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“. Surinktos lėšos bus skirtos parapijos evangelizacinei veiklai.
► PER DYKUMĄ
Kviečiame visus, patyrusius skyrybas arba stovinčius prie skyrybų slenksčio, į
užsiėmimų ciklą PER DYKUMĄ. Užsiėmimai vyksta sekmadieniais 16 val.
Registracija ir informacija tel.: 8 687 86317 (Daiva).
► 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.
► 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.
LITURGINIAI SKAITINIAI
27 P — Šv. Augustinas Kenterberietis, vyskupas
Apd 16, 11-15; Ps 149, 1-6. 9; Jn 15, 26 - 16, 4
28 A — Apd 16, 22-34; Ps 137, 1-3. 7-8; Jn 16, 5-11
29 T — Šv. Paulius VI, popiežius
Apd 17, 15. 22 - 18, 1; Ps 148, 1-2. 11-14; Jn 16, 12-15
30 K — Apd 18, 1-8; Ps 97, 1-4; Jn 16, 16-20
31 P — Švč. Mergelės Marijos Apsilankymas
Sof 3, 14-18; Iz 12, 2-6; Lk 1, 39-56
1 Š — Šv. Justinas, kankinys
Apd 18, 23-28; Ps 46, 2-3. 8-10; Jn 16, 23-28
2 S — KRISTAUS ŽENGIMAS Į DANGŲ (Šeštinės)
Apd 1, 1-11; Ps 46, 2-3. 6-9; Žyd 9, 24-28; 10, 19-23; Lk 24, 46-53
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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„Įgyk ramybę, ir daugelis aplink tave išsigelbės“, –
sako šv. Serafimas Sarovietis. Pagrindinė kliūtis, neleidžianti įgyti ramybę, yra
tikėjimo į mus mylintį
Viešpatį stoka ir nuodėmė,
nes per nuodėmę prarandame malonę.
Šv. Siluanas Atonietis
apie tai sako: „Nuodėminga,
aistrų pavergta siela negali
turėti ramybės ir džiaugtis
Viešpačiu, nors ir valdytų
visus žemės turtus, nors ir
karaliautų visame pasaulyje. Jeigu tokiam karaliui, linksmai puotaujančiam su savo
kunigaikščiais ir šlovingai sėdinčiam soste, staiga pasakytum: ‘Karaliau, tu dabar mirsi‘, – jo siela sunerimtų ir pradėtų drebėti iš baimės, ir jis pamatytų, koks yra silpnas. O
yra tokių vargšų, kurie nejaučia mirties baimės, jie sutinka ją ramiai, kaip palaimintasis
Simeonas, andai sušukęs: ‘Dabar gali, Valdove, kaip buvai žadėjęs, leisti savo tarnui
ramiai iškeliauti‘ (Lk 2, 29). Kokia rami buvo teisiojo Simeono siela, gali suprasti tik
tie, kurių sielos jaučia Dievo ramybę arba bent buvo ją patyrusios.“
Po Antrojo pasaulinio karo buvo išleista knyga „Paskutinieji laiškai iš Stalingrado“.
Tai vokiečių kareivių, apsuptų Stalingrade, laiškai, išsiųsti su paskutiniu lėktuvu prieš
lemiamą rusų kariuomenės ataką, kurioje visi žuvo. Viename iš šių laiškų, atrastų pasibaigus karui, jaunas kareivis rašė savo tėvams: „Nebijau mirti. Mano tikėjimas man
teikia šį nuostabų saugumą.“ Iš tiesų priešnuodis nerimui yra pasitikėjimas Dievu:
„Tegul neišsigąsta jūsų širdys! Tikite Dievą – tikėkite ir mane!” (Jn 14, 1). Todėl
šv. Mišių pabaigoje, pasikeisdami ramybės palinkėjimu, mes trokštame vienas kitam ne
tik gėrio, sveikatos, atleidimo, bet taip pat ir Kristaus ramybės, kuri pranoksta bet kokį
žinojimą (Ef 3, 19). (Kun. br. Ramūnas Mizgiris OFM)

Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio.

