BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠVIESOS ŠVENTĖ
Vasario 6 d., šeštadienį, visus kviečiame į Lietuvos ,,Tikėjimo ir Šviesos‘‘
bendruomenių Šviesos šventę ir Kretingos ,,Nazareto‘‘ bendruomenės 20 metų
gimtadienį.
Programoje: 12.00 val. Šv. Mišios (kard. A. J. Bačkis, kapeleonai), agapė bažnyčios
reflektoriuje, šventės tęsinys - Šv. Antano rūmų salėje (V ilniaus g. 6). Smulkesnė
informacija skrajutėse ir skelbimo lentoje. Prašome ir savanorių pagalbos.
Tel. pasiteiravimui : 8 646 32272 (Martyna)
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► ATEIK, BŪK MANO ŠVIESA
30 - 45 metų žmones, trokštančius sukurti krikščionišką šeimą ir norinčius pabūti
bendraminčių būryje – vasario 12 - 14 d. kviečiame į savaitgalį „Ateik, būk mano
šviesa“ Kaune, Domus Pacis svečių namuose (Papilio g. 9).
Savaitgalį pradėsime penktadienį 17 val., baigsime sekmadienį popietę.
Kviečiame registruotis el.paštu: ateik.savaitgali@gmail.com,
tel. pasiteirauti 8 614 31306. Auka: 40 Eur.
► ŠV. VALENTINO ŠVENTĖ SUTUOKTINIAMS
Vasario 13 d., šeštadienį Kr etingos par apijos šeimų tar nyba kviečia sutuoktinių
poras į šventę „Turiu ieškoti to, kurį myli mano širdis“ (Gg 3, 2b).
Šventės pradžia: 18.00 val. šv. Mišiose Kretingos bažnyčioje, kurių metu poros turės
galimybę atnaujinti Santuokos priesaiką. 19.00 val. šv. Antano rūmų salėje klausysimės
Dievo žodžio, poezijos, muzikos, vaišinsimės ir pašoksime.
Prašome į renginį registruotis tel. 8 687 80978.
Jei neturite kur palikti mažamečių vaikų, renginio metu parapijos namuose
pasirūpinsime Jūsų vaikais (praneškite registruojantis).
Auka: 10 Eur porai.
LITURGINIAI SKAITINIAI
Valandų liturgijos IV savaitė
1 P — 2 Sam 15, 13-14. 30; 16, 5-13a; Ps 3, 2-7; Mk 5, 1-20
2 A — Kristaus Paaukojimas (Grabnyčios) (V aland ų liturgijo s I savaitė s)

Mal 3, 1-4; Ps 23, 7-10; Žyd 2, 14-18; Lk 2, 22-40
3 T — 2 Sam 24, 2. 9-17; Ps 31, 1-2, 5-7; Mk 6, 1-6
4 K — 1 Kar 2, 1-4. 10-12; 1 Kar 29, 10-12; Mk 6, 7-13
5 P — Šv. Agota, mergelė, kankinė

Sir 47, 2-11; Ps 17, 31. 47. 50-51; Mk 6, 14-29
6 Š — Šv. Paulius Mikis ir jo draugai

1 Kar 3, 4-13; Ps 118, 9. 10. 11. 12. 14; Mk 6, 30-34
7 S — V EILINIS SEKMADIENIS

Iz 6, 1-2a. 3-8; Ps 137, 1-5. 7-8; 1 Kor 15, 1-11; Lk 5, 1-11
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.

„Tu, Dieve, man ramstis,
tavimi aš viliuosi nuo pat savo jaunystės.
Nuo pat užgimimo mane tu globojai,
buvai mano sargas nuo pat kūdikystės.“
Ps 70, 5-6

„Pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė, bet didžiausia yra meilė“

Judo karaliaus Jošijo laikais man buvo paskelbtas Viešpaties žodis: „Dar prieš
sutverdamas motinos kūne, tave aš buvau išsirinkęs; dar prieš paliekant tau
motinos įsčias, tave aš pašventinau – pranašu tautoms tave aš paskyriau.
Todėl susijuosk savo strėnas, stok jų akivaizdon ir skelbk jiems visa, ką tau
liepsiu! Tu jų nesibaimink, kad jų akyse aš tau neįvaryčiau baimės.
Darau tave šiandien sutvirtintu miestu, geležiniu stulpu ir varine siena prieš
visą kraštą – prieš Judėjos karalius, didžiūnus bei kunigus ir visą to krašto
liaudį.
Tegu jie kovos su tavim, tačiau tavęs neįveiks, nes aš esu su tavim, – sako
Viešpats, – kad tau padėčiau“.

