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2 P – Kun 19, 1-2. 11-18; Ps 18, 8-10. 15; Mt 25, 31-46 

3 A – Iz 55, 10-11; Ps 33, 4-7. 16-19; Mt 6, 7-15 

4 T – ŠV. KAZIMIERAS, LIETUVOS GLOBĖJAS. Kun 19, 1–2. 17–19; Ps 14, 2–5;   

    Fil 3,  8–14; Jn 15, 9–17 

5 K – Est 14, 1. 3-5. 12-14; Ps 137, 1-3. 7c-8; Mt 7, 7-12 

6 P – Ez 18, 21-28; Ps 129, 1-8; Mt 5, 20-26 

7 P – Įst 26, 16-19; Ps 118, 1-2. 4-5. 7-8; Mt 5, 43-48 

8 S – II GAVĖNIOS SEKMADIENIS. Pr 12, 1-4a; Ps 32, 4-5. 18-20. 22; 2 Tim 1, 8b-10;        

    Mt 17, 1-9  

Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga 
tel.: (8-445) 76373, mob.: 8 686 30227; el. paštas: kretingosparapija@gmail.com 
Parapijos interneto svetainės adresas: www.kretingospranciskonai.lt 
Parapijos raštinės darbo laikas: 9.00 - 13.00 ir 15.00 - 18.00, sekmadieniais 9.00 - 14.00; 
Pirmadieniais — nedirba. 
banko sąsk.: Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija, 
įm. kodas - 190769729, sąsk. nr. - LT904010041800022330, Luminor bankas. 
Laikraštėlį parengė Vilma Tamašauskienė 
Laikraštėlį galite prenumeruoti el. paštu apsilankę parapijos interneto svetainėje. 

 
►ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA 24H. 
Ketvirtadienį nuo 8 val. iki penktadienio 8 val. vyksta Švenčiausiojo Sakramento adoracija 
24 val. (Kankinių koplyčioje). Vieningai junkimės maldoje dieną, o  ypač nakties metu. 

...tegul visi bus viena! (Jono 17:21) 

Kovo mėn. intencijos: 

o   Popiežiaus maldos intencija – Melskimės, kad Bažnyčia Kinijoje toliau atkakliai ir išt-

vermingai laikytųsi Evangelijos ir būtų vis vieningesnė. 

o Už mūsų kleboną Astijų Kungį, nuodėmklausius ir visus Kretingos vienuolyno brolius, 

kad būtų ištikimi savo įsipareigojimams, o jų gyvenimas būtų tikrasis Jėzaus Kristaus 

atspindys; 

o Kad Evangelija - Geroji Naujiena, sklistų ir gyventų kiekvienoje parapijos šeimoje 

(žmoguje). 

Parapijiečius už vieningą maldą, kviečiame registruotis bažnyčios gale esančiame sąraše. 

Tel. 868751325 Rimantas; 860387657 Vita 

Melskite pjūties šeimininką, kad atsiųstų darbininkų į savo pjūtį. (Mato 9:38) 
 

 

►LIETUVOS JAUNIMO DIENOS 
2020 m. birželio 27-28 d. IX-os LJD vyks Šiauliuose. Dviejų dienų šventėje nesutiksite 
žiūrovų. Ar žygyje į Kryžių kalną, ar šokio sūkuryje, ar maldoje – vieningai kursime neįti-
kėtiną reginį, pavadintą „Aš esu (Iš 3, 14). O kur tu?“ (daugiau informacijos galite rasti: 
www.jaunimodienos.lt) 
 
 

► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI 
Žurnalą ,,Artuma“; ,,MAGNIFICAT“ kasdieniniai skaitymai kovo mėnesio; ,,Žodis tarp 
mūsų“ kasdienės meditacijos kovo-balandžio mėnesių; A.Stonio DVD ,,Avinėlio vartai“ ir 
įvairių CD diskų su giesmėmis Angelės Joknytės, Rasos Lapienės ir Aušros Brasienės. 

BENRUOMENĖS  SKELBIMAI 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

IŠ PRADŽIOS KNYGOS (2, 7-9; 3, 1-7a) 
 

 

