BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► 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 €; kovo mėnesio katalikišką žurnalą ,,Artuma“, kaina - 1 €;

LITURGINIAI SKAITINIAI
Valandų liturgija - I sav.
14 P — Dan 13, 1-3. (4-9. 15-17. 19-30. 33-41). 41-62; Ps 22, 1-6; Jn 8, 12-20
15 A — Sk 21, 4-9; Ps 101, 2-3. 16-21; Jn 8, 21-30
16 T — Dan 3, 14-20. 49-50. 91-92. 95; Dan 3, 52-56; Jn 8, 31-42
17 K — Pr 17, 3-9; Ps 104, 4-9; Jn 8, 51-59
18 P — Jer 20, 10-13; Ps 17, 2-7; Jn 10, 31-42
19 Š — ŠV. JUOZAPAS, ŠVČ. M. MARIJOS SUŽADĖTINIS

2 Sam 7, 4-5 a. 12-14 a. 16; Ps 88, 2-5. 27. 29; Rom 4, 13. 16-18. 22;
Mt 1, 16. 18-21. 24a arba Lk 2, 41-51a
20 S — VIEŠPATIES KANČIOS (VERBŲ) SEKMADIENIS (V aland ų liturgija - II sav.)

Verbų procesija: Lk 19, 28-40
Mišios: Iz 50, 4-7; Ps 21, 8-9. 17-20. 23-24; Fil 2, 6-11; Lk 22, 14-71. 23, 1-56
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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Štai ką sako Viešpats, kuris per jūrą nutiesė kelią, per didelius vandenis – taką;
kuris vedė į žygį vežėčias ir žirgus, kovos ginkluotę ir visą kariuomenę. (Visi jie
ten guli ir nebepakyla – užgeso, užblėso kaip dagtis):
„Daugiau negalvokite apie tai, kas buvo, nežiūrėkite to, kas praėjo! Štai aš
kuriu nauja; tai jau dygsta, negi nematote? Juk aš tiesiu kelią per stepę, vedu
takus per tyrus.
Mane girs lauko žvėrys, šakalai ir stručiai. Juk aš tiekiu vandenį stepėje, išvedu
upių taikus per tyrus, kad duočiau atsigerti savo išrinktajai tautai. Tauta, kurią sau
subūriau, skelbs mano šlovę“.

Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė,
mus aptvindė linksmybe.
Kai iš nelaisvės Viešpats mus vedė,
atrodė mums sapnas.
Netvėrė džiaugsmu mūsų lūpos,
liežuviai – linksmybe. –
Tada pagonys kalbėjo:
„Jiems Viešpats stebuklą padarė!“
Tikrai mums Viešpats stebuklą padarė!“
mus aptvindė linksmybe. –
Kreipk, Viešpatie, mūsų likimą
tarytum Pietuos patvinusį srautą.
Su ašara beriamas grūdas,
bet džiaugsmas, pjūčiai atėjus. –
Žmogus eina ir verkia,
į dirvą nešdamas sėklą.
Bet grįžta ir eidamas džiaugias,
derlingu nešinas pėdu. –

„Nė aš tavęs nepasmerksiu.“

Broliai!
Aš visa laikau nuostoliu, palyginus su Kristaus Jėzaus, mano Viešpaties,
pažinimo didybe. Dėl jo aš ryžausi visko netekti ir viską laikau sąšlavomis, kad
tik laimėčiau Kristų ir būčiau jame, nebeturėdamas nuosavo teisumo, kurį teikia
įstatymas, bet turėdamas teisumą iš tikėjimo Kristumi, einantį iš Dievo, paremtą
tikėjimu. Trokštu pažinti jį, jo prisikėlimo galybę ir bendravimą jo kentėjimuose,
noriu panašiai kaip jis numirti, kad pasiekčiau ir prisikėlimą iš numirusių.
Aš nesakau, kad jau esu šito pasiekęs ar tapęs tobulas, bet aš vejuosi,
norėdamas pagauti, nes aš jau esu Kristaus Jėzaus pagautas. Vis dėlto, broliai, aš
nemanau, kad jau būčiau tai pasiekęs. Tik viena tikra: pamiršęs, kas už manęs,
aš veržiuosi pirmyn, į tikslą, siekiu laimikio aukštybėse, kurio Dievas kviečia
siekti Kristuje Jėzuje.
Iš visos širdies į mane atsiverskite, – sako Viešpats, –
nes aš maloningas ir gailestingas.

