BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► GEGUŽINĖS PAMALDOS
Kviečiame visus kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją gegužės mėnesį, iškart po
vakarinių šv. Mišių, sekmadieniais – po Sumos.
► STOVYKLA
Birželio 20 - 24 d. J aunimo sodyboje vyks 10 - 11 m. vaikų, jau priėmusių Pirmąją
Komuniją, stovykla. Auka 40 €.
Kviečiame registruotis el. paštu: seseedita@gmail.com nurodant vardą, pavardę,
gimimo metus, adresą ir tėvų tel. nr.
Iškilus klausimams skambinti s. Editai tel. 8 603 56869 (skambinti nuo 15 - 17 val.;
20 - 21 val.). Registracija iki birželio 3 d.
► Mieli geros valios žmonės, ūkininkai, geradariai ir verslininkai,
Nuoširdžiai prašome paramos Šv. Antano dienos centro namelio (250 m2) aplinkai
sutvarkyti.
Mums reikalinga juodžemio 40 - 45 m3, granitinės skaldos 27 m3 ir dolomitinės skaldos
20 m3. Taip pat teritoriją norėtume apsodinti gyva tujų tvorele – reikalingi sodinukai.
Atsidėkodami kasdien meldžiamės už rėmėjus ir už geradarius, kad jie ir jų šeimos
gyventų Dievo malonėje ir džiaugsme.
Kreiptis telefonu: 8 671 21608 Margarita Lizdenytė Šv. Antano dienos centro direktorė.
► Prašome paremti šv. Antano dienos centro pastato remonto darbus
Aukas galite pervesti į sąskaitą su nuoroda NAMELIUI: LT934010041800012285,
bankas: AB DNB bankas; banko kodas: 40100; SWIFT kodas: AGBLLT2X. Arba
palikti aukų krepšelyje Bažnyčios raštinėje, arba aukų dėžutėje, arba atnešti į šv. Antano
dienos centro būstinę: Vilniaus g. 3, Kretinga.

LITURGINIAI SKAITINIAI
Valandų liturgija - II sav.
2 P — Šv. Atanazas, Bažnyčios mokytojas

Apd 16, 11-15; Ps 149, 1-6. 9; Jn 15, 26-16, 4
3 A — Šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai

1 Kor 15, 1-8; Ps 18, 2-5; Jn 14, 6-14
4 T — Apd 17, 15. 22-18, 1; Ps 148, 1-2. 11-14; Jn 16, 12-15
5 K — Apd 18, 1-8; Ps 97, 1-4; Jn 16, 16-20
6 P — Apd 18, 9-18; Ps 46, 2-7; Jn 16, 20-23
7 Š — Apd 18, 23-28; Ps 46, 2-3. 8-10; Jn 16, 23-28
8 S — VII VELYKŲ SEKMADIENIS.
VIEŠPATIES ŽENGIMAS Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)

Apd 1, 1-11; Ps 46, 2-3. 6-9; Ef 1, 17-23; Lk 24, 46-53
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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„Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio.“

Iš Judėjos atvyko žmonių, kurie įtikinėjo brolius: „Jei nesiduosite apipjaustomi
pagal Mozės paprotį, negalėsite būti išgelbėti“. Kilo nesutarimų ir didelių ginčų
tarp jų ir Pauliaus bei Barnabo. Buvo nutarta, kad Paulius, Barnabas ir kai kurie
antiochiečiai nuvyks dėl šio ginčo į Jeruzalę pas apaštalus ir vyresniuosius.
Tada apaštalai ir vyresnieji kartu su visa bažnyčia nutarė pasiųsti į Antiochiją
iš savo tarpo išrinktus vyrus kartu su Pauliumi ir Barnabu. Tai buvo Judas,
vadinamas Barsabu, ir Silas, kurie buvo vadovaujantys brolių tarpe. Jiems įteikė
tokį raštą:
„Apaštalai ir vyresnieji broliai siunčia sveikinimą Antiochijoje, Sirijoje bei
Kilikijoje gyvenantiems broliams, kilusiems iš pagonių. Sužinoję, jog kai kurie
iš mūsų nuvykę asmenys, mūsų neįgalioti, savo kalbomis pasėjo jūsų sielose
nerimą bei sąmyšį, mes, bendrai susirinkę, nusprendėme pasiųsti pas jus
išrinktus vyrus kartu su mūsų mylimaisiais Barnabu ir Pauliumi, kurie už mūsų
Viešpatį Jėzų Kristų yra guldę savo galvas. Taigi siunčiame su jais Judą ir Silą,
kurie jums tą patį praneš gyvu žodžiu. Šventajai Dvasiai ir mums pasirodė
teisinga neužkrauti jums daugiau naštų, išskyrus tai, kas būtina: susilaikyti nuo
aukų stabams, kraujo, pasmaugtų gyvulių mėsos ir ištvirkavimo. Jūs gerai
elgsitės, saugodamiesi šitų dalykų. Likite sveiki!“

