BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► MOTINOS DIENA
Gegužės 1 d. – Motinos diena. Šv. Mišios už gyvas ir mirusias motinas bus aukojamos
8.00, 10.30, 12.30 val.
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► GEGUŽINĖS PAMALDOS
Kviečiame visus kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją gegužės mėnesį, iškart po
vakarinių šv. Mišių, sekmadieniais – po Sumos.
► 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.

LITURGINIAI SKAITINIAI
Valandų liturgija - I sav.
25 P — Šv. Morkus, evangelistas

1 Pt 5, 5b-14; Ps 88, 2-3. 6-7. 16-17a; Mk 16, 15-20
26 A — Apd 14, 19-28; Ps 144, 10-13. 21; Jn 14, 27-31
27 T — Apd 15, 1-6; Ps 121, 1-5; Jn 15, 1-8
28 K — Apd 15, 7-21; Ps 95, 1-3. 10; Jn 15, 90-11
29 P — Šv. Kotryna Sienietė, mergelė, Bažnyčios mokytoja, Europos globėja

1 Jn 1, 5 - 2, 2; Ps 102, 1-4. 8-9. 13-14. 17-18; Mt 11, 25-30
30 Š — Apd 16, 1-10; Ps 99, 2-3. 5; Jn 15, 18-21
1 S — VI VELYKŲ SEKMADIENIS. Motinos diena

Apd 15, 1-2. 22-29; Ps 66, 2-3. 5. 6; Apr 21, 10-14. 22-23; Jn 14, 23-29
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 jums duodu naują įsakymą, –
sako Viešpats; –
kad jūs vienas kitą mylėtumėte,
kaip aš jus mylėjau.“
Jn 10, 34

„Aš Tavo vardą garbinsiu amžiais.“

Paulius kartu su Barnabu pasuko atgal į Listrą, Ikoniją ir Antiochiją. Ten jie
stiprino mokinių dvasią bei ragino juos išsaugoti tikėjimą, per daugelį vargų mes
turime eiti į Dievo karalystę. Kiekvienoje bendrijoje su malda ir pasninku,
uždėdami rankas, jie paskyrė jiems vyresniuosius ir pavedė juos Viešpačiui, kurį
šie buvo įtikėję.
Apkeliavę Pizidiją, jie atvyko į Pamfiliją, paskelbė žodį Pergėje ir leidosi
žemyn į Ataliją. Iš čia išplaukė į Antiochiją, kur buvo buvę pavesti Dievo
malonei, kad nuveiktų darbą, kurį dabar pabaigė.
Sugrįžę jie sušaukė bendriją ir apsakė, kokius didžius darbus nuveikęs Dievas
per juos ir kaip atvėręs pagonims tikėjimo vartus.

Dieve, mano Valdove, aš tavo vardą garbinsiu amžiais.
Viešpats švelnus, gailestingas,
didžiai maloningas, rūstaut negreitas.
Viešpats visiems yra geras,
savo visiems kūriniams gailestingas. –
Viešpatie, tegu visi tvariniai tau dėkoja,
tegu tave garbina ištikimieji.
Tegu jie skelbia tavo karalystės kilnumą,
tegu garsina tavo galybę. –
Kad visi žmonės suprastų tavo didybę,
tavo karalystės kilnumą.
Tavo karalystė – amžina karalystė,
tu kartų kartoms viešpatausi. –

Aš, Jonas, regėjau naują dangų ir naują žemę, nes pirmasis dangus ir pirmoji
žemė išnyko ir jūros taip pat nebeliko.
Ir išvydau šventąjį miestą – naująją Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus nuo
Dievo; ji buvo išsipuošusi kaip nuotaka savo sužadėtiniui. Ir išgirdau galingą
balsą, skambantį nuo sosto: „Štai Dievo padangtė tarp žmonių. Jis apsigyvens
pas juos, ir jie bus jo tauta, o pats Dievas bus su jais. Jis nušluostys kiekvieną
ašarą nuo jų akių; ir nebebus mirties, nebebus liūdesio nei aimanos, nei sielvarto,
nes kas buvo pirmiau, tas praėjo“.
O Sėdintysis soste tarė: „Štai aš visa darau nauja!“ Ir sako: „Rašyk, nes šitie
žodžiai patikimi ir tikri“.

„Aš Tavo vardą garbinsiu amžiais.“

Aš jums duodu naują įsakymą, – sako Viešpats; –
kad jūs vienas kitą mylėtumėte, kaip aš jus mylėjau.

Judui pasišalinus, iš Velykų vakarienės būsto Jėzus prabilo:
„Dabar Žmogaus Sūnus pašlovintas, ir Dievas pašlovintas per jį. O jeigu
Dievas pašlovintas per jį, tai Dievas pašlovins jį pas save, – bematant jį
pašlovins.
Vaikeliai, aš jau nebeilgai būsiu su jumis. Jūs ieškosite manęs, bet sakau jums
tą patį, ką esu žydams pasakęs: kur aš išeinu, jūs negalite eiti... Aš jums duodu
naują įsakymą, kad jūs vienas kitą mylėtumėte: kaip aš jus mylėjau, kad ir jūs
taip mylėtumėte vienas kitą! Iš to visi pažins, kad esate mano mokiniai, jei
mylėsite vieni kitus“.
adėk man, Viešpatie, kad mano akys būtų gailestingos,
kad niekuomet nieko neįtarinėčiau ir neteisčiau pagal išorę,
bet įžvelgčiau artimo sielos grožį ir jam padėčiau.
Padėk man, Viešpatie, kad mano klausa būtų gailestinga,
atidi artimo poreikiams, neabejinga jo skausmams ir aimanoms.
Padėk man, Viešpatie, kad mano kalba būtų gailestinga,
kad niekuomet blogai nešnekėčiau apie artimą,
bet kiekvienam atrasčiau paguodos ir atleidimo žodį.
Padėk man, Viešpatie, kad mano rankos būtų gailestingos
ir pasirengusios geriems darbams,
kad aš mokėčiau daryti gera artimui,
pati imdamasi sunkiausių ir nemaloniausių darbų.
Padėk man, Viešpatie, kad mano kojos būtų gailestingos,
kad įveikdama savąjį nuovargį galėčiau skubėti padėti artimui.
Tikrasis mano poilsis tebūnie paslaugumas artimui.
Padėk man, Viešpatie, kad mano širdis būtų gailestinga,
kad būčiau jautri visoms artimo kančioms.
Niekam neužversiu savo širdies.
Nuoširdžiai bendrausiu net su tais,
kuriuos žinau piktnaudžiaujant mano gerumu.
Nuslopinsiu savo skausmą ir užsidarysiu
gailestingiausioje Jėzaus Širdyje.
O mano Viešpatie, tegul manyje pasilieka Tavo gailestingumas.

