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.
► PILIGRIMINĖ KELIONĖ PĖSČIOMIS SU KRYŽIUMI PER LIETUVOS,
LENKIJOS ŠVENTOVIŲ ATVERTUS GAILESTINGUMO VARTUS
Birželio 5 d. organizuojama piligriminė kelionė pėsčiomis su Kryžiumi bei Jėzaus
Gailestingumo paveikslu iš Klaipėdos į Krokuvą (Lenkiją), atsitiesimo Dievui už mūsų
nuodėmes, šv. Katalikų bažnyčią, šeimas, jaunimą, taiką bei ramybę visame pasaulyje.
Kelionės pradžia: birželio 5 d. 8.00 val. Klaipėda; pabaiga: liepos 28 d. 17.00 val.
Krokuva. Kelionę organizuoja Laisvalaikio užimtumo asociacija „Piligrimas“.
Daugiau informacijos bažnyčios skelbimų lentoje; facebook paskyroje „Piligrimines
Keliones Pesciomis Gintaras“; el. paštu: piligrimas3@gmail.com.
► SEKMADIENIO ŠV. MIŠIOS
Nuo birželio 5 d. sekmadieniais šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.30, 12.30
ir 18.00 val.
► GEGUŽINĖS PAMALDOS
Kviečiame visus kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją gegužės mėnesį, iškart po
vakarinių šv. Mišių, sekmadieniais – po Sumos.

► SANTUOKOS SAKRAMENTĄ
Gegužės 27 d. priims Gytis ir Alina; gegužės 28 d. - Andrius ir Diana, Gedas ir Justina,
Karolis ir Raimonda, Tadas ir Dalia. Melskimės už naujai sukurtas šeimas prašydami
joms Dievo palaimos bei gausių Jo malonių.
LITURGINIAI SKAITINIAI
Valandų liturgija - IV sav.
23 P — 1 Pt 1, 3-9; Ps 110, 1-2. 5-6. 9-10; Mk 10, 17-27
24 A — 1 Pt 1, 10-16; Ps 97, 1-4; Mk 10, 28-31
25 T — 1 Pt 1, 18-25; Ps 147, 12-15. 19-20; Mk 10, 32-45
26 K — Šv. Pilypas Neris, kunigas

1 Pt 2, 2-5. 9-12; Ps 99, 2-5; Mk 10, 46-52
27 P — 1 Pt 4, 7-13; Ps 95, 10-13; Mk 11, 11-25
28 Š — Jud 1, 17. 20b-25; Ps 62, 2-6; Mk 11, 27-33
29 S — ŠVČ. KRISTAUS KŪNAS IR KRAUJAS (DEVINTINĖS)

Pr 14, 8-20; Ps 109, 1-4; 1 Kor 11, 23-26; Lk 9, 11-17
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.

Nr. 909
ŠVČ. TREJYBĖ
2016 m. gegužės 22 d.

O amžinoji Trejybe, bedugni vandenyne, ar galite
man duoti ką nors
daugiau nei pati save? Jūs
esat niekados negęstanti
liepsna. Jūs esate ugnis,
sudeginanti visą sielos
savimeilę, ir savo Tiesą
man davėte pažinti jos
šviesoj! Šviesoje, pranokstančioje visokią šviesą.
Tikėjimo šviesa man dovanoja išmintį Sūnaus
išmintyje. Tikėjimo šviesa
man dovanoja stiprybę, pastovumą ir ištvermę. Tikėjimo šviesa man
dovanoja viltį nepalūžti kelyje.
Gėri, pranokstantis visokį gėrį. Gėri, suteikiantis palaimą. Nesuvokiamas Gėri, kurio neįmanoma įvertinti! Groži, pranokstantis visokį
grožį. Išmintie, pranokstanti visokią išmintį, ir net daugiau – pati
Išmintie! Jūs drabužis, apdengiantis bet kokį nuogumą, maistas,
savo saldumu džiuginantis visus alkstančius.
Apvilkite mane, amžinoji Tiesa, apvilkite mane pačia savimi, idant šį
gyvenimą nugyvenčiau klusnume ir tikėjimo šviesoje.

