BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► 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 Apreiškimo vienuolyno įm. kodas – 191153971.
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos įm. kodas – 190769729.
► PARAMA LABDAROS ORGANIZACIJAI „RŪPESTĖLIAI“
„Rūpestėliai“ yra savanoriška visuomeninė labdaros organizacija. Pagrindinis tikslas –
pamaitinti vargšus.
Paaukoti „Rūpestėliams“ galite parapijos raštinėje arba elektroniniu būdu:
Sąskaita LT144010041800082286 AB DnB bankas, banko kodas 40100
Taip pat galite skirti 2 % sumokėto GPM:
Kretingos rajono visuomeninė labdaros organizacijos ,,Rūpestėliai" į. k. - 191709539.

► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI
Šventąjį Raštą, kaina - 18 €; „Šventojo Antano stebuklų knygą“, kaina - 1,20 €;
katalikų evangelizacinį žurnalą ,,Mylėkite viens kitą!“, kaina - 1 €; vasario mėnesio
katalikišką žurnalą šeimai ,,Artuma“, kaina - 1 €; informacinį leidinį ,,Saleziečių
žinios“, kaina - 0,50 €.
LITURGINIAI SKAITINIAI
Valandų liturgija - III sav.
29 P — 2 Kar 5, 1-15a; Ps 41, 2. 3; Ps 42, 3. 4; Lk 4, 24-30
1 A — Dan 3, 25. 34-43; Ps 24, 4-9; Mt 18, 21-35
2 T — Įst 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20; Mt 5, 17-19
3 K — Jer 7, 23-28; Ps 94, 1-2. 6-9; Lk 11, 14-23
4 P — ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS (V aland ų liturgija - I sav.)

Kun 19, 1-2. 17-19a; Ps 14, 2-5; Fil 3, 8-14; Jn 15, 9-17
5 Š — Oz 6, 1b-6; Ps 50, 3-4. 18-21; Lk 18, 9-14
6 S — IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS (V aland ų liturgija - IV sav.)

Joz 5, 9a. 10-12; Ps 33, 2-7; 2 Kor 5, 17-21; Lk 15, 1-3. 11-32
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.
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Mozė ganė savo uošvio Jitro, Midiano kunigo, avis ir ožkas. Vieną gražią
dieną, bevarinėdamas gyvulius po stepę, jisai atsidūrė prie Dievo kalno Horebo.
Tenai pasirodė jam Viešpaties angelas liepsnoje, kylančioje iš erškėtyno. Mozė
pastebėjo, kad krūmas liepsnoja, tačiau nesudega.
Jis tarė sau: „Eisiu ir pasižiūrėsiu to keisto reginio: kodėl gi erškėtis nesudega?
Pamatęs, kad Mozė ateina arčiau pažiūrėti, jam Dievas sušuko iš erškėtyno:
„Moze, Moze!“
Tasai atsiliepė: „Aš čia“.
Viešpats pasakė: „Arčiau neprieik! Nusiauk savo kurpes, nes vieta, kur tu
stovi, šventa yra žemė!“ Ir tęsė: „Aš esu tavo tėvo Dievas – Abraomo Dievas,
Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas“. Tada prisidengė Mozė veidą, nes pabijojo
žiūrėti į Dievą.
O Viešpats kalbėjo: „Aš pamačiau savosios tautos vargus Egipte, išgirdau jos
skundą prieš prispaudėjus. Žinau jos kančią. Todėl aš nužengiau jos išvaduoti iš
egiptiečių rankų ir išvesti iš tos šalies į gražų ir platų kraštą, kur pienas ir medus
upeliais plūsta“.
Tuomet Mozė paklausė: „Taigi, nuėjęs pas izraelitus, aš jiems pasakysiu:
'Mane pas jus atsiuntė jūsų tėvų Dievas'. Bet jie mane klaus: 'O kuo jis vardu?'
Ką aš tada jiems sakysiu?“
Dievas Mozei atsakė: „Aš esu Esantysis“. Ir pridūrė: „Izraelitams taip pasakyk:
'Mane pas jus atsiuntė Esantysis“.
Dievas toliau kalbėjo Mozei: „Štai taip pasakyk izraelitams:
'Mane pas jus atsiuntė Jahvė (Esantysis), jūsų tėvų Dievas – Abraomo Dievas,
Izaoko Dievas ir Jokūbo Dievas. Toks mano vardas visiems laikams, taip aš
būsiu vadinamas per visas kartas'“.

