BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► Darbo dienomis 7.00 val. šv. Mišios aukojamos Kankinių koplyčioje.
► ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Kiekvieną ketvirtadienį Kankinių koplyčioje po rytinių Šv. Mišių iki 17.45 val.
išstatomas Švč. Sakramentas. Kviečiame visus susitikti su Jėzumi Švč. Sakramente.
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► SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI
Norintieji tuoktis mūsų bažnyčioje turi susitarti dėl vestuvių datos ir laiko bažnyčios
raštinėje, jos darbo metu, likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki numatytos jungtuvių
datos.
► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI
„Šventojo Antano stebuklų knygą“ - kaina: 1,20 €; vasario mėnesio katalikišką žurnalą
šeimai ,,Artuma“, kaina - 1 €; informacinį leidinį ,,Saleziečių žinios“, kaina - 0,50 €.
► DĖL 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO
Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems parapiją 2 % savo
sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir
paramos, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti įstatymo suteikta teise ir dalį (iki 2%)
sumokėto GPM skirti parapijai ir brolių vienuolynui.
Paramą galite pervesti: elektroniniu būdu arba užpildytą prašymo formą FR0512 galite
tiesiogiai įteikti VMI Kretingos poskyrio darbuotojui, arba voką su užpildyta
prašymo forma išsiųsti paštu adresu J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, VMI
Kretingos poskyris. Užpildytą formą įdėkite į voką, užklijuokite ir pasirašykite ant
užklijos linijos taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko, nepažeidus parašo vientisumo.
Nepamirškite ant voko nurodyti savo atgalinio adreso. Ranka pildomos formos
teiraukitės VMI. Prašymai priimami iki gegužės 1 d.
Mūsų rekvizitai:
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos įm. kodas – 190769729
Kretingos Apreiškimo vienuolyno įm. kodas – 191153971
LITURGINIAI SKAITINIAI
Valandų liturgijos I savaitė
8 P — 1 Kar 8, 1-7. 9-13; Ps 131, 6-7. 8-10; P.: 8a; Mk 6, 53-56
9 A — 1 Kar 8, 22-23. 27-30; Ps 83, 3-5 ir 10-11; Mk 7, 1-13
10 T — Pelenų diena (V alandų liturgija IV savaitė s)

Jl 2, 12-18; Ps 50, 3-6. 12-14.17; 2 Kor 5, 20 - 6, 2; Mt 6, 1-6. 16-18
11 K — Įst 30, 15-20; Ps 1, 1-4. 6; Lk 9, 22-25
12 P — Iz 58, 1-9a; Ps 50, 3-6. 18-19; Mt 9, 14-15
13 Š — Iz 58, 9b-14; Ps 85, 1-4. 6; Lk 5, 27-32
14 S — I GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Įst 26,4-10; Ps 90, 1-2. 10-15; Rom 10, 8-13; Lk 4, 1-13
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.

Karaliaus Uzijo mirimo metais regėjau Viešpatį, sėdintį aukštame,
iškilmingame soste. Jo rūbo kraštai sklydėjo po visą šventyklą. Viršum jo
pleveno serafinai.
Jie šaukė vienas kitam ir kartojo: „Šventas, šventas, šventas galybių
Viešpats. Pilna visa žemė jojo garbės!“ Nuo garsaus jų šaukimo drebėjo
slenksčiai, ir šventykla prisklido dūmų.
Tuomet aš tariau: „Vargas man, dabar esu žuvęs! Aš – žmogus, kurio
lūpos nešvarios, gyvenu tarp žmonių, kurių lūpos nešvarios, ir mano akys
regėjo Karalių, galybių Viešpatį!“
Tada prie manęs priskrido vienas iš serafinų. Jo rankoje buvo deganti
anglis, kurią jis žnyplėmis buvo paėmęs nuo altoriaus. Jis palietė ja mano
burną ir tarė: „Štai žarija palietė tavo lūpas: tavo kaltė dabar panaikinta, tavo
nuodėmė dovanota“.
Paskui išgirdau Viešpaties balsą: „Ką man pasiųsti? Kas gi mums eitų?“
Ir atsiliepiau: „Štai aš: mane ir pasiųsk!“

