BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► MALDOS UŽ KRETINGOS MIESTĄ SAVAITĖ
(17.00 val. koplyčioje bažnyčios šventoriuje)
Birželio 5 d. Malda už Kretingos vyrus ir tėvus.
Birželio 6 d. Malda už Kretingos miesto kultūros ir žiniasklaidos darbuotojus.
Birželio 7 d. Malda už Kretingos miesto policijos ir priešgaisrinės gelbėjimo tarnybos
darbuotojus.
Birželio 8 d. Malda už Kretingos miesto verslininkus ir žemdirbius.
Birželio 9 d. Malda už Kretingos miesto švietimo ir mokslo darbuotojus,
nevyriausybines organizacijas.
Birželio 10 d. Malda už Kretingos miesto ligonius, slaugytojus ir medicinos
darbuotojus.
Birželio 11 d. Malda už Kretingos rajono savivaldybės politikus ir darbuotojus.
Birželio 12 d. Malda už Kretingos šeimas.
Birželio 13 d. Maldos už Kretingos miestą savaitės užbaigimas ir procesija bažnyčios
šventoriuje.
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► BIRŽELINĖS PAMALDOS
Kviečiame visus kartu giedoti Švč. Jėzaus Širdies litaniją birželio mėnesį, iškart po
vakarinių šv. Mišių, sekmadieniais – po Sumos.
► SEKMADIENIO ŠV. MIŠIOS
Nuo birželio 5 d. sekmadieniais šv. Mišios bus aukojamos 8.00, 10.30, 12.30
ir 18.00 val.
► SANTUOKOS SAKRAMENTĄ
Birželio 3 d. priims Donatas ir Aurelija; birželio 4 d. - Mantas ir Erika. Melskimės už
naujai sukurtas šeimas prašydami joms Dievo palaimos bei gausių Jo malonių.
LITURGINIAI SKAITINIAI
30 P — 2 Pt 1, 1-7; Ps 90, 1-2. 14-16; Mk 12, 1-12
31 A — Švč. M. Marijos Apsilankymas

Sof 3, 14-18 arba Rom 12, 9-16; Iz 12, 2-6; Lk 1, 39-56
1 T — Šv. Justinas, kankinys

1 Kor 1, 18-25; Mt 5, 13-19
2 K — 2 Tim 2, 8-15; Mk 12, 28b-34
3P — ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS

Ez 34, 11-16; Rom 5, 5b-11; Lk 15, 3-7
4 Š — Nekaltoji Švč. Mergelės Marijos Širdis

Iz 61, 9-11; Lk 2, 41-51
5 S — X EILINIS SEKMADIENIS

1 Kar 17, 17-24; Gal 1, 11-19; Lk 7, 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.

Salemo karalius Melchizedekas atnešė duonos ir
vyno. Jis buvo Aukščiausiojo Dievo kunigas, todėl
palaimino Abramą, tardamas: „Tepalaimina Abramą
Aukščiausiasis Dievas, dangaus ir žemės Kūrėjas! Šlovė
Aukščiausiajam Dievui, kuris atidavė tau į rankas
tavuosius priešus!“ Abramas jam davė dešimtinę nuo
visko.

„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus.“

„Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus.“

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI

Tu Kunigas amžiais kaip Melchizedekas.
Dievas sako mano Valdovui: „Sėskis mano dešinėje,
kolei patiesiu tavo priešus tarsi pakojį po tavo kojų“. –
Dievas duos tau Siono kalne valdovo lazdą,
ir tu savo priešus valdysi. –
Nuo gimimo šventuose kalnuose viešpatausi,
iš pat įsčių, nuo aušros savo jaunystės. –
Viešpats yra prisiekęs, ir jis nesigaili:
„Tu Kunigas amžiais kaip Melchizedekas“. –

► 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.
► KRETINGOS PRANCIŠKONIŠKOJO JAUNIMO TARNYBA KVIEČIA!
Birželio 15 - 17 dienomis ikimokyklinio amžiaus vaikučius kviečiame į dieninę
stovyklėlę ,,Visi, kas gyvas tešlovina Jį!”. Stovyklos vieta: Kretingos Viešpaties
Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos namai (Vilniaus g. 2, namelis šventoriuje).
Dalyvio auka: 24 Eur.
Registracija vyksta iki birželio 6 d. el. paštu: ver onika.slionskyte@gmail.com.

Broliai!
Aš tai gavau iš Viešpaties ir tai perdaviau jums, kad Viešpats Jėzus tą naktį,
kurią buvo išduotas, paėmė duoną ir, sukalbėjęs padėkos maldą, sulaužė ir tarė:
„Tai yra mano kūnas, kuris už jus duodamas. Tai darykite mano atminimui“.
Tuo pačiu būdu po vakarienės jis paėmė taurę ir tarė: „Ši taurė yra Naujoji
Sandora mano kraujyje. Kiek kartų gersite, darykite tai mano atminimui“.
Taigi, kada tik valgote šitą duoną ir geriate iš šitos taurės, jūs skelbiate
Viešpaties mirtį, kol jis ateis.

► 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.

Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, – sako Viešpats.
Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius.

► 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.

Jėzus kalbėjo žmonėms apie Dievo karalystę, pagydė tuos, kuriems reikėjo
gydymo. Diena pakrypo vakarop. Prisiartinę Dvylika tarė: „Paleisk žmones, kad
jie, nuėję į aplinkinius kaimus bei vienkiemius, susirastų nakvynę ir maisto. Mes
juk esame dykumoje“. Jėzus atsiliepė: „Jūs duokite jiems valgyti!“ Dvylika
atsakė: „Mes nieko daugiau neturime, tik penkis kepalėlius duonos ir dvi žuvis.
Nebent nueitume ir nupirktume maisto visai šitai miniai.“
O buvo ten apie penkis tūkstančius vyrų. Jėzus įsakė mokiniams: „Susodinkite
juos būriais po penkiasdešimt“. Jie taip padarė ir visus susodino.
Tuomet, paėmęs penkis kepalėlius ir dvi žuvis, jis pažvelgė į dangų, sukalbėjo
palaiminimą, laužė ir davė mokiniams, kad išnešiotų miniai. Visi valgė ir
pasisotino. Ir dar buvo surinkta dvylika pintinių nulikusių kąsnelių.

► ŠV. ANTANO ATLAIDŲ ŠVENTĖ
Šventės organizatoriams reikalinga 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.
► LELIJŲ ŠVENTINIMAS
Birželio 12 d. 10.30 val. šv. Mišių metu bus šventinamos jūsų atsineštos lelijos.
► AGAPĖ - SUNEŠTINĖS VAIŠĖS
Maloniai kviečiame visus į agapę, kuri vyks birželio 13 d., 20.00 val. (šv. Antano atlaidų
dieną) mūsų bažnyčios šventoriuje. Taip pat kviečiame atsinešti ir savo vaišių šventės
stalui.

