BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► 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.

Nr. 907
VII VELYKŲ SEKMADIENIS.
VIEŠPATIES ŽENGIMAS
Į DANGŲ (ŠEŠTINĖS)
2016 m. gegužės 8 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.
► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI
Šventąjį Raštą, kaina - 18 €; „Šventojo Antano stebuklų knygą“, kaina - 1,20 €; gegužės
mėnesio katalikišką žurnalą šeimai ,,Artuma“, kaina - 1 €; informacinį
leidinį ,,Saleziečių žinios“, kaina - 0,50 €; katalikų evangelizacinį žurnalą ,,Mylėkite
viens kitą!“, kaina - 1 €.
► SANTUOKOS SAKRAMENTĄ
Gegužės 14 d. priims Adomas ir Viktorija, Aivaras ir Asta. Melskimės už naujai
sukurtas šeimas prašydami joms Dievo palaimos bei gausių Jo malonių.

LITURGINIAI SKAITINIAI
Valandų liturgija - III sav.
9 P — Apd 19, 1-8; Ps 67, 2-7; Jn 16, 29-33
10 A — Apd 20, 17-27; Ps 67, 10-11. 20-21; Jn 17, 1-11
11 T — Apd 20, 28-38; Ps 67, 29-30. 33-36; Jn 17, 11-19
12 K — Apd 22, 30; 23, 6-11; Ps 15, 1-2. 5. 7-11; Jn 17, 20-26
13 P — Apd 25, 13-21; Ps 102, 1-2. 11-12. 19. 21; Jn 21, 15-19
14 Š — Šv. Motiejus, apaštalas

Apd 1, 15-17. 20-26; Ps 112, 1-8; Jn 15, 9-17
Sekminių vigilijos Mišios
Pr 11, 1-9; Ps 103, 1. 24. 29-31. 34; Rom 8, 22-27; Jn 7, 37-39
15 S — ŠVENTOSIOS DVASIOS ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)

Apd 2, 1-11; Ps 103, 1. 24. 29-31. 34; 1 Kor 12, 3b-7. 12-13
arba Rom 8, 8-17; Jn 20, 19-23 arba Jn 15, 26-27; 16, 12-15
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.

Pirmojoje knygoje, Teofiliau, aš pasakojau apie viską, ką Jėzus nuo pat pradžių
veikė ir mokė iki tos dienos, kurią buvo paimtas į dangų, pirmiau per Šventąją
Dvasią davęs savo išrinktiesiems apaštalams įsakymų. Po savo kančios jis jiems
pateikė daugelį įrodymų, kad yra gyvas, per keturiasdešimt dienų jiems rodydamasis ir aiškindamas apie Dievo Karalystę.
Kartą, bevalgant prie bendro stalo, liepė jiems nepasišalinti iš Jeruzalės, bet
laukti Dievo pažado, – „apie kurį, – tarė jis, – esate girdėję iš mano lūpų; nes Jonas krikštijo vandeniu, o jūs po kelių dienų būsite pakrikštyti Šventąja Dvasia“.

„Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“

Susirinkusieji ėmė jį klausinėti: „Viešpatie, gal tu šiuo metu atkursi Izraelio
karalystę?“ Jis atsakė: „Ne jums žinoti laiką ir metą, kuriuos Tėvas nustatė savo
nuožiūra. Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite
mano liudytojais Jeruzalėje ir visoje Judėjoje bei Samarijoje ir lig pat žemės
pakraščių“.
Tai pasakęs, jiems bežiūrint, Jėzus pakilo aukštyn, ir debesis jį paslėpė nuo jų
akių. Kai jie, akių nenuleisdami, žiūrėjo į žengiantį dangun Jėzų, štai prie jų
atsirado du vyrai baltais drabužiais ir prabilo: „Vyrai, galilėjiečiai, ko stovite,
žiūrėdami į dangų? Tasai Jėzus, paimtas nuo jūsų į dangų, sugrįš taip pat, kaip
esate matę jį žengiant į dangų“.

