BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PAŽINKIME KATEKIZMĄ
Gegužės 15 d., šį sekmadienį, 14 val., šv. Antano r ūmų salėje (Vilniaus g. 6) vyks
kunigo br. Antano Grabnicko OFM Katalikų Bažnyčios Katekizmo mokymas.
► GEGUŽINĖS PAMALDOS
Kviečiame visus kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją gegužės mėnesį, iškart po
vakarinių šv. Mišių, sekmadieniais – po Sumos.
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ŠVENTOSIOS DVASIOS
ATSIUNTIMAS (SEKMINĖS)
2016 m. gegužės 15 d.

► ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
Mūsų parapijoje birželio 05 - 13 d. vyks nuolatinė Švč. Sakr amento ador acija.
Kviečiame skirti laiko ir pabūti vienybėje su Jėzumi Švč. Sakramente nors valandą.
Ypač nakties metu. Prašome užsiregistruoti. Grafikas bažnyčios gale ir raštinėje.
Dėl išsamesnės informacijos kreiptis į sesę Editą tel. 8 603 56869.

► 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.
► 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 €; žurnalą „Tėvo Pijaus balsas“, kaina - 1 €.
► SANTUOKOS SAKRAMENTĄ
Gegužės 20 d. priims Edvinas ir Inga; gegužės 21 d. - Gediminas ir Diana, Vykintas ir
Ingrida. Melskimės už naujai sukurtas šeimas prašydami joms Dievo palaimos bei
gausių Jo malonių.
LITURGINIAI SKAITINIAI
Valandų liturgija - I sav.
16 P — Jok 3, 13-18; Ps 18, 8-10. 15; Mk 9, 14-29
17 A — Jok 4, 1-10; Ps 54, 7-11. 23; Mk 9, 30-37
18 T — Jok 4, 13-17; Ps 48, 2-3. 6-11; Mk 9, 38-40
19 K — Mūsų Viešpats Jėzus Kristus, aukščiausiasis ir amžinas Kunigas

Iz 6, 1-4. 8 arba Žyd 2, 10-18; Jn 17, 1-2. 9. 14-26
20 P — Jok 5, 9-12; Ps 102, 1-4. 8-9. 11-12; Mk 10, 1-12
21 Š — Jok 5, 13-20; Ps 140, 1-3. 8; Mk 10, 13-16
22 S — ŠVČ. TREJYBĖ

Pat 8, 22-31; Ps 8, 4-9; Rom 5, 1-5; Jn 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.

Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo
drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus pasigirdo
ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą
namą, kur jie sėdėjo. Jiems pasirodė tarsi ugnies
liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš
jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo
kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė
prabilti.
Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių
tautų. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo daugybė
žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas
savo kalba juos kalbant. Lyg nesavi ir nustėrę, jie
klausinėjo:

„Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą.“

„Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos
girdime savo gimtąja kalba? Mes, partai, medai, elamiečiai, Mezopotamijos,
Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frigijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos
pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai
ir arabai,– mes visi girdime juos skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų
kalbomis“.

Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą.

Tu, mano siela, Viešpatį šlovink!
Viešpatie Dieve, koks esi didis.
Viešpatie, kokia daugybė tavų sutvėrimų!
Juos išmintingai sukūrei, jų pilna žemė. –
Tau pasislėpus, jie išsigąsta,
krinta, kai atimi kvapą, ir dulkėmis virsta.
Atsiunti tu savo Dvasią, ir kyla gyvybė,
ir atnaujini žemės veidą. –
Šlovinkim viešpatį amžiais,
kad jisai džiaugtųsi savo kūryba.
Tebus malonus jam mano gyrius,
ir aš Viešpačiu džiaugsiuos. –

Broliai!
Nė vienas negali ištarti: „Jėzus yra Viešpats“, jeigu Šventoji Dvasia
nepaskatintų.
Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų
tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats
Dievas, kuris visa veikia visame kame. Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška
bendram labui.
Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nežiūrint daugumo, sudaro
vieną kūną, taip yra ir su Kristumi. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje
Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną, visi – žydai ir graikai, vergai ir laisvieji; ir
visi buvome pagirdyti viena Dvasia.

„Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą.“

Dvasia, Viešpatie, ateik, spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk!
Tėve vargstančių, nuženk, savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink!
Sielų Tu ramintojas, svečias atlankytojas,
mielas atgaivintojas!
Darbuose Tu – poilsis, kaitroje Tu – atvėsis,
Tu paguoda liūdesy!
O šviesybe amžina, skaidrink sielos gilumą,
stiprinki tikėjimą!
Be Tavųjų dovanų viskas žmoguje skurdu,
viskas – atvira žaizda.
Nuvalyk, kas sutepta, laistyk, kas išdeginta,
gydyk tai, kas sužeista.
Atitrauk mus nuo klaidų, dvasios šalty duok jėgų,
tiesink vingius mūs takų!
Duok mums, mylintiems Tave, tikintiems Tava galia,
dovanas septynerias!
Duok dorybių atpildą, siųsk laimingą pabaigą,
kviesk į džiaugsmą amžiną!
Ateik, Šventoji Dvasia,
pripildyk savo tikinčiųjų širdis
ir įžiebk jose savo meilės ugnį.

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl
žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė
jums!“
Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę
Viešpatį.
O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus
siunčiu“. Tai pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam
atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

