BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PAŽINKIME KATEKIZMĄ
Balandžio 17 d., šį sekmadienį, 14 val., šv. Antano r ūmų salėje (Vilniaus g. 6) vyks
kunigo br. Antano Grabnicko OFM Katalikų Bažnyčios Katekizmo mokymas.
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► KNYGOS PRISTATYMAS
Balandžio 18 d. 17 val. Kr etingos Valančiaus bibliotekoje vyks knygos "Gyvenimas,
koks jis buvo. Monsinjoro Kazimiero Vasiliausko biografija" pristatymas.
► VYRŲ MALDOS VAKARAS
Kviečiame visus vyrus į maldos vakarą balandžio 22 d. po 18 val. šv. Mišių vienuolyno
refektoriuje.
► NACIONALINIS GAILESTINGUMO KONGRESAS
Gegužės 7 - 8 d. Vilniuje vyks Nacionalinis Gailestingumo kongr esas, į kur į
kviečiame vykti visus norinčius. Kaina - 20 € (dalyvio+autobuso mokestis).
Registracija iki balandžio 17 d. parapijos raštinėje.
Daugiau informacijos apie kongresą: www.kongresas.lt
► 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.

LITURGINIAI SKAITINIAI
Valandų liturgija - IV sav.
18 P — Apd 11, 1-18; Ps 41, 2-3; Ps 42, 3-4; Jn 10, 1-10
19 A — Apd 11, 19-26; Ps 86, 2-7; Jn 10, 22-30
20 T — Apd 12, 24-13, 5; Ps 66, 2-3. 5-6. 8; Jn 12, 44-50
21 K — Apd 13, 13-25; Ps 88, 2-3. 21-22. 25. 27; Jn 13, 16-20
22 P — Apd 13, 26-33; Ps 2, 6-11; Jn 14, 1-6
23 Š — Šv. Jurgis, kankinys

Apd 13, 44-52; Ps 97, 1-4; Jn 14, 7-14
24 S — V VELYKŲ SEKMADIENIS

Apd 14, 21b-27; Ps 144, 8-13; Apr 21, 1-5a; Jn 13, 31-33a. 34-35
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.

„Aš – gerasis ganytojas, –
sako Viešpats; –
aš pažįstu savąsias,
ir manosios pažįsta mane.“
Jn 10, 14

„Aš – gerasis ganytojas“

Paulius ir Barnabas iš Pergės leidosi toliau ir pasiekė Pizidijos Antiochiją.
Šeštadienį jie nuėjo į sinagogą ir ten susėdo. Daugelis žydų ir dievobaimingų
prozelitų sekė paskui juos. Šie kalbėjosi su jais ir ragino būti ištikimus Dievo
malonei.
Kitą šabą kone visas miestas susirinko pasiklausyti Dievo žodžio. Išvydusius
tokias minias žydus apėmė pavydas, ir jie piktžodžiaudami ėmė prieštarauti
Pauliaus kalbai.
Tuomet Paulius ir Barnabas drąsiai pasakė: „Pirmiausia jums turėjo būti
skelbiamas Dievo žodis, bet kadangi jūs jį atmetate ir patys laikote save
nevertais amžinojo gyvenimo, tai mes kreipiamės į pagonis. Taip mums liepė
Viešpats: Paskyriau tave, kad būtum šviesa pagonims, kad gelbėtum juos iki pat
žemės pakraščių“.
Tai girdėdami, pagonys džiaugėsi ir šlovino Dievo žodį; ir įtikėjo visi
paskirtieji amžinajam gyvenimui. Taip Viešpaties žodis išplito po visą kraštą.
Tuo tarpu žydai sukurstė maldingas bei kilmingas moteris ir įtakingus miesto
piliečius. Jie sukėlė Pauliaus ir Barnabo persekiojimą ir išvijo juos iš savo
žemių. O tie, nusikratę prieš juos nuo kojų dulkes, atvyko į Ikonijų. Mokiniai
buvo pilni džiaugsmo ir Šventosios Dvasios.

Esam Viešpaties liaudis, jo kaimenės avys.
Visos šalys, džiūgaukit Dievui,
jam tarnaukite linksmos,
jo akivaizdon ženkit džiaugsmingai! –
Jis tikras Dievas, žinokit!
Jis mus sukūrė, esam jo žmonės,
esam jo liaudis, jo kaimenės avys. –

Viešpats juk geras ir gailestingas per amžius,
ir per kartų kartas mums atsidavęs. –

Aš, Jonas, regėjau: štai milžiniška minia, kurios niekas negalėjo suskaičiuoti,
iš visų giminių, genčių, tautų ir kalbų. Visi stovėjo priešais sostą ir Avinėlį,
apsisiautę baltais apsiaustais, su palmių šakomis rankose.
Vienas iš vyresniųjų man tarė: „Jie atėjo iš didžio sielvarto. Jie išplovė savo
apsiaustus ir juos išbaltino Avinėlio krauju. Todėl jie stovi prieš Dievo sostą ir
tarnauja jam dieną naktį jo šventovėje, o Sėdintysis soste išskleis ant jų

„Aš – gerasis ganytojas“

padangtę. Jie nebealks, nebetrokš, nebekepins jų saulė nei jokia kaitra. Nes
Avinėlis, kuris stovi prieš sostą, juos ganys ir vedžios prie gyvybės vandens
šaltinių, ir Dievas nušluostys kiekvieną ašarą nuo jų akių“.
Aš – gerasis ganytojas, – sako Viešpats; –
aš pažįstu savąsias, ir manosios pažįsta mane.

Jėzus žydams pasakė:
„Manosios avys klauso mano balso; aš jas pažįstu, ir jos seka paskui mane. Aš
joms duodu amžinąjį gyvenimą; jos nežus per amžius, ir niekas jų neišplėš iš
mano rankos. Tėvas, kuris man jas davė, yra aukščiau už viską, ir niekas jų
neišplėš iš Tėvo rankos. Aš ir Tėvas esame viena“.

ėzau, Tu - gerasis Ganytojas,
Tu surenki ir globoji
išsisklaidžiusias avis.
Ganytojas veda,
ir avys seka paskui,
nes pažįsta Jo balsą.
Tu davei savo įsakymus,
patarimus ir pavyzdį.
Kas jų laikosi, tą maitini
duona, kuri nepražūva:
„Mano maistas vykdyti dangiškojo Tėvo valią.“
Pasigailėk mūsų, kai bandom maitintis
melu ir tuščiais malonumais.
Pakviesk mus atgal, į Tavąjį kelią.
Palaikyk mus, kai svyruojame,
sustiprink, kai nusilpstame.
Kiekvienas teseka Tavimi,
Kuris ganai ir sergsti mūsų sielas.
Tu vienas esi Kelias,
vien Tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.
Mes seksime paskui Tave, kur tik Tu eitum. Amen.