Iš Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius: „Jei nesiduosite apipjaustomi pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti“. Kilo nesutarimų ir didelių
ginčų tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai
kurie antiochiečiai nuvyks dėl šio ginčo į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius.
Tada apaštalai ir vyresnieji kartu su visa bažnyčia nutarė pasiųsti į Antiochiją
iš savo tarpo išrinktus vyrus kartu su Pauliumi ir Barnabu. Tai buvo Judas,
vadinamas Barsabu, ir Silas, kurie buvo vadovaujantys brolių tarpe. Jiems įteikė
tokį raštą:
„Apaštalai ir vyresnieji broliai siunčia sveikinimą Antiochijoje, Sirijoje bei
Kilikijoje gyvenantiems broliams, kilusiems iš pagonių. Sužinoję, jog kai kurie
iš mūsų nuvykę asmenys, mūsų neįgalioti, savo kalbomis pasėjo jūsų sielose nerimą bei sąmyšį, mes, bendrai susirinkę, nusprendėme pasiųsti pas jus išrinktus
vyrus kartu su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi, kurie už mūsų Viešpatį
Jėzų Kristų yra guldę savo galvas. Taigi siunčiame su jais Judą ir Silą, kurie
jums tą patį praneš gyvu žodžiu. Šventajai Dvasiai ir mums pasirodė teisinga
neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina: susilaikyti nuo aukų stabams, kraujo, pasmaugtų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Jūs gerai elgsitės,
saugodamiesi šitų dalykų. Likite sveiki!“

O Dieve, tave tegarbina tautos,
tešlovina visos tautelės!

Ir nunešė mane dvasios jėga ant
didelio ir aukšto kalno, ir parodė
Tebūna mums Dievas didžiai maloningas,
man šventąjį miestą, Jeruzalę, nutelaimina mus, giedriu veidu težvelgia.
žengiančią iš dangaus, nuo Dievo,
Tegu jo žygius pažįsta pasaulis,
žėrinčią Dievo šlove. Jos švytėjivisų tautų žmonės – jo išganingąjį darbą. –
mas tarsi brangakmenio, tarsi jaspio akmens, tviskančio kaip krišVisa žmonija tegu linksminas, džiaugias,
tolas. Ji apjuosta dideliu, aukštu
kad tu tautose viešpatauji teisingai,
mūru su dvylika vartų, o ant vartų
pasauly tautoms vadovauji. –
dvylika angelų ir užrašyti dvylikos
Izraelio giminių vardai. Nuo saulėO Dieve, tave garbina tautos,
tekio pusės treji vartai, nuo žiemių
treji vartai, nuo pietų treji vartai ir
tešlovina visos tautelės.
nuo saulėlydžio treji vartai. Miesto
Tegu mus laimina Dievas,
mūrai turi dvylika pamatų, ant kupasaulio kraštai tegu jį pagerbia. –
rių užrašyti dvylikos Avinėlio apaštalų vardai.
Bet aš jame nemačiau šventyklos, nes Viešpats, visagalis Dievas, ir Avinėlis
yra jo šventykla. Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jį apšviečia tviskanti Dievo šlovė ir jo žiburys yra Avinėlis.

Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio.

Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, – sako Viešpats, –
ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį ateisime ir apsigyvensime.
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį
ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis,
kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs.
Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį
mano vardu Tėvas atsiųs, – jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums
pasakęs.
Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip
duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi! Jūs girdėjote, kaip aš
pasakiau: aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jus! Jei mylėtumėte mane, džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas Tėvą, nes Tėvas už mane aukštesnis. Ir dabar, prieš
įvykstant, jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę“.
________________________________________________________________
SKELBIMAI
► 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).
► SEKMINIŲ DEVYNDIENIS
Gegužės 31-birželio 9 d. - maldų Šventajai Dvasiai devyndienis. 18.00 val. šv.
Mišios. Po šv. Mišių – Sekminių novena (devyndienis), šlovinimas ir brolių pranciškonų mokymai. Birželio 8 d. – SEKMINIŲ VIGILIJA. 17.15 val. - Šlovinimas. 18.00
val. - šv. Mišios. Po šv. Mišių – suneštinės vaišės – agapė pranciškonų vienuolyno koridoriuje. Nuo 20.00 val. Sekminių vigilija – budėjimas per naktį.

► TĖVO DIENA
Birželio 2 d. – Tėvo diena. Šv. Mišios už gyvus ir mirusius tėvus bus aukojamos 8.00,
10.30, 12.30 ir 18.00 val. Aukoti šv. Mišioms galėsite įmesdami auką į aukų dėžę,
esančią bažnyčios priekyje, arba atnešdami į parapijos raštinę.
► KRETINGOS PARAPIJOS VASAROS STOVYKLA VAIKAMS
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).

