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  9 P – Dan 9, 4b-10; Ps 78, 8-9. 11. 13; Lk 6, 36-38 

10 A – Iz 1, 10. 16-20; Ps 49, 8-9. 16bc-17. 21. 23; Mt 23, 1-12 

11 T—Jer 18, 18-20; Ps 1, 1-4. 6; Mt 20, 17-28 

12 K – Jer 17, 5-10; Ps 1, 1-4. 6; Lk 16, 19-31 

13 P – Pr 37, 3-4. 12-13a. 17b-28; Ps 104, 16-21; Mt 21, 33-43. 45-46 

14 Š – Mch 7, 14-15. 18-20; Ps 102, 1-4. 9-12; Lk 15, 1-3. 11-32 

15 S – III GAVĖNIOS SEKMADIENIS. Iš 17, 3-7; Ps 94, 1-2. 6-9; Rom 5, 1-2. 5-8;  

      Jn 4, 5-15. [16-19a]. 19b-26. [27-387]. 39-42  

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. 

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 

 

►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 

mylėtų ir gerbtų kitus! Labai prašome prisidėti auka prie šios iniciatyvos ir kartu pasi-

džiaugti mūsų vaikų džiaugsmu. Auką galite palikti raštinėje esančioje dėžutėje arba ban-

kiniu pavedimu nurodydami "Vaikų kampeliui" –a/s LT904010041800022330, Kretingos 

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

► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI 
Žurnalą šeimai bei visiems ieškantiems Dievo ir žmonių artumos ,,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. 

BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 

Popiežiaus Pranciškaus Žinia 2020 m. Gavėnios proga 
 „Kristaus vardu maldaujame: Susitaikinkite su Dievu“ (2 Kor 5, 20) 
Brangūs broliai ir seserys, 
Šiemet Viešpats mums ir vėl dovanoja tinkamą laiką pasirengti ir atnaujintomis širdimis 
švęsti Jėzaus mirties ir prisikėlimo didįjį slėpinį, kuris yra mūsų asmeninio ir bendruome-
ninio krikščioniškojo gyvenimo pagrindas. Turime nuolat grįžti prie šio slėpinio protu ir 
širdimi; jis nuolat augs mumyse tokiu mastu, kokiu leisimės įtraukiami jo dvasinės dina-
mikos ir laikysimės jo, laisvai ir didžiadvasiškai atsiliepdami. 
1. Velykų slėpinys kaip atsivertimo pagrindas 
Krikščioniškasis džiaugsmas kyla iš to, kad klausomasi ir priimama Jėzaus mirties ir prisi-
kėlimo geroji naujiena – kerigma. Ji apibendrina meilės slėpinį, ta meilė yra „tokia reali, 
tokia tikra, tokia konkreti, kad kviečia mus į nuoširdaus ir vaisingo dialogo san-
tykį“ (Apaštališkasis paraginimas Christus vivit, 117). Kas tiki šia žinia, atmeta melą, esą 
mūsų gyvenimas kyla iš mūsų pačių, kai iš tikrųjų jis kyla iš Dievo Tėvo meilės, iš jo noro 
dovanoti mums gyvenimo apstybę (plg. Jn 10, 10). Tačiau jeigu klausomės įteiklaus 
„melo tėvo“ (Jn 8, 44) balso, rizikuojame nugrimzti į absurdo bedugnę ir jau čia, žemėje, 
išgyventi pragarą, kaip, deja, liudija daugybė tragiškų įvykių iš asmeninės ir kolektyvinės 
žmonių patirties. 
Per šią 2020 metų Gavėnią norėčiau su kiekvienu krikščioniu pasidalyti tuo, ką parašiau 
jaunimui apaštališkajame paraginime Christus vivit: „Įsižiūrėk į nukryžiuoto Kristaus ran-
kas, vis iš naujo leiskis išgelbėjamas. O kai ateini išpažinti nuodėmių, tvirtai tikėk jo gai-
lestingumu, išlaisvinančiu tave iš kaltės. Kontempliuok jo kraują, išlietą su tokia didele 
meile, ir leiskis jo nuplaunamas. Šitaip galėsi visada atgimti iš naujo“ (123). Jėzaus mirtis 
ir prisikėlimas nėra tik praeities įvykis; Šventosios Dvasios galia Velykų įvykis yra visuo-
met esantis, įgalinantis mus tikėjimu įžvelgti ir paliesti Kristaus kūną daugybėje kenčian-
čių žmonių. 
2. Atsivertimo būtinybė 
Gera nuodugniau apmąstyti Velykų slėpinį, per kurį mums buvo dovanotas Dievo gailes-
tingumas. Iš tikrųjų gailestingumo patirtis įmanoma tik tuomet, kai „veidas į veidą“ pati-
riamas santykis su nukryžiuotu ir prisikėlusiu Viešpačiu, kuris „pamilo mane ir paaukojo 
save už mane“ (Gal 2, 20). Tai dialogas tarp draugų iš širdies į širdį. Štai kodėl Gavėnios 
metu tokia svarbi malda. Tai daugiau negu pareiga, ji išreiškia mūsų poreikį atsiliepti į 
Dievo meilę, kuri yra visuomet pirmesnė ir palaiko mus. Krikščionis meldžiasi žinoda-
mas, jog yra mylimas, nepaisant nevertumo. Melstis galima daugybe formų, tačiau Dievo 
akyse iš tikrųjų svarbu tai, jog malda persmelkia ir suminkština mūsų kietą širdį, kad ši vis 
labiau atsiverstų – atsigręžtų į Dievą ir priimtų jo valią.  → 
 