Šlovins mano burna, Viešpatie, tavo pagalbą.
Tavo prieglobstin, Viešpatie, bėgu,
ir niekuomet man neteks kaisti iš gėdos.
Kaip teisingas esi, trauk mane, gelbėk,
kreipk į mane savo ausį, vaduoki! –

Tu būk man uola prisiglausti,
gelbėtis – galinga tvirtovė.
Tikrai, tu mano uola ir mano tvirtovė!
Gelbėk, o Dieve, mane nuo nedorėlio rankos. –
Tu, Dieve, man ramstis,
tavimi aš viliuosi nuo pat savo jaunystės.
Nuo pat užgimimo mane tu globojai,
buvai mano sargas nuo pat kūdikystės. –

Šlovins mano burna tavo teisybę,
tavo pagalbą – per visą dieną.
Kaip mokei, Dieve, mane nuo jaunystės,
skelbiu lig šiol tavo nuostabius darbus. –

[Jūs siekite aukštesniųjų malonės dovanų! Aš trokštu jums nurodyti dar
prakilnesnį kelią:

„Pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė, bet didžiausia yra meilė“

Jei kalbėčiau žmonių ir angelų kalbomis, bet neturėčiau meilės, aš tebūčiau
žvangantis varis ir skambantys cimbolai. Ir jei turėčiau pranašystės dovaną ir
pažinčiau visas paslaptis ir visą mokslą; jei turėčiau visą tikėjimą, kad galėčiau
net kalnus kilnoti, tačiau neturėčiau meilės, aš būčiau niekas. Ir jei išdalyčiau
vargšams visa, ką turiu, jeigu atiduočiau savo kūną sudeginti, bet neturėčiau
meilės, – nieko nelaimėčiau.]
Meilė kantri, meilė maloninga, ji nepavydi; meilė nesididžiuoja ir neišpuiksta.
Ji nesielgia netinkamai, neieško savo naudos, nepasiduoda piktumui, pamiršta,
kas buvo bloga, nesidžiaugia neteisybe, su džiaugsmu pritaria tiesai. Ji visa
pakelia, visa tiki, viskuo viliasi ir visa ištveria. Meilė niekada nesibaigia. Išnyks
pranašystės, paliaus kalbos, baigsis pažinimas. Mūsų pažinimas dalinis ir mūsų
pranašystės dalinės. Kai ateis metas tobulumui, pasibaigs, kas netobula. Kai
buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, mąsčiau kaip vaikas, protavau kaip vaikas;
tapęs vyru, mečiau tai, kas vaikiška. Dabar mes regime lyg veidrodyje, mįslingu
pavidalu, o tuomet regėsime akis į akį. Dabar pažįstu iš dalies, o tuomet
pažinsiu, kaip pats esu pažintas.
Taigi dabar pasilieka tikėjimas, viltis ir meilė – šis trejetas, bet didžiausia jame
yra meilė.
Viešpats mane pasiuntė nešti gerosios naujienos vargdieniams
skelbti belaisviams išvadavimo.

Jėzus pradėjo jiems kalbėti: „Šiandien išsipildė ką tik jūsų girdėti Rašto
žodžiai“. Visi jam pritarė ir stebėjosi maloningais žodžiais, sklindančiais iš jo
lūpų. Ir jie klausė: „Argi jis ne Juozapo sūnus?“
O Jėzus prabilo: „Jūs, be abejo, man priminsite patarlę: 'Gydytojau, pats
pasigydyk' - padaryk ir čia, savo tėviškėje, darbų, kokių girdėjome buvus
Kafarnaume“. Jis dar pridūrė:
„Iš tiesų sakau jums: joks pranašas nepriimamas savo tėviškėje. Tikrą tiesą
sakau jums: daug našlių buvo Izraelyje Elijo dienomis, kai dangus buvo
uždarytas trejus metus ir šešis mėnesius ir baisus badas ištiko visą kraštą. Bet nė
pas vieną iš jų nebuvo siųstas Elijas, tik pas našlę Sidonijos mieste, Sareptoje.
Taip pat pranašo Eliziejaus laikais daug buvo raupsuotųjų, bet nė vienas iš jų
nebuvo pagydytas, tik siras Naamanas“.
Tai išgirdę, visi, kurie buvo sinagogoje, labai užsirūstino; jie pakilę išsivarė jį
iš miesto, iki pakriūtės to kalno, ant kurio pastatytas jų miestas, ir norėjo
nustumti jį žemyn. Bet Jėzus praėjo tarp jų ir pasišalino.

