SKELBIMAI
► ŠV. ANTANO ATLAIDAI
BIRŽELIO 10 D. 18.00 val. Šv. Mišios ir Malda už Kretingos rajono policijos komisariato, Kretingos rajono savivaldybės Priešgaisrinės bei Valstybės sienos apsaugos tarnybų
darbuotojus, Krašto apsaugos savanorių pajėgų karius savanorius ir Lietuvos šaulių sąjungos narius.
BIRŽELIO 11 D. 18.00 val. Šv. Mišios ir Malda už Kretingos rajono savivaldybės
darbuotojus ir politikus. 19.00 val. Vergilio Gamboso knygos ŠVENTOJO ANTANO GYVENIMAS pristatymas (knygos rengėjas kun. dr. Simas Maksvytis) ir iliustracijų parodos
ANTANAS IŠ PADUVOS – ŽMONIŲ ŠVENTASIS atidarymas bažnyčios galerijoje.
BIRŽELIO 12 D. 18.00 val. Šv. Mišios ir lelijų šventinimas, Malda už Kretingos miesto ir rajono švietimo ir mokslo darbuotojus, nevyriausybines organizacijas.
BIRŽELIO 13 D. – ŠV. ANTANO PADUVIEČIO ŠVENTĖ. 7.00 val. Šv. Mišios. 12.30
val. Šv. Mišios ir duonos šventinimas. 18.00 val. Šv. Mišios ir Malda už Kretingos
miesto ir rajono ligonius, slaugytojus, medicinos ir socialinius darbuotojus. 19.30 val.
Suneštinės vaišės – agapė bažnyčios šventoriuje.
BIRŽELIO 14 D. 12.30 val. Šv. Mišios už Lietuvos laisvės kovotojus ir tremties aukas.
18.00 val. Šv. Mišios ir Malda už Kr etingos miesto ir rajono kultūros bei žiniasklaidos
darbuotojus.
BIRŽELIO 15 D. 8.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje. 9.00, 11.00, 13.00, 15.00 val. filmo
ANTANAS – DIEVO KARYS (rež. Antonello Belluco) peržiūra koplyčioje, bažnyčios šventoriuje. 11.00-15.00 val. Parapijos „blusturgis“ bažnyčios šventoriuje. 18.00 val. Šv.Mišios
ir Malda už Kretingos miesto ir rajono verslininkus bei žemdirbius. 20.30 val. Grupės
SAULĖS BROLIAI koncertas bažnyčios šventoriuje.
BIRŽELIO 16 D. 8.00, 10.30, 12.30 val. Šv. Mišios bažnyčioje. 14.00-15.30 val. Šeimų
suneštinės vaišės – agapė prie Kretingos miesto estrados. 14.00-17.00 val. Informacinė
parapijos grupių mugė prie Kretingos miesto estrados. 15.30-17.30 val. Maldos popietė su
šlovinimo grupe RUAH Kretingos miesto estradoje. 17.30 val. Šventinė šeimų eisena iš Kretingos miesto estrados į bažnyčią. 18.00 val. Šv. Mišios (vadovauja J. E. Telšių vyskupas
Kęstutis Kėvalas) ir Malda už Kretingos miesto ir rajono šeimas bei jaunimą.
LITURGINIAI SKAITINIAI
3 P — Šv. Karolis Luanga ir jo draugai, kankiniai
Apd 19, 1-8; Ps 67, 2-7; Jn 16, 29-33
4 A — Apd 20, 17-27; Ps 67, 10-11. 20-21; Jn 17, 1-11
5 T — Šv. Bonifacas, vyskupas, kankinys
Apd 20, 28-38; Ps 67, 29-30. 33-36; Jn 17, 11-19
6 K — Šv. Norbertas, vyskupas
Apd 22, 30; 23, 6-11; Ps 15, 1-2. 5. 7-11; Jn 17, 20-26
7 P — Apd 25, 13-21; Ps 102, 1-2. 11-12. 19. 21; Jn 21, 15-19
8 Š — Apd 28, 16-20. 30-31; Ps 10, 4-5. 7; Jn 21, 20-25