„Garbė Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.“

„Garbė Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai.“

Amžinoji išmintis sako:
„Kelių pradžioje mane Viešpats turėjo, –
prieš darbus pirmuosius pradėdamas veikti.
Man pagrindas būvio padėtas prieš amžius –
kai laikas dar nėjo ir žemės nebuvo.
Nebuvo dar jūsų, kai aš prasidėjau
nebuvo šaltinių, vanduo iš kur kyla.
Kalnai dar nebuvo tuomet susidarę,
nei kalvos iškilę, kai aš prasidėjau.
Kūrėjas nebuvo padaręs dar žemės,
nei pievom, laukais jos nebuvo suskirstęs.
Su juo bendrai dirbau, kai dangų jis tvarkė,
kai skliautą matavo viršum vandenynų,
kai debesis telkė aukštojoj padangėj,
gilių vandenynų versmes kai atvėrė,
kai jūrai didingai ribas išvedžiojo,
kad šėlstančios bangos neperžengtų kranto,
kai žemei jis tvirtąjį pamatą dėjo, –
buvau patikėta darbų jo vadovė.
Aš didelį džiaugsmą jam kėliau kasdieną,
akivaizdoj jo aš linksma šokinėjau,
žaismingai bėgiojau po visą pasaulį –
be galo džiugu man lankytis pas žmones.

Viešpatie, mūsų Valdove, koks įstabus tavo vardas pasauly!
Kai pasižiūrim į tavo dangų, tavo rankų sukurtą,
į mėnulį, žvaigždes tvariai padarytas,
tariam: „Kas gi žmogus, kad tu jį dar atmintum,
kas tas Adomo sūnus, kad jį belankytum?! –
Jį padarei ne ką menkesnį už angelus,
garbe ir grožiu jį vainikuoji.
Jis viešpatauja tavo rankų sukurtajam pasauliui.
Jam po kojų tu visa paklojai. –
Jaučius, avis – visus aliai vieno,
net lauko žvėris,
padangių paukščius ir žuvis jūrų giliųjų –
visa, kas marių platybėse plauko“. –

Broliai!
Nuteisinti tikėjimu, gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kristų,
per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo
šlovės viltimi. Ir ne vien tuo. Mes taip pat didžiuojamės sielvartais, žinodami,
kad sielvartas gimdo ištvermę, ištvermė – išbandytą dorybę, išbandyta dorybė –
viltį. O viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios
Dvasios, kuri mums duota.
Garbė Tėvui ir Sūnui, ir Šventajai Dvasiai –
Dievui, kuris yra, kuris buvo ir kuris ateis.

Jėzus bylojo savo mokiniams:
„Dar daugel jums turėčiau kalbėti, bet jūs negalite pakelti. Kai ateis toji Tiesos
Dvasia, jus ji ves į tiesos pilnatvę. Ji nekalbės iš savęs, bet skelbs, ką bus
išgirdusi, ir praneš, kas dar turi įvykti. Ji pašlovins mane, nes ims iš to, kas
mano, ir jums tai paskelbs. Visa, ką Tėvas turi, yra ir mano, todėl aš pasakiau,
kad ji ims iš to, kas mano, ir jums tai paskelbs“.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► GĖLĖS DEVINTINIŲ PROCESIJAI
Seserys Pranciškonės misionierės kviečia aukoti gėles, kurių žiedai bus barstomi per
Devintinių procesiją. Gėles atnešti gegužės 27 - 28 d., pas seseris į namus (Vilniaus g. 3,
„Špitolės“ II aukštas).
► 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.
► ŠV. ANTANO ATLAIDŲ ŠVENTĖ
Birželio 11 - 13 d. švęsime Šv. Antano atlaidus. Šventės or ganizator iams r eikalinga
savanorių pagalba, todėl norinčius savanoriauti kviečiame registruotis parapijos raštinėje
arba kreiptis į Antaną Lukauską tel.: 8 670 74431; 8 686 32305.
► INFORMACINĖ PARAPIJOS MUGĖ
Kviečiame parapijos grupeles, norinčias dalyvauti informacinėje parapijos mugėje
birželio 11 d. 15 - 17 val. Registr uotis par apijos r aštinėje.

