BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS IR SUSITAIKINIMO PAMALDOS
Kovo 17 - 19 d., kiekvieną vakar ą, po šv. Mišių, bažnyčioje vyks parapijos 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.

Nr. 898
IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS
2016 m. kovo 6 d.

► DĖL 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO
Paramą parapijai ir brolių vienuolynui 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 €; knygą „Trijų draugų legenda“, kaina - 6,50 €; „Šventojo
Antano stebuklų knygą“, kaina - 1,20 €; katalikų evangelizacinį žurnalą ,,Mylėkite
viens kitą!“, kaina - 1 €.

LITURGINIAI SKAITINIAI
Valandų liturgija - IV sav.
7 P — Iz 65, 17-21; Ps 29, 2. 4-6. 11-13; Jn 4, 43-54
8 A — Ez 47, 1-9. 12; Ps 42, 2-3. 5-6. 8-9; Jn 5, 1-3a. 5-16
9 T — Iz 49, 8-15; Ps 144, 8-9. 13-14. 17-18; Jn 5, 17-30
10 K — Iš 32, 7-14; Ps 105, 19-23; Jn 5, 31-47
11 P — Išm 2, 1a. 12-22; Ps 33, 17-21. 23; Jn 7, 1-2. 10. 25-30
12 Š — Jer 11, 18-20; Ps 7, 2-3. 9-12; Jn 7, 40-53
13 S — V GAVĖNIOS SEKMADIENIS (V aland ų liturgija - I sav.)

Iz 43, 16-21; Ps 125, 1-6; Fil 3, 8-14; Jn 8, 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.

Viešpats kalbėjo Jozuei: „Šiandien nustūmiau nuo jūsų Egipto gėdą“.
Izraelitai stovyklavo Gilgale. Į mėnesio keturioliktosios dienos vakarą Jericho
lygumoje jie šventė Paschą (Velykas). Dieną po Paschos jie valgė to krašto
derliaus neraugintą duoną ir spirgintus grūdus.
Tą dieną nustojo kristi mana, ir nuo tada izraelitai jos nebegavo. Jie mito iš
derliaus, kurį tais metais išaugino Kanaano žemė.

„Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.“

Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.
Aš visuomet Viešpatį gerbsiu,
mano burna šlovins jį nuolat.
Tuo mano siela didžiuojas.
Tegu nuskriaustieji tai girdi ir džiaugias. –
Su manimi visi šlovinkit Dievą,
aukštinkim Viešpaties vardą kaip vienas.
Viešpaties ieškau, jis atsiliepia
ir išvaduoja mane iš baisybių. –
Žvelkit į jį, ir jums nušvis veidas,
nebeteks rausti iš gėdos.
Štai vargšas šaukės, ir Viešpats išgirdo,
iš visų bėdų išvadavo. –

Broliai!
Kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys. Kas buvo sena – praėjo, štai atsirado
nauja. O visa tai iš Dievo, kuris mus per Kristų sutaikino su savimi ir davė
mums sutaikinimo tarnystę. Juk tai Dievas Kristuje sutaikino su savimi žmones,
nebeįskaito jiems nusikaltimų ir patikėjo mums sutaikinimo žinią. Taigi Kristaus
vietoje mes einame pasiuntinių pareigas, tarsi pats Dievas ragintų per mus.
Kristaus vardu mes maldaujame: „Susitaikinkite su Dievu!“ Tą, kuris nepažino
nuodėmės, jis dėl mūsų padarė nuodėme, kad mes jame taptume Dievo teisumu.
Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu:
„Tėve, nusidėjau dangui ir tau“.