SEKMINIŲ VIGILIJA
Pr 11, 1-9 arba Iš 19, 3-8a. 16-20b arba Ez 37, 1-14 arba Jl 3, 1-5;
Ps 103, 1-2a. 24 ir 35c. 27-28. 29bc-30; Rom 8, 22-27; Jn 7, 37-39
9 S — ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (Sekminės)
Apd 2, 1-11; Ps 103, 1. 24. 29-31. 34; 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; Jn 20, 19-23
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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Jėzaus žengimas į Dangų Jo mokiniams buvo pabaiga ir pradžia. Jėzaus
fizinis kūnas atsiskyrė, tačiau Jėzus
liko su jais savo dvasia. Jėzus sukviečia mokinius ir duoda jiems paskutinius nurodymus: „Eikite į visą pasaulį
ir skelbkite Evangeliją visai kūrinijai.“
Siųsdamas mokinius Jėzus paveda
jiems ne tik perteikti Jo mokymą, bet
svarbiausia užmegzti asmeninį ryšį su
Mokytoju. Iš esmės Jėzus atnaujina
kvietimą Juo sekti. Šis kvietimas privalo pasiekti visus žmones, įskaitant ir
mus. Mums reikia Šventosios Dvasios,
kurią Jėzus pažadėjo: „Kai ant jūsų
nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite
jos galybės ir tapsite mano liudytojais
Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės pakraščių.“ Tikras krikščionis negali pasilaikyti tikėjimo vien sau, bet turi dalytis savo tikėjimu su kitais.
Tai yra tikros evangelizacijos ženklas. Apaštalo Pauliaus malda tinka mums visiems: „kad
Dievas suteiktų išminties ir apreiškimo dvasią, kad apšviestų jūsų dvasines akis“. Mums
visiems to labiausiai reikia. Štai vienas gražus pasakojimas. Įžengusio į dangų Jėzaus angelai pradėjo klausinėti apie Jo darbą žemėje. Jėzus papasakojo apie savo gyvenimą, mirtį,
prisikėlimą ir kaip Jis įvykdė Tėvo valią, kad žmonės neprarastų išganymo. Vienas angelas
paklausė: „Bet dabar, kai Tu esi danguje, kas tą darbą tęs toliau?“ Jėzus atsakė, kad Jis
turėjo būrį mokinių ir jie tęs Jo darbą. Angelai nustebo: „Argi Petras, kuris Tavęs išsižadėjo, ir kiti, kurie išbėgiojo, kai buvai vedamas nukryžiuoti, negi jie tęs Tavo pradėtą darbą?
Kokį turi planą, jei jie visiškai nieko nedarys?“ Jėzus atsakė: „Aš kito plano neturiu. Jais
pasitikiu.“ Taip. Jėzus neturi kito plano. Jis pasitiki mumis, kiekvienu iš mūsų, kad mes
tęsime Jo darbą, liudysime kitiems Tėvo meilę ir mylėsime kitus, kaip Jėzus kad mus mylėjo. Šią savaitę, laukdami Sekminių šventės, skirkime daugiau laiko maldai, prašykime
Šventosios Dvasios dovanų ir pagalbos, tikėdami Jėzaus pažadu: „Štai aš esu su jumis per
visas dienas iki pasaulio pabaigos.“ Jėzus yra su mumis per visas dienas, kiekvieną akimirką, o mes: ar galime sakyti esantys visuomet su Juo? (Vincas Kolyčius; Žodis tarp mūsų)

Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.

Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.

Pirmojoje knygoje, Teofiliui, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių
veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją
Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis jiems
pateikė daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis
ir aiškindamas apie Dievo Karalystę.
Kartą, bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet
laukti Dievo pažado, – „apie kurį, – tarė jis, – esate girdėję iš mano lūpų; nes Jonas
krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia“.
Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: „Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio
karalystę?“ Jis atsakė: „Ne jums žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo
nuožiūra. Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite
mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės
pakraščių“.
Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis jį paslėpė nuo jų
akių. Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų atsirado
du vyrai baltais drabužiais ir prabilo: „Vyrai, galilėjiečiai, ko stovite, žiūrėdami į
dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip esate matę jį
žengiant į dangų“.

atvėrė mums naują ir gyvą kelią pro uždangą, tai yra per savąjį kūną; mes turime ir
didį kunigą Dievo namams. Todėl ateikime su tyra širdimi ir giliu tikėjimu, apvalę
širdis nuo nešvarios sąžinės ir nuplovę kūną švariu vandeniu! Išsaugokime
nepajudinamą vilties išpažinimą, nes patikimas tas, kuris yra davęs pažadus.
Eikite ir padarykite mano mokiniais visų tautų žmones, –
sako Viešpats. – Aš esu su jumis per visas dienas
iki pasaulio pabaigos.
Jėzus pasakė savo mokiniams:
„Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių, ir jo
vardu visoms tautoms, pradedant nuo Jeruzalės, bus skelbiamas atsivertimas
nuodėmių atleidimui gauti. Jūs esate šių dalykų liudytojai.
Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano Tėvas. Jūs pasiliksite mieste, kol
būsite apdovanoti jėga iš aukštybių“.
Jėzus nusivedė mokinius palei Betaniją ir, iškėlęs rankas, palaimino juos.
Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui, didelio
džiaugsmo kupini, sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir šlovino Dievą.
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Kai Dievas žengė aukštyn – linksmybė aidėjo,
gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant.
Plokite delnais, visos tautos,
džiaugsmo šauksmais šlovinkit Dievą!
Vai, šiurpulinga Dievo didybė –
tai visos žemės aukščiausias Valdovas. –

Dievas – visos žemės Valdovas!
Giedokit, kaip tik išmanot!
Dievas – tai tautų Viešpats,
jis sėdi savo šventajame soste. –

Kai žengė Dievas aukštyn – linksmybė aidėjo,
gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant.
Vai, skambinkit Dievui, giedokit!
Skambinkit… skambinkit… mūsų Valdovui! –
Kristus įžengė ne į rankų darbo šventyklą – tikrosios atvaizdą, bet į patį dangų,
kad nuo dabar mus užtartų, stovėdamas prieš Dievo veidą. Ir įžengė ne tam, kad
pakartotinai atnašautų save, kaip daro vyriausiasis kunigas, kuris kasmet įeina į
šventovę su svetimu krauju, – tuomet Kristui būtų reikėję daugelį kartų kentėti nuo
pasaulio sukūrimo. Bet dabar jis vieną kartą visiems laikams pasirodė amžių
pabaigoje, kad savo auka sunaikintų nuodėmę.
Ir kaip žmonėms skirta vieną kartą mirti ir stoti į teismą, taip ir Kristus, vieną
kartą paaukotas, kad atsilygintų už visų nuodėmes, antrą kartą pasirodys ne dėl
nuodėmių, bet jo laukiančiųjų išganymui.
Taigi, broliai, Kristaus kraujas laiduoja mums, kad žengsime į šventovę. Jis

► SEKMINIŲ DEVYNDIENIS
Gegužės 31 - birželio 9 d. – maldų Šventajai Dvasiai devyndienis. 18.00 val. šv. Mišios.
Po šv. Mišių – Sekminių novena (devyndienis). Birželio 3 - 8 d. po šv. Mišių ir Sekminių
novenos – 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.
► 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. (Priimami įvairūs daiktai, išskyrus rūbai ir avalynė). Daiktai už simbolinę auką bus pardavinėjami „blusturgyje“ birželio 15 d. 11.00 - 15.00 val. bažnyčios
šventoriuje. Surinktos lėšos bus skirtos parapijos evangelizacinei veiklai.
► 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. Registr uojantis r eikia nur odyti: vaiko var dą, pavar dę, adr esą,
tėvų tel. nr. Auka - 60 €. Daugiau informacijos tel.: 8 603 56869.
► 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.