„Angelų akyse giedu tau, Viešpatie, giesmę.“

Angelų akyse giedu tau, Viešpatie, giesmę.
Visa širdimi tau, Dieve, dėkoju,
kad išgirdai mano balsą.
Angelų akyse giedu tau giesmę,
lenkiuosi tavo šventovei. –
Tavajam vardui dėkoju
už tavo malonę, ištikimybę.
Tavi pažadai pranoko tavąjį garsą.
Tą dieną, kada aš šaukiaus, mane tu girdėjai,
sustiprinai manąją sielą. –
Tau, Dieve, dėkoja pasaulio valdovai,
išgirdę, ką tavo burna pažadėjo.
Jie šlovina Viešpaties darbus: „Negirdėta Dievo didybė!“ –
Tavo dešinė mane gelbi.
Darbuojiesi, Viešpatie, mano gerovei,
Viešpatie, tu maloningas per amžius.
Neatmeski, kas tavo rankų sukurta! –

Broliai!
Aš aiškinu jums Evangeliją, kurią esu jums paskelbęs, kurią priėmėte, kurioje
stovite ir kuria pasieksite išganymą, – jeigu jos laikotės taip, kaip esu jums
paskelbęs; kitaip būtumėte veltui įtikėję.
Pirmiausia aš jums perdaviau, ką esu gavęs, būtent: Kristus numirė už mūsų
nuodėmes, kaip skelbė Raštai; jis buvo palaidotas ir buvo prikeltas trečiąją
dieną, kaip skelbė Raštai; jis pasirodė Kefui, paskui dvylikai apaštalų. Vėliau jis
pasirodė iš karto daugiau nei penkiems šimtams brolių, kurių daugumas
tebegyvena iki šiolei, o kai kurie yra užmigę. Po to jis pasirodė Jokūbui, paskui
visiems apaštalams. O visų paskiausiai, lyg nelaiku gimusiam, jis pasirodė ir
man.
Juk aš esu mažiausias iš apaštalų, nevertas vadintis apaštalu, nes esu
persekiojęs Dievo Bažnyčią. Bet Dievo malone aš esu, kas esu, ir jo man
suteiktoji malonė neliko bergždžia. Aš daugiau už juos visus esu įdėjęs triūso,
žinoma, ne aš, o su manimi esanti Dievo malonė.
Taigi ar aš, ar jie, – taip mes skelbiame, ir taip jūs įtikėjote.

„Angelų akyse giedu tau, Viešpatie, giesmę.“

Eikite paskui mane, – sako Viešpats.
Aš padarysiu jus žmonių žvejais.

Kartą, kai minios veržėsi prie Jėzaus klausytis Dievo žodžio, jis pats stovėjo
prie Genezareto ežero ir pamatė dvi valtis, sustojusias prie ežero kranto. Žvejai
buvo išlipę iš jų ir plovė tinklus. Įlipęs į vieną valtį, kuri buvo Simono, jis
paprašė truputį atsistumti nuo kranto ir atsisėdęs mokė minias iš valties.
Baigęs kalbėti, jis tarė Simonui: „Irkis į gilumą ir išmeskite tinklus valksmui“.
Simonas jam atsakė: „Mokytojau, mes, kiaurą naktį vargę, nieko nesugavome,
bet dėl tavo žodžio užmesiu tinklus“. Tai padarę, jie užgriebė didelę daugybę
žuvų, kad net tinklai pradėjo trūkinėti. Jie pamojo savo bendrininkams,
buvusiems kitoje valtyje, atplaukti į pagalbą. Tiems atplaukus, jie pripildė žuvų
abi valtis, kad jos kone skendo.
Tai matydamas, Simonas Petras puolė Jėzui į kojas, sakydamas: „Pasitrauk
nuo manęs, Viešpatie, nes aš – nusidėjėlis!“ Mat jį ir visus jo draugus suėmė
išgąstis dėl to valksmo žuvų, kurias jie buvo sugavę; taip pat Zebediejaus sūnus
Jokūbą ir Joną, kurie buvo Petro bendrai. O Jėzus tarė Simonui: „Nebijok! Nuo
šiol jau žmones žvejosi“.
Išvilkę į krantą valtis, jie viską paliko ir nuėjo paskui jį.

► 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.
► VASARIO 10 D. – PELENŲ TREČIADIENIS
Šv. Mišias švęsime 7 ir 18 val.
Graudūs verksmai giedami bažnyčioje Gavėnios pirmadieniais, antradieniais,
trečiadieniais 17.30 val. Tekstus galima rasti Liturginio Maldyno 409 psl. (2013 m.
leidimas).
► KRYŽIAUS KELIAS
Gavėnios penktadieniais 17.15 val. apmąstysime Kristaus Kančios Kelią. Kviečiame
visus kuo gausiau dalyvauti.

