BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PARAPIJOS ATLAIDAI
Balandžio 4 d., švęsime titulinius mūsų par apijos atlaidus – Viešpaties Apreiškimo
Švč. M. Marijai iškilmę. Šv. Mišios - 18.00 val.
Atlaidai yra laimimi įprastinėmis sąlygomis: atlikus išpažintį, priėmus Šventąją
Komuniją, pasimeldus Šventojo Tėvo intencijomis ir nesant prisirišus prie jokios, net ir
lengvos, nuodėmės.
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► 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.
► 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.
28 P — VELYKŲ ANTROJI DIENA

Apd 2, 14. 22-32; Ps 15, 1-2. 5. 7-11; Mt 28, 8-15
29 A — VELYKŲ TREČIOJI DIENA

Apd 2, 36-42; Ps 32, 4-5. 18-20. 22; Jn 20, 11-18
30 T — VELYKŲ KETVIRTOJI DIENA

Apd 3, 1-10; Ps 104, 1-4. 6-9; Lk 24, 13-35
31 K — VELYKŲ PENKTOJI DIENA

Apd 3, 11-26; Ps 8, 2. 5-9; Lk 24, 35-48
1 P — VELYKŲ ŠEŠTOJI DIENA

Apd 4, 1-12; Ps 117, 1-2. 4. 22. 24-27; Jn 21, 1-14
2 Š — VELYKŲ SEPTINTOJI DIENA

Apd 4, 13-21; Ps 117, 1. 14-16. 18-21; Mk 16, 9-15
3 S — II VELYKŲ SEKMADIENIS(ATVELYKIS)
Dievo Gailestingumo šventė (V aland ų liturgija - II sav.)

Apd 5, 12-16; Ps 117, 2-4. 22-27a; Apr 1, 9-13. 17-19; Jn 20, 19-31
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.

Atvėręs lūpas, Petras pasakė: „Jūs žinote, kas yra įvykę visoje Judėjoje,
pradedant nuo Galilėjos po Jono skelbtojo krikšto. Kalbama apie Jėzų iš
Nazareto, kaip Dievas jį patepė Šventąja Dvasia ir galybe, kaip jis vaikščiojo,
darydamas gera ir gydydamas visus velnio pavergtuosius, nes Dievas buvo su
juo.
Mes esame liudytojai visko, ką jis yra padaręs žydų šalyje ir Jeruzalėje. Jį
nužudė, pakabindami ant medžio. Tačiau trečią dieną Dievas jį prikėlė ir leido
jam pasirodyti, beje, ne visai tautai, o Dievo iš anksto paskirtiems liudytojams,
būtent mums, kurie su juo valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš numirusių.
Jis mums įsakė skelbti tautai ir liudyti, kad jis yra Dievo paskirtasis gyvųjų ir
mirusiųjų teisėjas. Apie jį visi pranašai liudija, kad visi, kurie jį tiki, gaus jo vardu
nuodėmių atleidimą“.

„Šią dieną laimingą Viešpats padarė“

Šią dieną laimingą Viešpats padarė,
Džiūgaukim, kelkim linksmybes!
Dėkokime Viešpačiui, nes jisai geras,
jis maloningas per amžius.
Tegu Izraelis kartoja:
„Jis maloningas per amžius!“ –

„ Džiūgaukim, kelkim linksmybes! “

Velykų aukai didingai
teteikia garbę krikščionys džiaugsmingai.
Atpirko avis Avinėlis:
Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius.
Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės –
Mirtį nugalėjęs, viešpatauja gyvybės Valdovas.

Dievo ranka parodė savo rankos galybę!
Dievas dešinę savo pakėlė!
Aš nemirsiu: gyvensiu
ir skelbsiu Viešpaties darbus. –

Pasakyk mums, Marija,
Ką esi mačius kelyje? –

Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį,
pačiu kertiniu pasidarė.
Taip Dievo nulemta,
ir mūsų akims tai nuostabą kelią. –

Angelus, liudyt nužengusius,
Marškas ir drabužius, Kristaus kūną dengusius.

Broliai!
Jeigu esate su Kristumi prikelti, siekite to, kas aukštybėse, kur Kristus sėdi
Dievo dešinėje. Rūpinkitės tuo, kas aukštybėse, o ne tuo, kas žemėje. Jūs juk
esate mirę, ir jūsų gyvenimas su Kristumi yra paslėptas Dieve. Kai apsireikš
Kristus – mūsų gyvastis, tuomet su juo ir jūs pasirodysite šlovingi.

Kapą, kur Kristaus kūnas gulėjo,
Ir garbę, kuria Prisikėlusis spindėjo:

Mano viltis, Kristus, prisikėlė,
Jis eis pirma jūsų į Galilėją. –

Žinome Kristų tikrai prisikėlus:
Tu, Nugalėtojau, Valdove, pasigailėk mūs.
Mūsų velykinis Avinėlis – Kristus jau paaukotas.
Tad švęskime šventes su Viešpačiu.

Arba:

Broliai!
Argi nežinote, jog truputis raugo suraugina visą maišymą? Išmeskite senąjį
raugą, kad taptumėte naujas maišymas. Jūs juk esate nerauginti, nes jau yra
paaukotas mūsų velykinis Avinėlis, Kristus. Tad švęskime šventes ne su senu
raugu, ne su blogybės ir nusikaltimo raugu, bet su nerauginta tyros širdies ir
tiesos duona.

Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus, Marija Magdalietė atėjo pas
kapą ir pamatė, kad akmuo nuverstas nuo rūsio angos. Ji nubėgo pas Simoną
Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir pranešė jiems: „Paėmė Viešpatį iš
kapo, ir mes nežinome, kur jį padėjo“.
Petras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas
mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo rūsį. Pasilenkęs jis mato
numestas drobules, tačiau į vidų nėjo.
Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo į rūsį ir mato numestas
drobules ir skarą, buvusią ant Jėzaus galvos, ne su drobulėmis numestą, bet
suvyniotą atskirai. Tuomet įėjo ir kitas mokinys, kuris pirmas buvo atbėgęs prie
kapo. Jis pamatė ir įtikėjo. Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs
prisikelti iš numirusių.

