SKELBIMAI
► 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. (Priimami įvairūs daiktai, išskyrus rūbai ir
avalynė). Daiktai už simbolinę auką bus pardavinėjami Šv. Antano atlaidų šventės
metu - birželio 15 d. „blusturgyje“.
► ŽAIDIMŲ KAMBARYS
Mamos ir/ar tėčiai, kurie neturite kur palikti savo mažamečių nuo 3 iki 7 metų ar
pradinukų trumpam laikui, kviečiame nemokamai pasinaudoti Žaidimų kambario
paslauga Šv. Antano dienos centre (J. Pabrėžos g. 4, Kretinga).
Registracija tel.: 8 645 43478. Žaidimų kambarys veikia antradieniais, trečiadieniais ir ketvirtadieniais nuo 10 iki 15 val.
► PARAMA ŠV. ANTANO DIENOS CENTRUI
Prašome paremti Šv. Antano dienos centro namelio remontus. Už aukotojus, kurie
paaukoja nuo 20 eurų, meldžiamės kasdien jų intencijomis ir kartą per mėnesį
skiriame auką šv. Mišioms, prašant šv. Antano užtarimo.
Aukas galite palikti parapijos raštinėje, AUKŲ DĖŽUTĖJE bažnyčios gale arba
pervesti per banką. Daugiau informacijos www.svantanodc.lt.
► SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI
Norinčius priimti Santuokos sakramentą kviečiame registruotis bažnyčios raštinėje
likus ne mažiau kaip 5 mėnesiams iki numatytos jungtuvių datos.

► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI
Knygą „Šventojo Antano gyvenimas“, kaina - 4 €; žurnalą „Artuma“, kaina - 1,20 €;
knygą „KRETINGOS PRANCIŠKONŲ BAŽNYČIAI - 400“, kaina - 25 €.
LITURGINIAI SKAITINIAI
20 P — Šv. Bernardinas Sienietis, kunigas
Apd 14, 5-18; Ps 113, 1-4. 15-16; Jn 14, 21-26
21 A — Šv. Kristoforas Magaljanesas ir jo draugai, kankiniai
Apd 14, 19-28; Ps 144, 10-13. 21; Jn 14, 27-31
22 T — Šv. Rita Kašietė, vienuolė
Apd 15, 1-6; Ps 121, 1-2. 3-4a. 4b-5; Jn 15, 1-8
23 K — Apd 15, 7-21; Ps 95, 1-3. 10; Jn 15, 9-11
24 P — Apd 15, 22-31; Ps 56, 8-12; Jn 15, 12-17
25 Š — Šv. Beda Garbingasis, kunigas, Bažnyčios mokytojas
Šv. Grigalius VII, popiežius
Šv. Marija Magdalena de Paci, mergelė
Apd 16, 1-10; Ps 99, 2. 3. 5; Jn 15, 18-21
26 S — VI VELYKŲ SEKMADIENIS
Apd 15, 1-2. 22-29; Ps 66, 2-3. 5. 6; Apr 21, 10-14. 22-23; Jn 14, 23-29
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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vaikai; jis juk leidžia savo saulei tekėti blogiesiems ir geriesiems, siunčia lietų ant teisiųjų ir neteisiųjų“ (Mt 5, 44–45). Iš šių
Artimo meilė yra senas įstatymas. mūsų Išganytojo žodžių matyti, kad reikia
„Nenešiosi širdyje neapykantos savo arti- mylėti artimą ne dėl to, kad jis yra mūsų
mui. Nors tektų savo artimą ir pabarti, neuž- geradaris, draugas, bičiulis ar šiaip mums
sitrauk per jį nuodėmės. Nekeršysi ir nebūsi naudingas žmogus. Esame raginami mylėti
nusistatęs prieš savo tautiečius, bet mylėsi ir mums nenaudingus, mus persekiojančius
savo artimą kaip save patį“ (Kun 19, 17). ir šmeižiančius žmones, nes Dievas taip
Jei artimo meilė apimtų vien geradarius, daro. Kas neturi Dievo meilės, tas yra pasdraugus ir bičiulius arba tik mums reikalin- kendęs savimeilėje, o save mylėdamas, jis
gus ir naudingus žmones, tokia meilė būtų temyli tik tuos, kurie jam yra geri ir naudinlabai lengva, nereikėtų jos remti įsakymu: gi, ir ims nekęsti tų, kurie jam nemalonūs ir
širdis pati linksta į tuos, kurie mums gera kenksmingi. Nekęsdamas, jis linki jiems ir
daro. Tačiau Jėzus įsako mylėti taip, kaip jis trokšta jų pražūties, o progai pasitaikius tai
mylėjo – tarnaujančia ir besiaukojančia meile. virsta blogais darbais. Čia ir glūdi priežastis
Vaiko širdis trokšta tėvo ir motinos ir paaiškinimas, kodėl kyla sukilimai ir remeilės. Ir gimdytojai nori, kad vaikai juos voliucijos.
mylėtų. Nepalyginti stipresnė meilė turi būti
Šiandien mums išklausius Evangelijos
tarp Dievo ir mūsų! Juk Dievas yra tikriau- gali kilti keistas klausimas: koks gi čia nausias mūsų Tėvas, o mes – Jo vaikai. Dievas jas Jėzaus įsakymas, jei jau Senajame Testanepametė mūsų lyg našlaičių, nepaliko mente pasakyta: „Klausykis, Izraeli! Viešaklam likimui. Jis nori palaikyti su mumis pats yra mūsų Dievas, vien tik Viešpats.
meilės ryšius. Tėvai, pavyzdžiui, neturi įsa- Mylėsi Viešpatį, savo Dievą, visa širdimi,
kymo mylėti savo vaikus, nes jų širdis pati visa siela ir visomis jėgomis“ (Įst 6, 5). Severžiasi prie meilės. O vaikų širdis dažnai najame Testamente meilė artimui buvo manukrypsta nuo meilės tėvams, todėl Dievas tuojama savęs meile. Nauja yra tai, jog
primena vaikams, kad gerbtų savo tėvus: Jėzus liepia mylėti vienam kitą taip, kaip Jis
„Gerbk savo tėvą ir savo motiną.“ Tačiau myli. Todėl mums svarbu suprasti, išsiaiššis įsakymas yra ne tiek meilės, kiek teisin- kinti, kaip Jėzus mus myli. „Turėdamas
gumo įsakymas, nes, be Dievo, tėvai yra Dievo prigimtį, godžiai nesilaikė savo lygydidžiausi žmogaus geradariai. Tad teisinga, bės su Dievu, bet apiplėšė pats save, priimkad vaikai atsilygintų už gautas geradary- damas tarno išvaizdą ir tapdamas panašus į
bes. Tačiau artimo meilė siekia kur kas to- žmones. Jis ir išore tapo kaip visi žmonės;
liau, ji liepia mylėti ir tuos, kurie mus nusk- jis nusižemino, tapdamas klusnus iki mirriaudė ir pasidarė mūsų priešai. „Mylėkite ties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 6–8). Meilė
savo priešus ir melskitės už savo persekio- paskatino Dievą tapti žmogumi.
tojus, kad būtumėte savo dangiškojo Tėvo (Bažnyčios žinios)

Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.

Paulius kartu su Barnabu pasuko atgal į Listrą, Ikoniją ir Antiochiją. Ten jie
stiprino mokinių dvasią ir skatino juos išsaugoti tikėjimą, nes per daugelį vargų
mes turime įeiti į Dievo karalystę. Kiekvienoje bendruomenėje su malda ir
pasninku, uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos
Viešpačiui, kurį šie buvo įtikėję.
Apkeliavę Pizidiją, jie atvyko į Pamfiliją, paskelbė žodį Pergėje ir leidosi
žemyn į Ataliją. Iš čia išplaukė į Antiochiją, kur buvo buvę pavesti Dievo
malonei, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė.
Sugrįžę jie sušaukė bendruomenę ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs
Dievas per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus.
Dieve, mano Valdove,
aš tavo vardą garbinsiu amžiais.
Viešpats švelnus, gailestingas,
didžiai maloningas, rūstaut negreitas.
Viešpats visiems yra geras,
savo visiems kūriniams gailestingas. –
Viešpatie, tegu visi tvariniai tau dėkoja,
tegu tave garbina ištikimieji.
Tegu jie skelbia tavo karalystės kilnumą,
tegu garsina tavo galybę. –
Kad visi žmonės suprastų tavo didybę,
tavo karalystės kilnumą.
Tavo karalystė – amžina karalystė,
tu kartų kartoms viešpatausi. –

Aš, Jonas, regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji
žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko.
Ir išvydau šventąjį miestą – naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo
Dievo, kuri buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą
balsą, skambantį nuo sosto: „Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens
pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną
ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto,
nes kas buvo anksčiau, tas praėjo“.
O Sėdintysis soste tarė: „Štai aš visa darau nauja!“ Ir sako: „Rašyk, nes šitie
žodžiai patikimi ir tikri“.

Aš jums duodu naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.

Aš jums duodu naują įsakymą, – sako Viešpats; –
kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.
Judui pasišalinus iš Velykų vakarienės būsto, Jėzus prabilo:
„Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu
Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, – bematant jį
pašlovins.
Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Aš jums duodu naują įsakymą,
kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs taip mylėtumėte
vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei mylėsite vieni kitus“.
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► PER DYKUMĄ
Gegužės 19 d., šį sekmadienį, 16 val. parapijos namuose pr adedamas užsiėmimų
ciklas PER DYKUMĄ (asmenims, patyrusiems skyrybas arba stovintiems prie skyrybų
slenksčio). Registracija ir informacija tel.: 8 687 86317 (Daiva).
► PAŠAUKIMŲ DIENA
Pasauliečiai pranciškonai, gegužės 31 d., penktadienį, po vakaro šv. Mišių, maloniai
kviečia visus į „Pašaukimų dieną“, kurioje bus galimybė susitikti su brolijos nariais ir
susipažinti su pranciškoniškuoju gyvenimu. Kviečia ir laukia Jūsų pasauliečiai pranciškonai brolijos patalpose (įėjimas iš vienuolyno kiemo).
► PRANCIŠKONIŠKAS SEPTYNIŲ DŽIAUGSMŲ ROŽINIS
Kiekvieną šeštadienį*, 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.
► 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.
► KRETINGOS PARAPIJOS VASAROS VAIKŲ STOVYKLA
Kviečiame 10 - 11 m. vaikus į vasaros stovyklą „Kodėl Jėzus?“, kuri vyks liepos 1 6 d. Jaunimo sodyboje (K ėk štų k m.). 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 nepertr 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).

