BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠV. ANTANO ATLAIDAI
Birželio 12 d. (sekmadienis)
08.00 val. Šv. Mišios ir šv. Antano litanija bažnyčioje
10.30 val. Šv. Mišios ir lelijų šventinimas bažnyčioje (vadovauja Mažesniųjų brolių
ordino Lietuvos Šv. Kazimiero provincijos ministras Algirdas Malakauskis OFM)
12.30 val. Šv. Mišios bažnyčioje (vadovauja J. E. vyskupas Jonas Boruta SJ, gieda
jungtinis Lietuvos mokslų akademijos ir Kretingos bažnyčios Sumos choras, vadovai
Judita Taučaitė ir Aloyzas Žilys)
14.00 val. Lietuvos mokslų akademijos chor o koncer tas (vadovė J udita
Taučaitė) bažnyčioje
17.00 val. Malda už Kr etingos šeimas koplyčioje bažnyčios šventoriuje
18.00 val. Šv. Mišios bažnyčioje
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Birželio 13 d. (pirmadienis) šv. Antano atlaidų diena
07.00 val. Šv. Mišios ir šv. Antano litanija bažnyčioje
12.30 val. Šv. Mišios ir duonos šventinimas bažnyčioje
17.00 val. Maldos už Kr etingos miestą savaitės užbaigimas ir
procesija bažnyčios šventoriuje
18.00 val. Šv. Mišios ir duonos šventinimas bažnyčioje
Po šv. Mišių – programa „Tavo siela atlaidumu spindėtų“ (smuikininkė ir vokalistė –
Lijana Žiedelytė, pianistas – Gintaras Pucas) bažnyčioje
20.00 val. Suneštinės vaišės – agapė bažnyčios šventoriuje (kviečiame atsinešti ir savo
vaišių)
Birželio 14 d. (antradienis)
12.30 val. Šv. Mišios už Lietuvos laisvės kovotojus ir tr emties aukas bažnyčioje
► SANTUOKOS SAKRAMENTĄ
Birželio 17 d. priims Nilius ir Gintarė; birželio 18 d. - Marius ir Kristina, Andrius ir
Agnė, Donatas ir Gabrielė. Melskimės už naujai sukurtas šeimas prašydami joms Dievo
palaimos bei gausių Jo malonių.
LITURGINIAI SKAITINIAI
13 P — Šv. Antanas Paduvietis, kunigas, Bažnyčios mokytojas

„Tu, Dieve, išgirsk mano balso šaukimą.
Tu mano pagalba – manęs neatmeski,
manęs nepaliki, o Dieve, Gelbėtojau mano!“
(Ps 26, 7. 9)

Iz 61, 1-3; Ps 88, 2-5. 21-22. 25. 27; Lk 10, 1-9
14 A — 1 Kar 21, 17-29; Ps 50, 3-6a. 11. 16; Mt 5, 43-48
15 T — 2 Kar 2, 1. 6-14; Ps 30, 20-21. 24; Mt 6, 1-6. 16-18
16 K — Sir 48, 1-15; Ps 96, 1-7; Mt 6, 7-15
17 P — 2 Kar 11, 1-4. 9-18. 20; Ps 131, 11-14. 17-18; Mt 6, 19-23
18 Š — 2 Krn 24, 17-25; Ps 88, 4-5. 29-34; Mt 6, 24-34
19 S — XII EILINIS SEKMADIENIS

Zch 12, 10-11; Ps 62, 2-6. 8-9; Gal 3, 26-29; Lk 9, 18-24
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.

Natanas Dovydui tarė: „Štai ką sako Viešpats, Izraelio Dievas: ‘Tave aš
patepiau Izraelio karaliumi ir išgelbėjau iš Sauliaus rankų. Atidaviau tau tavo
valdovo namus, taipogi jo žmonas. Atidaviau tau Izraelio ir Judo namus ir, jei
šito būtų per maža, tai dar šio bei to tau būčiau pridėjęs.
Kodėl tad paniekinai Viešpaties žodį, darydamas pikta jo akyse? Tu kardu
užmušdinai hetietį Uriją ir vedei jo žmoną; tu jį nužudei amonitų kardu. Dabar
niekad nebeatstos kalavijas nuo tavo namų, nes nepaisei manęs – pasiėmei
hetiečio Urijo žmoną ir padarei savo žmona’“. Tada Dovydas tarė Natanui:
„Nusidėjau Viešpačiui“. Natanas atsakė: „Viešpats atleidžia tavo nuodėmę: tu
nemirsi“.