Kai Dievas žengė aukštyn – linksmybė aidėjo,
gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant.
Plokite delnais, visos tautos,
džiaugsmo šauksmais šlovinkit Dievą!
Vai, šiurpulinga Dievo didybė –
tai visos žemės aukščiausias Valdovas. –
Kai žengė Dievas aukštyn – linksmybė aidėjo,
gaudė trimitai, Viešpačiui žengiant.
Vai, skambinkit Dievui, giedokit!
Skambinkit… skambinkit… mūsų Valdovui! –
Dievas – visos žemės Valdovas!
Giedokit, kaip tik išmanot!
Dievas – tai tautų Viešpats,
jis sėdi savo šventajame soste. –

Broliai!
Meldžiu, kad mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Dievas, garbingiausias Tėvas,
suteiktų jums išminties ir apreiškimo Dvasią ir jūs galėtumėte jį pilnai pažinti;
kad apšviestų jūsų dvasios akis ir jūs pažintumėte, kokia yra viltis, į kurią jūs
esate pašaukti, koks jo garbingo paveldėjimo turtas šventųjų tarpe ir kokia
nepalyginama jo galybės didybė mums, tikintiesiems, veikiant jo neribotai jėgai.
Ja jis pažadino Kristų iš numirusių ir pasodino danguose savo dešinėje, aukščiau
už visas kunigaikštystes, valdžias, galybes, viešpatystes ir už kiekvieną vardą,
tariamą ne tik šiame pasaulyje, bet ir būsimajame, ir visa jam palenkė po kojų, o
jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva Bažnyčios, kuri yra jo kūnas,
pilnatvė to, kuris visa visame kame pripildo.

„Aš esu su jumis per visas dienas iki pasaulio pabaigos.“

Eikite ir padarykite mano mokiniais
visų tautų žmones, – sako Viešpats. –
Aš esu su jumis per visas dienas
iki pasaulio pabaigos.

Jėzus pasakė savo mokiniams:
„Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir trečią dieną prisikels iš numirusių, ir jo
vardu visoms tautoms, pradedant nuo Jeruzalės, bus skelbiamas atsivertimas
nuodėmių atleidimui gauti. Jūs esate šių dalykų liudytojai.
Ir štai aš atsiųsiu jums, ką yra pažadėjęs mano Tėvas. Jūs pasiliksite mieste,
kol būsite apdovanoti jėga iš aukštybių“.
Jėzus nusivedė mokinius palei Betaniją ir, iškėlęs rankas, palaimino juos.
Laimindamas jis atsiskyrė nuo jų ir pakilo į dangų. Jie pagarbino jį, paskui,
didelio džiaugsmo kupini, sugrįžo į Jeruzalę. Jie nuolat lankė šventyklą ir
šlovino Dievą.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► TĖVELIŲ KATECHEZĖ
Šį sekmadienį, gegužės 8 d., po Votyvos šv. Mišių, šv. Antano rūmų salėje vyks tėvelių
katechezė.
► VYRŲ MALDOS VAKARAS
Kviečiame visus vyrus į maldos vakarą gegužės 13 d., penktadienį, po 18 val. šv. Mišių
vienuolyno refektoriuje.
► SEKMINIŲ DEVYNDIENIS
Gegužės 6 d., penktadienį, pr asideda maldos devyndienis, kur į šiokiadieniais ir
šeštadieniais melsimės prieš vakaro šv. Mišias, 17.30 val., o sekmadienį, prieš Sumos
šv. Mišias, 12 val., bažnyčioje. Visą Sekminių devyndienį bažnyčios gale bus padėta
dėžė, skirta maldų intencijoms, už kurias melsimės naktinės Švč. Sakramento Adoracijos
metu bei Sekminių dienos Votyvos šv. Mišiose.
► SEKMINIŲ VIGILIJA
Gegužės 14 d., šeštadienį, nuo 20 val., bažnyčioje prasidės Sekminių Vigilija ir
naktinė Švč. Sakramento Adoracija. Dalyvaujantiems naktinėje Švč. Sakramento
Adoracijoje bus sudarytos galimybės bažnyčios galerijoje atsigerti arbatos.
► GEGUŽINĖS PAMALDOS
Kviečiame visus kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją gegužės mėnesį, iškart po
vakarinių šv. Mišių, sekmadieniais – po Sumos.

