegužinės pamaldos Švč. Mergelės Marijos garbei mūsų bažnyčioje vyksta kasdien po
18 val. šv. Mišių, sekmadieniais - po Sumos.
► 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.