„Dievas mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų...“

Viešpatie, atleisk man nelemtą kaltybę.
Laimingas, kam neteisybės atleistos,
kam Dievas uždengia kaltybes.
Laimingas, kurio nekaltina Viešpats,
kurio viduje nėr apgaulės. –
Pasisakiau tau nusikaltęs,
nuodėmę lioviausi slėpęs.
Tariau: prisipažinsiu, Viešpatie, tau nusidėjęs,
ir tu man atleidai nelemtą kaltybę. –
Tu prieglauda man, nuo sielvartų ginsi,
išgelbėjęs džiaugsmais apipinsi.
Džiaukitės jūs, kad Viešpatį turit,
jums, teisingieji, džiūgaut, didžiuotis,
nes širdys jūs tyros. –

Broliai!
Mes žinome, jog žmogus nuteisinamas ne įstatymo darbais, bet tik tikėjimu į
Jėzų Kristų. Taigi mes įtikėjome Kristų Jėzų, kad būtume nuteisinti Kristaus
tikėjimu, o ne įstatymo darbais; nes įstatymo darbais „nebus nuteisintas nė
vienas žmogus“.
Aš įstatymu numiriau įstatymui, kad gyvenčiau Dievui. Esu nukryžiuotas kartu
su Kristumi. Aš gyvenu, tačiau nebe aš, o gyvena manyje Kristus. Dabar,
gyvendamas kūne, gyvenu tikėjimu į Dievo Sūnų, kuris pamilo mane ir
paaukojo save už mane. Aš nenoriu laikyti Dievo malonės negaliojančia, o jei
teisumas įgyjamas įstatymu, tuomet Kristus numirė veltui.
Dievas mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų,
kaip permaldavimą už mūsų nuodėmes.

Vienas fariziejus užsiprašė Jėzų pietų. Atėjęs į fariziejaus namus, jis sėdo prie
stalo. Ir štai moteris, kuri buvo žinoma mieste nusidėjėlė, patyrusi, kad jis
fariziejaus namuose, atsinešė alebastrinį indą kvapaus tepalo ir, priėjusi iš
užpakalio prie jo kojų, verkdama ėmė laistyti jas ašaromis, šluostyti savo galvos
plaukais, bučiavo jo kojas ir tepė jas tepalu.

„Dievas mus pamilo ir atsiuntė savo Sūnų...“

Tai matydamas, fariziejus, kuris buvo Jėzų pasikvietęs, samprotavo pats
vienas: „Jeigu šitas būtų pranašas, jis žinotų, kas tokia ši moteris, kuri jį
paliečia, – kad ji nusidėjėlė!“
O Jėzus prabilo: „Simonai, turiu tau ką pasakyti“. Tas atsiliepė: „Sakyk,
Mokytojau!“
„Skolininkas turėjo du skolininkus. Vienas buvo skolingas penkis šimtus
denarų, o kitas – penkiasdešimt. Jiems neturint iš ko atiduoti, jis dovanojo
abiem. Katras labiau jį mylės?“
Simonas atsakė: „Manau, jog tasai, kuriam daugiau dovanota“.
Jėzus tarė: „Teisingai nusprendei“. Ir, atsisukęs į moterį, jis tarė Simonui:
„Matai šitą moterį? Aš atėjau į tavo namus; tu nedavei man vandens kojoms
nusimazgoti, o ji nuplovė jas ašaromis ir nušluostė savo plaukais. Tu manęs
nepabučiavai, o ji, vos man atėjus, nesiliauja bučiavusi mano kojų. Tu aliejumi
man galvos nepatepei, o ji tepalu patepė man kojas. Todėl aš tau sakau: jai
atleidžiamos jos gausios nuodėmės, nes ji labai pamilo. Kam mažai atleista, tas
menkai myli“.
O jai tarė: „Atleidžiamos tau nuodėmės“.
Sėdintieji kartu už stalo pradėjo svarstyti: „Kas gi jis toks, kad net ir nuodėmes
atleidžia?!“
O jis dar tarė moteriai: „Tavo tikėjimas išgelbėjo tave. Eik sau rami!“
[Jėzus keliavo per miestus ir kaimus, mokydamas ir skelbdamas gerąją
naujieną apie Dievo karalystę. Su juo buvo dvylika apaštalų ir kelios moterys,
išgydytos nuo piktųjų dvasių bei ligų; (tai Marija, vadinama Magdalietė, iš
kurios buvo išėję septyni demonai, Erodo prievaizdo Chuzos žmona Joana ir
Zuzana) ir daug kitų moterų, kurios jiems tarnavo savo turtu.]
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► VYRŲ MALDOS VAKARAS
Kviečiame visus vyrus į maldos vakarą birželio 17 d. po 18 val. šv. Mišių, kuris vyks
vienuolyno refektoriuje.

► ŠV. ALOYZO ŠVENTĖ
Maloniai kviečiame visus į šv. Aloyzo šventę, kuri vyks birželio 19 d. 12.30 val. Sumos šv. Mišios šv. Aloyzo garbei. Po Sumos - Bažnytinės muzikos festivalio koncerto programa. Dalyvauja: Jonavos Kultūros centro moterų choras „Guoba“ (vad.
Neringa Kukarinienė, koncertmeisterė Adrijana Juškevičienė); Kretingos Kultūros
centro moterų choras „Svaja“ (vad. Aloyzas Žilys, koncertmeisterė Eglė Karbauskė);
vyrų ansamblis „Žilvinas“ (vad. Aloyzas Žilys, koncertmeisterė Eglė Karbauskė).
► 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.