O Dieve, tave tegarbina tautos, –
tešlovina visos tautos!
Tebūna mums Dievas didžiai maloningas,
telaimina mus, giedriu veidu težvelgia.
Tegu jo žygius pažįsta pasaulis,
visų tautų žmonės – jo išganingąjį darbą. –
Visa žmonija tegu linksminas, džiaugias,
kad tu tautose viešpatauji teisingai,
pasauly tautoms vadovauji. –
O Dieve, tave garbina tautos,
tešlovina visos tautelės.
Tegu mus laimina Dievas,
pasaulio kraštai tegu jį pagerbia. –

„Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio.“

Ir nunešė mane dvasios jėga ant didelio ir aukšto kalno, ir parodė man šventąjį
miestą, Jeruzalę, nužengiančią iš dangaus, nuo Dievo, žėrinčią Dievo šlove. Jos
švytėjimas tarsi brangakmenio, tarsi jaspio akmens, tviskančio kaip krištolas. Ji
apjuosta dideliu, aukštu mūru su dvylika vartų, o ant vartų dvylika angelų ir
užrašyti dvylikos Izraelio giminių vardai. Nuo saulėtekio pusės treji vartai, nuo
žiemių treji vartai, nuo pietų treji vartai ir nuo saulėlydžio treji vartai. Miesto
mūrai turi dvylika pamatų, ant kurių užrašyti dvylikos Avinėlio apaštalų vardai.
Bet aš jame nemačiau šventyklos, nes Viešpats, visagalis Dievas, ir Avinėlis
yra jo šventykla. Miestui apšviesti nereikia nei saulės, nei mėnulio, nes jį
apšviečia tviskanti Dievo šlovė ir jo žiburys yra Avinėlis.
Jei kas mane myli,
laikysis mano žodžio, –
sako Viešpats, –
ir mano Tėvas jį mylės;
mes pas jį ateisime
ir apsigyvensime.

Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
„Jei kas mane myli, laikysis mano žodžio, ir mano Tėvas jį mylės; mes pas jį
ateisime ir apsigyvensime. Kas manęs nemyli, mano žodžių nelaiko. O žodis,
kurį girdite, ne mano, bet Tėvo, kuris yra mane siuntęs.
Aš jums tai pasakiau, būdamas pas jus, o Globėjas – Šventoji Dvasia, kurį
mano vardu Tėvas atsiųs, – jis išmokys jus visko ir viską primins, ką esu jums
pasakęs.
Aš jums palieku ramybę, duodu jums savo ramybę. Ne taip aš ją duodu, kaip
duoda pasaulis. Tenebūgštauja jūsų širdys ir teneliūdi! Jūs girdėjote, kaip aš
pasakiau: aš iškeliauju ir vėl grįšiu pas jus! Jei mylėtumėte mane,
džiaugtumėtės, kad aš keliauju pas Tėvą, nes Tėvas už mane aukštesnis. Ir dabar,
prieš įvykstant, jums pasakiau, kad tikėtumėte, kada tai bus įvykę“.