„Patyrinėkit ir pamatysit, koksai Viešpats geras.“

ganyti. Jis geidė prikimšti pilvą bent ankščių jovalo, kurį ėdė kiaulės, tačiau nė
to jam neduodavo.
Tada susimąstė ir tarė: 'Kiek mano tėvo samdinių apsčiai turi duonos, o aš čia
mirštu iš bado! Kelsiuos, eisiu pas tėvą ir sakysiu: 'Tėve, nusidėjau dangui ir tau.
Nesu vertas vadintis tavo sūnumi. Priimk mane bent samdiniu!' Jis pasiryžo ir
iškeliavo pas tėvą.
Tėvas pažino jį iš tolo, labai susigraudino, pribėgo prie jo, puolė ant kaklo ir
pabučiavo. O sūnus prabilo: 'Tėve, nusidėjau dangui ir tau. Nebesu vertas
vadintis tavo sūnumi'...
Bet tėvas įsakė tarnams: 'Kuo greičiau atneškite geriausią drabužį ir apvilkite
jį. Užmaukite jam ant piršto žiedą, apaukite kojas! Atveskite nupenėtą veršį ir
papjaukite! Puotaukime, linksminkimės! Nes šis mano sūnus buvo miręs ir vėl
atgijo, buvo pražuvęs ir atsirado'. Ir jie pradėjo linksmintis.
Tuo metu vyresnysis sūnus buvo laukuose. Eidamas namo ir prisiartinęs prie
sodybos, išgirdo muziką ir šokius. Jis pasišaukė tarną ir paklausė, kas čia dedasi.
Tas jam atsakė: 'Sugrįžo tavo brolis, tai tėvas liepė papjauti nupenėtą veršį, kad
sulaukė jo sveiko'. Tada šis supyko ir nenorėjo eiti namo. Tėvas išėjęs pradėjo
vadinti jį vidun. O jis atkirto tėvui: 'Štai jau tiek metų tau tarnauju ir niekad tavo
įsakymo neperžengiau, o tu man nė karto nesi davęs nė ožiuko pasilinksminti su
draugais. Bet vos tik sugrįžo šitas tavo sūnus, prarijęs tavąjį turtą su bloga
draugija, tu bematant jam papjovei peniukšlį'.
Tėvas atsakė: 'Vaikeli, tu visuomet su manimi, ir visa, kas mano, yra ir tavo.
Bet reikėjo puotauti bei linksmintis, nes tavo brolis buvo miręs ir vėl atgijo,
buvo žuvęs ir atsirado!'“
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ADORACIJA
Švč. Jėzaus Širdies seserys Pranciškonės misionierės nuoširdžiai kviečia visus jungtis į
Švč. Sakramento adoraciją jų koplyčioje kovo 6 d., sekmadienį, nuo 15 iki 19 val.
(Vilniaus g. 3, „Špitolės“ II aukšte).
► Prašome visų jungtis į užtarimo maldą už Tec’ rekolekcijas, kurios vyks

kovo 11 - 13 dienomis.
Pas Jėzų rinkdavosi visokie muitininkai ir nusidėjėliai jo žodžių pasiklausyti.
O fariziejai ir Rašto aiškintojai murmėdavo, sakydami: „Šitas priima
nusidėjėlius ir su jais valgo“. Tuomet Jėzus pasakė jiems palyginimą:
„Vienas žmogus turėjo du sūnus. Kartą jaunesnysis tarė tėvui: 'Tėve, atiduok
man priklausančią palikimo dalį'. Tėvas padalijo sūnums turtą. Netrukus
jaunėlis, pasiėmęs savo dalį, iškeliavo į tolimą šalį. Ten, palaidai gyvendamas,
išeikvojo savo lobį.
Kai viską išleido, toje šalyje kilo baisus badas, ir jis pradėjo stokoti. Tada
nuėjo pas vieną šalies gyventoją ir stojo jam tarnauti. Tasai jį pasiuntė kiaulių

► KRYŽIAUS KELIAS
Gavėnios penktadieniais 17.15 val. bažnyčioje apmąstomas Kristaus Kančios Kelias.
Grupės, kurios atsakingos už mąstymų bei giedojimų pravedimą:
Kovo 11 d. - Pasauliečių pranciškonų ordinas;
kovo 18 d. - Pranciškoniškasis jaunimas.
Kovo 25 d. 15.00 val. Kr yžiaus Kelias bus apmąstomas Kr etingos miesto gatvėse
(pradžia - nuo Šv. Klaros seserų vienuolyno, Mėguvos g. 34).
► GRAUDŪS VERKSMAI
Gavėnios pirmadieniais, antradieniais, trečiadieniais 17.30 val. bažnyčioje giedami
graudūs verksmai. Tekstus galima rasti Liturginio Maldyno 409 psl. (2013 m. leidimas).

