BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► KAIROS REKOLEKCIJOS
Vasario 26 - 28 d. Kair os r ekolekcijos suaugusiems.
Registruotis galima tel. 8 674 85075 arba kairos.rekolekcijos@gmail.com.
► PAŠVĘSTOJO GYVENIMO METŲ UŽBAIGIMO ŠVENTĖ KRETINGOJE
2016 M. SAUSIO 23 D., ŠEŠTADIENĮ
Kviečiame visus atvykti į Pašvęstojo gyvenimo (vienuolių) metų užbaigimo švenę. Joje
susirinks vienuoliai iš visos Lietuvos. Kartu su jais galėsite melstis, klausytis liudijimų
ir pabendrauti.
Kretingos kultūros centre (J. Pabrėžos g. 1):
14:00 val. Džiugus šlovinimas.
Gieda jungtinis vienuolių choras.
Vysk. Lino Vodopjanovo OFM sveikinimas
14:30 val. Dieninė litur ginė valanda.
Bendra malda kartu su vienuoliais
15:00 val. Paskaita „Pašaukti gailestingumui“.
Pranešėjas – T. Sandro Overend Regillo OFM
15:45 – 16:15 val. Per tr auka
16:15 val. Džiugus šlovinimas ir vakar inė litur ginė valanda.
Gieda jungtinis vienuolių choras
16:30 – 17:30 val. Pašvęstojo gyvenimo metų apžvalga ir liudijimai
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2):
17:45 val. Gailestingumo Valanda
18:00 val. Šv. Mišios
Liturgijai vadovauja apaštališkasis nuncijus - arkivyskupas Pedro López Quintana
Daugiau informacijos: http://www.vitaconsecrata.lt/
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LITURGINIAI SKAITINIAI
Valandų liturgijos II savaitė
18 P — Maldų už krikščionių vienybę aštundienio pradžia

1 Sam 15, 16-23; Ps 49, 8-9. 16-17. 21. 23; Mk 2, 18-22
19 A — 1 Sam 16, 1-13; Ps 89, 20. 21-22. 27-28; Mk 2, 23-28
20 T — 1 Sam 17, 32-33. 37. 40-51; Ps 143, 1. 2. 9-10; Mk 3, 1-6
21 K — Šv. Agnietė, mergelė, kankinė

1 Sam 18, 6-9; 19, 1-7; Ps 55, 2-3. 9-13; Mk 3, 7-12
22 P — 1 Sam 24, 3-21; Ps 56, 2-4. 6. 11; Mk 3, 13-19
23 Š — 2 Sam 1, 1-4. 11-12. 17. 19. 23-27; Ps 79, 2-3. 5-7; Mk 3, 20-21
24 S — III EILINIS SEKMADIENIS

Neh 8, 1-6. 8-12; Ps 18, 8-10. 15; 1 Kor 12, 12-14. (15-26). 27. (28-30);
Lk 1, 1-4; 4, 14-21
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, 97129 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, DnB bankas, Kretingos sk.
Laikraštėlį parengė Giedrė Gagilaitė
Laikraštėlį galite prenumeruoti el. paštu apsilankę parapijos interneto svetainėje.

Dėl Siono aš netylėsiu, nebūsiu ramus dėl Jeruzalės, kol jos
teisingumas spindėte suspindės ir josios gerovė nušvis kaip žibintas.
Išvys tuomet tautos tavo teisybę, visi karaliai – tavo didybę. Tu būsi
vadinama nauju vardu, kurį ištars Viešpaties lūpos. Tu būsi puošni
karūna Viešpaties rankoje, karališka diadema savo Dievo dešinėje.
Tavęs daugiau nevadins „Paliktąja“, ir tavo šalies – „Vienišąja“. Tu
būsi vadinama „Mano žavesiu“, o tavo šalis – „Ištekėjusia“, nes
Viešpats tavimi žavisi ir tavo šalis bus ištekinta.
Kaip tuokiasi vaikinas su mergina, taip tavo statytojas susituoks su
tavimi. Kaip džiaugiasi nuotaka jaunikis, taip džiaugsis tavimi tavo
Dievas.

„Giedokite Viešpačiui, šlovę teikit jo vardui.“

Skelbkit tautoms nuostabius Viešpaties darbus.
Viešpačiui naują giesmę giedokit,
giedokite jam visos šalys.
Giedokite Viešpačiui, šlovę teikit jo vardui. –
Skelbkit kasdien, kad jis išganymą neša.
Skelbkit pagonims jo garbingumą,
tautoms – jo nuostabius darbus. –
Šlovinkit Viešpatį, tautų visos šeimos,
girkit jo garbę, galybę.
Šlovinkit Viešpaties vardą,
ženkit su aukomis į jo šventovę. –
Lenkitės Viešpačiui, šventai pasipuošę.
Prieš jį tegu dreba pasaulis!
Skelbkit tautoms, kad Viešpats – galingas Valdovas,
valdo tautas teisingiausiai. – P.

Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų
tarnysčių, tačiau tas pat Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats
Dievas, kuris visa veikia visame kame.
„Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui. Antai vienam
Dvasia suteikia išminties žodį, kitam ta pati Dvasia – pažinimą, kitam – tikėjimą
toje pačioje Dvasioje, kitam – gydymo dovaną toje vienoje Dvasioje, kitam –
stebuklingus darbus, kitam – pranašavimą, kitam – dvasių atpažinimą, kitam įvairių kalbų dovaną, kitam – kalbų aiškinimą.
Ir visa tai veikia ta pati Dvasia, kuri dalija kiekvienam atskirai, kaip jai
patinka.
Dievas pašaukė mus per Evangeliją,
kad įgytume mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus garbę.

Galilėjos Kanoje buvo vestuvės. Jose dalyvavo Jėzaus motina. Į vestuves taip
pat buvo pakviestas Jėzus ir jo mokiniai. Išsibaigus vynui, Jėzaus motina jam
sako: „Jie nebeturi vyno“.

„Giedokite Viešpačiui, šlovę teikit jo vardui.“

Jėzus atsakė: „O kas man ir tau, moterie? Dar neatėjo mano valanda!“
Jo motina tarė tarnams: „Darykite, ką tik jis jums lieps“.
Ten buvo šeši akmeniniai indai žydų apsiplovimams, kiekvienas dviejų trijų
saikų talpos.
Jėzus jiems liepė: „Pripilkite indus vandens“. Jie pripylė sklidinus. Tuomet jis
pasakė: „Dabar semkite ir neškite prievaizdui“. Tie nunešė.
Paragavęs vynu paversto vandens, ir nežinodamas, iš kur tai (nors tarnai, kurie
sėmė vandenį, žinojo), prievaizdas pasišaukė jaunikį ir tarė jam: „Kiekvienas
žmogus pirmiau stato geresnio vyno, o kai svečiai įgeria, tuomet prastesnio. Otu
laikei gerąjį vyną iki šiolei“.
Tokia stebuklų pradžią Jėzus padarė Galilėjos Kanoje. Taip jis parodė savo
šlovę, ir mokiniai įtikėjo jį.
Paskui jis su savo motina, broliais ir mokiniais nukeliavo į Kafarnaumą. Ten
jie pasiliko kelias dienas.

► ŠVENTOJO ANTANO STEBUKLŲ KNYGA
Ši „Stebuklų knyga“ - tai nemažas Paduvos šventajam priskiriamų stebuklingų įvykių
rinkinys, kurį XII a. antrojoje pusėje surašė Arnaldas Seranietis. Kūrinys sulaukė didelės
šlovės, buvo plačiai skaitomas ir įkvėpė daugybę menininkų, ir jų kūriniais šv. Antanas
buvo šlovinamas ištisus amžius. Vis dėlto, turėdami omenyje papasakotus stebuklus,
primename Vergilio Gamboso, su meile ir kompetencija sudariusio šį leidinį italų kalba,
atsargų perspėjimą: „Te skaitytojas nepamiršta, kad susiduria su visai kitokiu nei mūsų
dienomis žmogiškuoju bei religiniu jautrumu, kuris tam tikrais aspektais mums yra
visiškai nepriimtinas. Nors laikai ir kultūra labai pasikeitę, vis dėlto knyga dar išlaikė tą
poezijos bei tiesos žavesį, kuris ryškus ir leidime Šventojo Pranciškaus žiedeliai.“
Knygą galite įsigyti parapijos raštinėje. Kaina: 1,20 €
► PAŽINKIME KATEKIZMĄ
Sausio 17 d., šį sekmadienį, 14 val., šv. Antano r ūmų salėje (V ilniaus g. 6) vyks
kunigo br. Antano Grabnicko OFM Katalikų Bažnyčios Katekizmo mokymas.
► Kviečiame į susitikimą su Andriumi Navicku sausio 18 d., pirmadienį, 17 val.
šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6).
► ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregacijos
koplyčioje, (Pušyno g. 2) nuo sausio 20 d. 9.00 val. iki 21 d. 9.00 val. vyks Švč.
Sakramento adoracija.
Kviečiame skirti laiko ir pabūti vienybėje su Jėzumi Švč. Sakramente nors valandą. ypač
nakties metu. Grafikas yra bažnyčios gale ant stalo. Kviečiame užsiregistruoti.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į sesę Editą tel. 8 603 56869.

