BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► Prašome visų jungtis į užtarimo maldą už Kairos rekolekcijas, kurios vyks

vasario 26 - 28 dienomis.
► KRYŽIAUS KELIAS
Gavėnios penktadieniais 17.15 val. apmąstomas Kristaus Kančios Kelias. Kviečiame
visus kuo gausiau dalyvauti.
Grupės, kurios atsakingos už mąstymų bei giedojimų pravedimą: vasario 26 d. - Šeimų
maldos grupė; kovo 4 d. - Atsinaujinimas; kovo 11 d. - Pasauliečių pranciškonų ordinas;
kovo 18 d. - Pranciškoniškasis jaunimas.
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► DĖL 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO
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
► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI
Šventąjį Raštą, kaina - 18 €; „Šventojo Antano stebuklų knygą“, kaina - 1,20 €;
vasario mėnesio katalikišką žurnalą šeimai ,,Artuma“, kaina - 1 €; informacinį
leidinį ,,Saleziečių žinios“, kaina - 0,50 €.

LITURGINIAI SKAITINIAI
Valandų liturgija - II sav.
22 P — Šv. Apaštalo Petro Sostas

1 Pt 5, 1-4; Ps 22, 1-6; Mt 16, 13-19
23 A — Šv. Polikarpas, vyskupas, kankinys

Iz 1, 10. 16-20; Ps 49, 8-9. 16-17. 21. 23; Mt 23, 1-12
24 T — Jer 18, 18-20; Ps 30, 5-6. 14-16; Mt 20, 17-28
25 K — Jer 7, 5-10; Ps 1, 1-4. 6; Lk 16, 19-31
26 P — Pr 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Ps 104, 16-21; Mt 21, 33-43. 45-46
27 Š — Mch 7, 14-15. 18-20; Ps 102, 1-4. 9-12; Lk 15, 1-3. 11-32
28 S — III GAVĖNIOS SEKMADIENIS

Iš 3, 1-8a. 13-15; Ps 102, 1-2. 3-4. 6-8. 11; 1 Kor 10, 1-6. 10-12; Lk 13, 1-9
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.

Išlaisvink mane, Jėzau, nuo noro būti vertinamam, nuo noro
būti mylimam, nuo noro būti išaukštintam, nuo noro būti
pagerbtam, nuo noro būti giriamam, nuo noro būti aukščiau už
kitus, nuo noro būti klausiamam patarimų, nuo noro būti kitų
pripažintam. Išlaisvink mane, Jėzau, nuo baimės būti pažemintam,
nuo baimės būti nuvertintam, nuo baimės būti paniekintam, nuo
baimės būti apšmeižtam, nuo baimės būti pamirštam, nuo baimės
būti pajuoktam, nuo baimės būti įžeistam, nuo baimės būti įtartam.
Jėzau, suteik man malonę trokšti, kad kiti būtų labiau mylimi
už mane; kad kiti būtų labiau vertinami negu aš; kad kiti galėtų
pasaulio akivaizdoje didėti, o aš mažėti; kad kiti galėtų būti
pasirinkti, o aš pastumtas į šalį; kad kiti galėtų būti giriami, o aš
likčiau nevertinamas; kad kiti galėtų visur pirmiau manęs stovėti;
kad kiti galėtų tapti šventesni už mane, tik kad ir aš tapčiau šventas
tiek, kiek galiu.

„Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.“

Išsivedė Dievas Abramą laukan ir tarė: „Pažvelk į dangų ir suskaityk
žvaigždes, jei tik įstengsi jas suskaityti“. Ir jam pasakė: „Tokie skaitingi bus tavo
palikuonys“. Abramas tikėjo Viešpačiu, ir tai jam Viešpats įskaitė teisuman.
Jis tarė jam: „Aš esu Viešpats, kuris tave išvedžiau iš Chaldėjos Uro, kad tau
atiduočiau turėti šį kraštą“.
Abramas paklausė: „Viešpatie, mano Dieve, iš ko man suprasti, kad jį
nuosavybėn aš gaunu?“
Jam Viešpats atsakė: „Paskirk man trimetę karvę, trimetę ožką, trimetį aviną,
taipogi purplelį ir balandžiuką“.
Visus tuos gyvulius Abramas papjovė, perkirto perpus ir puses išdėstė vieną
prieš kitą; paukščių tačiau nedalijo. Tuomet skerdieną užpuolė plėšrieji
paukščiai, bet juos Abramas nuvaikė. Saulėlydžiu Abramui užėjo alpumas, jį
apėmė didelė, klaiki baimė.
Nusileido saulė ir gūdžiai sutemo. Staiga atsirado rūkstanti krosnis ir
liepsnojantis deglas, kuriuodu perėjo tarp padalytos skerdienos. Anądien
Viešpats sudarė su Abramu štai tokią sandorą: „Aš tavo palikuonims atiduosiu šį
kraštą nuo Egipto upės iki didžiosios upės – Eufrato“.

Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.
Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano:
ko man bijotis?
Viešpats gina mano gyvybę: ko man drebėti? –
Tu, Dieve, išgirsk mano balso šaukimą,
būk man maloningas, mane išklausyki.
Apie tave širdis man byloja: „Tu jo veido ieškoki“.
Tavo, Viešpatie, veido aš ieškau. –
Nuo manęs savo veido neslėpki,
savojo tarno rūsčiai šalin nevaryki.
Tu mano pagalba – manęs neatmeski,
manęs nepaliki, o Dieve, Gelbėtojau mano! –
Tikiuos pamatyti Viešpaties gėrį
toje šalyje, kur gyvybė.
Tu Viešpaties lauki ir vyriškai elkis,
turėk tvirtą širdį, Viešpačiu remkis! –

„Viešpats – mano šviesa, Gelbėtojas mano.“

Broliai!
Visi būkite mano sekėjai ir žiūrėkite į tuos, kurie elgiasi pagal mūsų pavyzdį.
Daugelis – apie juos aš ne kartą esu jums kalbėjęs ir dabar su ašaromis kalbu –
elgiasi, kaip Kristaus kryžiaus priešai. Jų galas – pražūtis, jų dievas – pilvas, ir jų
garbė – gėda. Jie temąsto apie žemės daiktus.
Tuo tarpu mūsų tėvynė danguje, ir iš ten mes laukiame Išgelbėtojo, Viešpaties
Jėzaus Kristaus, kuris pakeis mūsų vargingą kūną ir padarys jį panašų į savo
garbingąjį kūną ta galia, kuria jis sau visa palenkia.
Taigi, mano broliai, mano mylimieji ir išsiilgtieji, mano džiaugsme ir mano
vainike, – tvirtai stovėkite Viešpatyje, mylimieji!
Iš spindinčio debesies pasigirdo Tėvo balsas:
„Šitas mano mylimasis Sūnus. Klausykite jo!“

Jėzus pasiėmė Petrą, Joną ir Jokūbą ir užkopė į kalną melstis. Besimeldžiant jo
veido išvaizda visiškai pasikeitė, o drabužiai pasidarė skaisčiai balti. Ir štai
pasirodė du vyrai, kurie kalbėjosi su juo. Tai buvo Mozė ir Elijas. Jie atrodė
spindulingi ir kalbėjo apie Jėzaus gyvenimo pabaigą, būsiančią Jeruzalėje. Petras
ir jo draugai buvo apimti miego. Išbudę jie pamatė jo spindėjimą ir stovinčius
šalia jo du vyrus.
Šiems tolstant, Petras kreipėsi į Jėzų: „Mokytojau, kaip gera mums čia!
Padarykime tris palapines: vieną tau, kitą Mozei ir trečią Elijui“. Jis nesižinojo,
ką kalbąs. Jam tai besakant, užėjo debesis ir uždengė juos. Jiems panyrant į
debesį, mokiniai nusigando.
O iš debesies aidėjo balsas: „Šitas mano išrinktasis Sūnus, jo klausykite!“
Balsui nuskambėjus, Jėzus liko vienas.
O jie tylėjo ir tomis dienomis niekam nesakė apie savo regėjimą.

► PAŽINKIME KATEKIZMĄ
Vasario 21 d., šį sekmadienį, 14 val., šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6)
vyks kunigo br. Antano Grabnicko OFM Katalikų Bažnyčios Katekizmo
mokymas.
► TĖVELIŲ KATECHEZĖ
Šį sekmadienį, vasario 21 d., po Votyvos šv. Mišių, šv. Antano rūmų salėje vyks
tėvelių katechezė.