   Viešpats Dievas iš dirvos žemių nulipdė žmogų ir įkvėpė jam į šnerves gyvybės  kvapą. 
Taip žmogus tapo gyva būtybe. 
   Paskui Viešpats Dievas Edene, rytuose, įveisė sodą ir jame apgyvendino žmogų, kurį 
buvo sutvėręs. Viešpats Dievas augino dirvoje visokių medžių, patraukliai atrodančių, su 
valgomais vaisiais, o sodo viduryje – gyvybės medį bei gero ir pikto pažinimo   medį. 
   Angis buvo suktesnė už visus lauko žvėris, kuriuos Viešpats Dievas buvo sutvėręs. Ji 
užkalbino moterį: „Ar Dievas iš tikro pasakė: ‚Jums nevalia valgyti ne nuo vieno sodo 
medžio‘?“ 
   Moteriškė angiai atkirto: „Mes galime valgyti sodo medžių vaisius. Tik apie vaisius 
medžio, kuris stovi sodo viduryje, Dievas pasakė: ‚Jų nevalia jums valgyti, nei liesti, ki-
taip numirsite‘“. 
   Į tai angis atsiliepė moteriai: „O, ne! Jūs nenumirsite. Dievas mat žino, kad, jų     užval-
gius, atsivers jums akys; jūs tapsite kaip Dievas: pažinsite gera ir pikta!“ 
   Ir moteris matė, kad būtų puiku paragauti nuo medžio, kad medis gražus pažiūrėti ir 
viliojo tapti gudriai. Ji ėmė ir nuskynė jo vaisių, ir valgė; davė ir vyrui, kuris buvo prie 
jos; tas irgi valgė. Tuomet atsivėrė jiems akys, ir jie pamatė esą nuogi. Todėl iš figos lapų 
jie nusipynė prijuostes. 

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Kun_19,1-2.17-19
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Fil_3,8-14
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jn_15,9-17


ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (50, 3-4. 5-6a. 12-13. 14 ir 17) 
 

P. Pasigailėk mūsų, Viešpatie, mes esame tau nusidėję. 
 

Pasigailėk manęs, Dieve: tu didžiai gailestingas. 
Gerumas tavo beribis, – naikinki mano kaltybę. 
Grynai nuplauk mano dėmę, 
numazgok mano kaltę! – P. 
 

Aš savo kaltybę pažįstu, 
man vis akyse mana nedorybė. 
Aš tau, tiktai tau esu nusidėjęs: 
dariau, ką laikai tu piktybe. – P. 
 

Sutverk širdį man tyrą, o Dieve, 
many nepalaužiamą dvasią atnaujink. 
Vai, neatstumki manęs nuo savojo veido, 
prarast tavo šventąją dvasią neleiski! – P. 
 

Išgelbėk mane, ir būsiu laimingas. 
Padaryk mane didžiadvasį! 
Tu mano lūpose, Viešpatie, būsi, 
manoji burna tave šlovins. – P. 
 

IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS  
LAIŠKO ROMIEČIAMS (5, 12-19) 

 

   Broliai! 
   Kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, ir taip mirtis   prasisk-
verbė į visus žmones, nes visi nusidėjo. 
   [Nuodėmė buvo pasaulyje ir iki įstatymo, bet, nesant įstatymo, nuodėmė negalėjo būti įskai-
toma. Vis dėlto nuo Adomo iki Mozės viešpatavo mirtis, netgi tiems, kurie nebuvo padarę 
nuodėmių, panašių į nusikaltimą Adomo, kuris buvo Būsimojo pirmavaizdis. 
   Bet ne taip yra su dovana, kaip su kalte. Jei dėl vieno žmogaus nusidėjimo turėjo mirti dau-
gelis, tai dar labiau Dievo malonė ir vieno žmogaus, Jėzaus Kristaus, malonės dovana su  kau- 
pu atiteko daugybei. Ir ne taip yra su dovana, kaip su vieno žmogaus    nusikaltimu. Juk teis-
mas iš vieno nusikaltimo priėjo iki pasmerkimo, o malonė, iš daugybės nusikaltimų atvedė iki 
nuteisinimo.] 
   Jei dėl vieno žmogaus nusikaltimo mirtis įsiviešpatavo per tą vieną, tai nepalyginti labiau 
tie, kurie su perteklium gauna malonės bei teisumo dovaną, viešpataus gyvenime per vieną 
Jėzų Kristų. 
   Taigi, kaip vieno žmogaus nusikaltimas visiems žmonėms užtraukė pasmerkimą, taip vieno 
teisus darbas visiems laimėjo nuteisinimą, kad gyventų. Kaip vieno žmogaus neklusnumu 
daugelis tapo nusidėjėliai, taip ir vieno klusnumu daugelis taps teisūs. 
 

Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris išeina iš Dievo lūpų. 
 

EVANGELIJA PAGAL MATĄ (4, 1-11) 
 

   Jėzus buvo Dvasios nuvestas į dykumą, kad ten būtų velnio gundomas. Išpasninkavęs ketu-
riasdešimt dienų ir keturiasdešimt naktų, jis buvo labai alkanas. 
Prie jo prisiartino gundytojas ir tarė: „Jei tu Dievo Sūnus, liepk, kad šie akmenys pavirstų 
duona“. 
   Bet Jėzus atsakė: „Parašyta: ‚Žmogus gyvas ne vien duona, bet ir kiekvienu žodžiu, kuris 
išeina iš Dievo lūpų‘“. 