„Viešpats – švelnus, maloningas.“

Viešpats – švelnus, maloningas.
Tegu mano siela Viešpatį šlovina,
ir visa, kas yra manyje, tegarbina jo šventąjį vardą!
Lai mano siela Viešpatį šlovina,
lai neužmiršta, kiek jis man gero padarė. –
Jis man visas kaltes dovanoja,
gydo visas mano silpnybes.
Nuo pražūties gelbi mano gyvybę,
gaili manęs ir puošia mane savo malone. –
Viešpats pasaulyje vykdo teisybę,
gina visus prispaustuosius.
Savo sumanymus jis Mozei apreiškė,
jo darbus didžius Izraelis regėjo. –
Viešpats – švelnus, maloningas,
neskuba rūstaut, yra pilnas gerumo.
Kaip nepasiekiamai aukštas dangus viršum žemės,
taip yra didis jo gailestingumas
tiems, kurie jo šventai bijo. –

„Viešpats – švelnus, maloningas.“

Atėjo keli žmonės ir papasakojo Jėzui apie galilėjiečius, kurių kraują Pilotas
sumaišęs su jų aukomis. Tada Jėzus pasakė jiems:
„Ar manote, kad tie galilėjiečiai buvo didesni nusidėjėliai už visus kitus
galilėjiečius ir todėl taip nukentėjo?! Anaiptol, sakau jums! Bet jei neatsiversite,
visi taip pat pražūsite. Arba anie aštuoniolika, kuriuos užgriuvo bokštas prie
Siloamo tvenkinio ir užmušė; jūs manote, kad jie buvo kaltesni už visus kitus
Jeruzalės gyventojus?! Ne, sakau jums, bet jei neatsiversite, visi taip pat
pražūsite“.
Jėzus pasakė palyginimą: „Vienas žmogus turėjo savo vynuogyne pasisodinęs
figmedį. Kartą jis atėjo pažiūrėti jame vaisių, bet nerado. Ir paliepė sodininkui:
'Štai jau treji metai, kaip aš ateinu ieškoti šio figmedžio vaisių, ir vis nerandu.
Nukirsk jį, kam dar žemę alina!' Anas jam sako: 'Šeimininke, palik jį dar šiais
metais. Aš jį apkasiu ir patręšiu. Rasi jis dar duos vaisių. O jei ne, tada jį
iškirsdinsi'“.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠV. KAZIMIERO ŠVENTĖ JAUNIMUI
Kovo 3 d., 18 val. - šv. Mišios. Po šv. Mišių - Rožinio malda, Agapė ir skaniausio
pyrago konkursas.
► Prašome visų jungtis į užtarimo maldą už Kairos rekolekcijas, kurios vyks

kovo 4 - 6 dienomis.
Noriu, kad žinotumėte, broliai, jog visi mūsų protėviai sekė paskui debesį ir
visi perėjo jūrą. Jie visi susirišo su Moze, krikštydamiesi debesyje ir jūroje; visi
valgė to paties dvasinio maisto, ir visi gėrė to paties dvasinio gėrimo. Jie gėrė iš
dvasinės juos lydinčios uolos, o ta uola buvo Kristus. Vis dėlto daugumas jų
nepatiko Dievui, ir jų kūnai liko gulėti dykumoje.
Tie įvykiai yra mums įspėjimas, kad negeistume blogio, kaip anie geidė.
Nemurmėkite, kaip kai kurie iš jų murmėjo ir žuvo nuo naikintojo.
Visa tai jiems atsitiko, kaip pavyzdys, ir buvo užrašyta įspėti mums, kurie
gyvename amžių pabaigoje. Todėl, kas tariasi stovįs, težiūri, kad nepultų.
Atsiverskite, – sako Viešpats, –
nes dangaus karalystė čia pat!

► KRYŽIAUS KELIAS
Gavėnios penktadieniais 17.15 val. apmąstomas Kr istaus Kančios Kelias.
Kviečiame visus kuo gausiau dalyvauti.
Grupės, kurios atsakingos už mąstymų bei giedojimų pravedimą:
Kovo 4 d. - Atsinaujinimas; kovo 11 d. - Pasauliečių pranciškonų ordinas; kovo 18 d. Pranciškoniškasis jaunimas.

► GRAUDŪS VERKSMAI
Gavėnios pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais 17.30 val. bažnyčioje giedami
graudūs verksmai. Tekstus galima rasti Liturginio Maldyno 409 psl. (2013 m. leidimas).
► GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS IR SUSITAIKINIMO PAMALDOS
Kovo 17 - 19 d., kiekvieną vakar ą, po šv. Mišių, bažnyčioje vyks par apijos gavėnios
rekolekcijos, kurias ves kun. Aušvydas Belickas.
Kovo 19 d., 16 val. vyks susitaikinimo pamaldos. Kviečiame gavėnios metu
tinkamai pasiruošti Velykoms susitinkant su Viešpačiu per Atgailos sakramentą. Jei
turite artimųjų, kurie dėl ligos negali atlikti išpažinties bažnyčioje, pasirūpinkite, kad pas
ligonius apsilankytų kunigas. Kreiptis į parapijos raštinę.

