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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► TEORINIAI IR PRAKTINIAI MOKYMAI
Šv.Antano dienos centras organizuoja savanorių teorinius ir praktinius mokymus, darbe
su vaikais nuo 7 iki 17 metų, birželio ir liepos mėnesiais. Dalyvių skaičius - 10 asmenų.
Teorijos paskaitėlės – 16 akademinių valandų. Praktikos susitikimai – nuo 24 iki 100
val. grupiniuose užsiėmimuose. Registracija iki birželio 10 d. Teirautis ir registruotis
tel.: 8 445 58782; 8 671 21608; arba el-paštu: sv.antanodc@gmail.com.
► SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI
Norintieji tuoktis mūsų bažnyčioje turi susitarti dėl vestuvių datos ir laiko bažnyčios
raštinėje, jos darbo metu, likus ne mažiau kaip 3 mėnesiams iki numatytos jungtuvių
datos.

LITURGINIAI SKAITINIAI
6 P — 1 Kar 17, 1-6; Ps 120, 1-8; Mt 5, 1-12
7 A — 1 Kar 17, 7-16; Ps 4, 2-8; Mt 5, 13–16
8 T — 1 Kar 18, 20-39; Ps 15, 1-2a. 4-5. 8. 11; Mt 5, 17-19
9 K — 1 Kar 18, 41-46; Ps 64, 10-13; Mt 5, 20-26
10 P — 1 Kar 19, 9a. 11-16; Ps 26, 7-9. 13-14; Mt 5, 27-32
11 Š — Šv. Barnabas, apaštalas

Apd 11, 21-26; 13, 1-3; Ps 97, 1-6; Mt 10, 7-13
12 S — XI EILINIS SEKMADIENIS

2 Sam 12, 7-10. 13; Ps 31, 1-2. 5. 7. 11; Gal 2, 16. 19-21; Lk 7, 36-20. (8, 1-3)
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.

„Viešpatie,
priebėga mano,
tvirtove,
vaduotojau mano!
Dieve,
prieglobsti mano,
tavim aš viliuosi.“
Ps 17, 3

Kartą susirgo sūnus tos našlės, kurios
namuose gyveno Elijas. Liga pasunkėjo,
ir pagaliau jame nebeliko gyvybės kvapo.
Tada ji tarė Elijui: „Kas gi tarp mudviejų
bendra, Dievo žmogau? Tu atėjai pas
mane, kad mano nuodėmės primintos
būtų ir mano sūnus numirtų“.
Elijas atsakė: „Duok man savo sūnų!“
Jis paėmė jį iš jos glėbio, nusinešė į
aukštutinį kambarį, kuriame gyveno, ir
paguldė ant savo lovos. Paskui ėmė
šauktis Viešpaties: „Viešpatie, mano
Dieve, argi tu nori atsiųsti nelaimę ir šitai
našlei, kurios namuose gyvenu, ir leisti
numirti jos sūnui?“ Tada jis triskart
išsitiesė ant vaiko, šaukėsi Viešpaties ir
meldė: „Viešpatie, mano Dieve, leisk gi,
kad šiam berniukui sugrįžtų gyvybė!“
Ir Viešpats išklausė Elijo maldą: gyvybė
berniukui sugrįžo – jis vėl atgijo. Elijas jį
paėmė, nuvedė iš aukštutinio kambario
namų apačion, atidavė motinai ir pasakė:
„Štai tavo sūnus yra gyvas“.
O moteris tarė Elijui: „Dabar aš žinau,
kad tu Dievo žmogus ir Viešpaties žodis
tikrai tavo lūpose“.

„Viešpatie, aš tave aukštinsiu: tu gi mane iš priešo rankų ištraukei.“

Viešpatie, aš tave aukštinsiu: tu gi mane iš priešo rankų ištraukei.
Viešpatie, aš tave aukštinsiu:
tu gi mane iš priešo rankų ištraukei,
nedavei priešams piktai manim džiaugtis.
Gelbėjai mane nuo mirties karalijos,
gyvą mane palikai, neleidai žengti bedugnėn. –
Skambinkit Viešpačiui visi, kas jį mylit,
šlovinkit, atsiminę jojo šventumą!
Rūstus jis valandėlę teesti,
bet per visą gyvenimą geras.
Iš vakaro verksmas,
iš ryto vėl džiaugsmas. –
Dieve, klausyki, būk maloningas,
Viešpatie, būk padėjėjas!
Raudą pakeitei man dainomis, šokiais.
Viešpatie, mano Dieve, tave šlovinsiu amžiais. –

Aš sakau jums, broliai, kad mano paskelbtoji Evangelija nėra iš žmonių. Aš
neperėmiau jos iš žmogaus ir nebuvau jos išmokytas, bet gavau Jėzaus Kristaus
apreiškimu.
Jūs, be abejo, esate girdėję, kaip aš kadaise elgiausi, būdamas žydų tikėjimo;
kaip be saiko persekiojau Dievo Bažnyčią ir mėginau ją sugriauti; kaip žydų
tikėjimu buvau pranokęs daugelį bendraamžių iš savo tautiečių tarpo, itin uoliai
saugodamas savo protėvių padavimus.
Kai tas, kuris mane pasirinko dar esantį įsčiose ir pašaukė savo malone,
panorėjo apreikšti manyje savo Sūnų, kad paskelbčiau Evangeliją pagonims,
neskubėjau tartis su kūnu ir krauju ir nenuvykau į Jeruzalę pas anksčiau už mane
pašauktus apaštalus, bet iškeliavau į Arabiją ir po to vėl grįžau į Damaską.
Vėliau, po trejų metų, aš nukeliavau į Jeruzalę susipažinti su Kefu ir pasilikau
pas jį penkiolikai dienų. Kitų apaštalų man neteko pamatyti, tiktai Viešpaties
brolį Jokūbą.
Didis pranašas atsirado mūsų tarpe.
Dievas aplankė savo tautą.

„Viešpatie, aš tave aukštinsiu: tu gi mane iš priešo rankų ištraukei.“

Jėzus pasuko į miestą, vardu Najiną. Drauge keliavo jo mokiniai ir gausi
minia. Prisiartinus prie miesto vartų, štai nešė numirėlį – vienatinį sūnų motinos,
o ta buvo našlė. Kartu ėjo nemaža miesto minia.
Pamačius motiną, Viešpačiui jos pagailo, ir jis tarė: „Neverk!“ Priėjęs palietė
neštuvus. Nešėjai sustojo.
O jis prabilo: „Jaunuoli, sakau tau: kelkis!“ Numirėlis atsisėdo ir pradėjo
kalbėti. Jėzus atidavė jį motinai.
Visus pagavo baimė, ir jie garbino Dievą, sakydami: „Didis pranašas atsirado
mūsų tarpe“ ir: „Dievas aplankė savo tautą“. Tokios kalbos apie Jėzų pasklido
visoje Judėjoje ir visoje šalyje.
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► 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 aukojamos 8.00, 10.30, 12.30 ir 18.00 val.
► 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.
► 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
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.