   Tada velnias jį paima į šventąjį miestą, pastato ant šventyklos šelmens ir sako: „Jei tu Die-
vo Sūnus, pulk žemyn, nes parašyta: ‚Jis lieps savo angelams globoti tave, ir jie nešios tave 
ant rankų, kad neužsigautum kojos į akmenis‘“. 
   Jėzus jam atsako: „Taipogi parašyta: ‚Negundyk Viešpaties, savo Dievo‘“. 
   Velnias vėl paima jį į labai aukštą kalną ir, rodydamas viso pasaulio karalystes bei jų di-
dingumą, taria: „Visa tai aš tau atiduosiu, jei, parpuolęs ant žemės, pagarbinsi mane“. 
   Tada Jėzus atsako: „Eik šalin, šėtone! Juk parašyta: ‚Viešpatį, savo Dievą, tegarbink ir jam 
vienam tetarnauk!‘“ 
   Tuomet velnias nuo jo atsitraukė; štai angelai prisiartino ir jam tarnavo. 

 
 
 

► GAVĖNIOS REKOLEKCIJOS IR SUSITAIKINIMO PAMALDOS  
Kovo 3 - 6 d., kiekvieną vakarą, po šv. Mišių, bažnyčioje vyks parapijos  gavėnios reko-
lekcijos, kurias ves dekanas kun. Kęstutis Balčiūnas. 
Kovo 7 d., 16 val. vyks susitaikinimo pamaldos. Kviečiame gavėnios metu tinkamai 
pasiruošti Velykoms susitinkant su Viešpačiu per Atgailos sakramentą.  
Penktadieniais Kryžiaus kelias bažnyčioje 17 val. 
 

►VYRŲ MALDOS DIENA 
Priimk mano maldą kaip smilkalų atnašos dūmus ir mano iškeltas rankas kaip vakarinę auką /Ps 141, 2/ 

Laikas: 2020 m. kovo mėn. 21 d. 10:00 val. 
Vieta: Šv. Antano rūmų aktų salė, Vilniaus g. 6, Kretinga 
Registracija: SMS žinute tel. nr. 868639326 
 

► PALENDRIŲ ŠV. BENEDIKTO BROLIAI KVIEČIA 
Pažinti ir patirti benediktinišką gyvenimą jų vienuolyne kovo 6-8 d. (galite dalyvauti jei Jūs 

esate 18-40 metų nevedęs vyras). Turėsite galimybę: melstis ir būti tyloje; dalyvauti liturgi-

joje; klausytis Dievo Žodžio; susipažinti su šv. Benedikto regula, dirbti rankų darbą; gyven-

ti brolystėje. Tel.nr. 8 678 79133, t. Robertas   www.palendriai.lt 
 

►LEISKITE MAŽUTĖLIAMS ATEITI PAS MANE...“ (Lk 18, 16) 

Mielieji! Kreipiamės į vaikų tėvelius, senelius ir visus, visus mylinčius mūsų mažuosius 

vaikučius! Turime troškimą mūsų bažnyčioje įruošti kampelį vaikams (staliukus, kėdutes ir 

atitinkamai užimtumo priemones...). Šv. Mišių metu tėveliai galės ramiai užsiimti su savo ir, 

žinoma, šalia esančiu vaiku. Auginkime juos mylėdami ir gerbdami, kad užaugę vaikai my-

lėtų ir gerbtų kitus! Labai prašome prisidėti auka prie šios iniciatyvos ir kartu pasidžiaugti 

mūsų vaikų džiaugsmu. Auką galite palikti raštinėje esančioje dėžutėje arba bankiniu pave-

dimu nurodydami "Vaikų kampeliui" –a/s LT904010041800022330, Kretingos Viešpaties 

Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija. Dėkojame už Jūsų gerumą. 
 

► DĖL 2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO               
Paramą parapijai ir brolių vienuolynui galite pervesti: elektroniniu būdu arba užpildytą pra-
šymo formą FR0512 galite tiesiogiai įteikti VMI Kretingos poskyrio darbuotojui, arba voką 
su užpildyta prašymo forma išsiųsti paštu adresu J. K. Chodkevičiaus g. 10, Kretinga, VMI 
Kretingos poskyris. Užpildytą formą įdėkite į voką, užklijuokite ir pasirašykite ant užklijuo-
tos linijos taip, kad nebūtų įmanoma atplėšti voko, nepažeidus parašo vientisumo. Nepamirš-
kite ant voko nurodyti savo atgalinio adreso. Ranka pildomos formos teiraukitės VMI. Pra-
šymai priimami iki gegužės 1 d.  Mūsų rekvizitai:  
Kretingos Apreiškimo vienuolyno įm. kodas – 191153971. 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos įm. kodas – 190769729.   

 
 

 

Sutverk širdį man tyrą, o Dieve, many nepalaužiamą dvasią atnaujink. Sutverk širdį man tyrą, o Dieve, many nepalaužiamą dvasią atnaujink. 

BENRUOMENĖS  SKELBIMAI   