Jėzus nuėjo į Alyvų kalną. Auštant jis vėl pasirodė šventykloje. Visi žmonės
rinkosi prie jo, o jis atsisėdęs juos mokė.
Tuomet Rašto aiškintojai ir fariziejai atveda moterį, sugautą svetimaujant.
Pastatė ją žmonių akivaizdoje ir kreipėsi į jį: „Mokytojau, ši moteris buvo
nutverta svetimaujant. Mozė mums Įstatyme yra liepęs tokias užmušti
akmenimis. O tu ką pasakysi?“ Jie tai sakė, spęsdami jam pinkles, kad turėtų kuo
apkaltinti.
Bet Jėzus pasilenkęs ėmė pirštu rašyti ant žemės. Jiems nesiliaujant
kamantinėti, jis atsitiesė ir tarė: „Kas iš jūsų be nuodėmės, tegu pirmas sviedžia į
ją akmenį“. Ir vėl pasilenkęs rašė ant žemės. Tai išgirdę, jie vienas po kito ėmė
trauktis šalin, pradedant nuo vyresniųjų. Galiausiai liko vienas Jėzus ir ten
bestovinti moteris.
Atsitiesęs Jėzus paklausė: „Moterie, kur jie pasidėjo? Niekas tavęs
nepasmerkė?“
Ji atsiliepė: „Niekas, Viešpatie“.
Jėzus jai tarė: „Nė aš tavęs nepasmerksiu. Eik ir daugiau nebenusidėk“.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► 25 METŲ JUBILIEJUS
Kovo 15 d. 18 val. šv. Mišiose melsimės ir dėkosime už Dievo Meilės misionierių
vienuoliją, kuri nuo 1991 m. kovo 19 d. įsikūrė Kretingoje ir švenčia 25 metų jubiliejų.
Po šv. Mišių kviečiame į agapę, kuri vyks parapijos namuose.

„Eik ir daugiau nebenusidėk.“

► KREPŠINIO TURNYRAS
Kviečiame į tradicinį šv. Juozapo krepšinio turnyrą, kuris vyks kovo 20 d., sekmadienį,
12 - 18 val. pr anciškonų gimnazijos salėje.
► 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.
► PILIGRIMINĖS KELIONĖS PRISTATYMAS
Kovo 23 d. po vakaro šv. Mišių kviečiame į piligr imės kelionės į Šventąją Žemę
pristatymą, kuris vyks šv. Antano rūmų teatro studijoje (Vilniaus g. 6). Vakaro metu
išgirsite liudijimus bei turėsite galimybę sudalyvauti aukcione. Surinktos aukos bus
skiriamos Šventos Žemės krikščionių išlaikymui.
► KRYŽIAUS KELIAS
Gavėnios penktadieniais 17.15 val. bažnyčioje apmąstomas Kristaus Kančios Kelias.
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).
► KOVO 20 D. - VERBŲ SEKMADIENIS
8.00 val. Ryto šv. Mišios
10.00 val. Verbų procesija iš Lurdo slėnio į bažnyčią. Votyva
12.30 val. Suma
► DIDŽIOJO TRIDIENIO IR VELYKŲ PAMALDŲ TVARKA
Kovo 24. DIDYSIS KETVIRTADIENIS
18.00 val. PASKUTINĖS VAKARIENĖS MIŠIOS
Kovo 25 d. DIDYSIS PENKTADIENIS
15.00 val. KRYŽIAUS KELIAS (Kretingos miesto gatvėmis)
18.00 val. KRISTAUS KANČIOS PAMALDOS
Kovo 26 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
21.00 val. VELYKNAKTIS
Kovo 27 d. VELYKOS*
7.00 val. TUŠČIO KAPO ATRADIMO ŠV. MIŠIOS
10.30 val. VOTYVA
12.30 val. SUMA
Kovo 28 d. ANTRA VELYKŲ DIENA
8.00 val. RYTO ŠV. MIŠIOS
10.30 val. VOTYVA
12.30 val. SUMA
* Primename, kad kovo 27 d. įvedamas vasaros laikas. 3.00 val. suksime laikrodžių
rodykles viena valanda į priekį.