Šiuo palankiu metu leiskimės kaip Izraelis vedami į dykumą (plg. Oz 2, 14), idant galiausiai 
išgirstume Sužadėtinio balsą, kad jis skambėtų mūsų esybės gelmėje ir gebėtume kuo geriau 
juo sekti. Kuo labiau leisimės įtraukiami Jo žodžio, tuo labiau patirsime jo mums dovanai 
duodamą gailestingumą. Neleiskime, kad šis malonės laikas praeitų veltui, nepasiduokime 
išpuikėliškai iliuzijai, esą galime patys nusistatyti savo atsivertimo laiką ir būdus.  
(tęsinys kitame ,,Kelyje“ numeris) 

 
IŠ PRADŽIOS KNYGOS (12, 1-4a) 

 

   Viešpats bylojo Abramui: 
   „Išeik iš savojo krašto, iš savo gimtinės, iš tėvo namų ir kelkis į šalį, kurią tau parodysiu! Iš 
tavęs padarysiu aš didelę tautą. Aš laiminsiu tave ir išaukštinsiu tavąjį vardą. Tu būsi palai-
ma. Aš laiminsiu tuos, kurie tave laimins, o kas tave keiks, tą aš prakeiksiu. Per tave bus 
palaimintos visos žemės giminės“. 
   Ir Abramas iškeliavo, kaip Viešpats jam buvo paliepęs. 
 

ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (32, 4-5. 18-19. 20 ir 22) 
 

P. Viešpatie, būki tu mums gailestingas, mes gi taip tavim tikim. 
 

Viešpaties žodis teisingas, 
tikras jo darbas kiekvienas. 
Brangi jam teisė ir teisingumas, 
o jo malonių pilna yra žemė. – P. 
 

Viešpaties akys žvelgia į tuos, kur jo bijo, 
kurie tikis jojo malonės. 
Jis jų gyvybę nuo mirties saugo 
ir bado metu pamaitina. – P. 
 

Mes jo didžiai išsiilgę, 
jis mūsų rėmėjas ir skydas. 
Viešpatie, būki tu mums gailestingas, 
mes gi taip tavim tikim. – P. 
 

IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS  
ANTROJO LAIŠKO TIMOTIEJUI (1, 8b-10) 

 

   Mylimasis! 
   Drauge su manimi kentėk Evangelijos labui jėga Dievo, kuris mus išgelbėjo bei pašaukė į 
šventąjį pašaukimą, ne atsižvelgdamas į mūsų darbus, bet savo laisvu nutarimu bei malone, 
kuri dovanota mums Kristuje Jėzuje prieš amžinuosius laikus. 
   Ji dabar tapo regima, pasirodžius mūsų Išganytojui Kristui Jėzui, kuris sunaikino mirtį ir 
nušvietė gyvenimą bei nemirtingumą savo Evangelija. 
 

Iš spindinčio debesies pasigirdo Tėvo balsas:  
„Šitas yra mano mylimasis Sūnus; jo klausykite!“ 

 

 EVANGELIJA PAGAL MATĄ (17, 1-9) 
 
 

   Jėzus pasiėmė su savimi Petrą, Jokūbą ir jo brolį Joną ir užsivedė juos nuošaliai į aukštą 
kalną. Ten jis atsimainė jų akivaizdoje. Jo veidas sužibo kaip saulė, o drabužiai tapo balti 
kaip šviesa. Ir štai jiems pasirodė Mozė ir Elijas, kurie kalbėjosi su juo. 
   Tuomet Petras kreipėsi į Jėzų: „Viešpatie, gera mums čia būti! Jei nori, aš padarysiu čia tris 
palapines: vieną tau, kitą Mozei, trečią Elijui“. 

 
 

Dar jam tebekalbant, štai šviesus debesis apsiautė juos, ir štai balsas iš debesies prabilo: 
„Šitas yra mano mylimasis Sūnus, kuriuo labai gėriuosi; jo klausykite!“ Tai išgirdę, moki-
niai parpuolė kniūpsti, labai išsigandę.  
   Bet Jėzus priėjo, palietė juos ir tarė: „Kelkitės, nebijokite!“ Pakėlę akis, jie nieko daugiau 
nebematė, tik vieną Jėzų. 
   Besileidžiant nuo kalno, Jėzus jiems įsakė: „Niekam nepasakokite apie regėjimą, kol Žmo-
gaus Sūnus prisikels iš numirusių“. 

 
 
 
 
 
 ►SKILTIS „PRANCIŠKONAI TAU“ 
Kiekvieną penktadienį laikraštyje „Pajūrio naujienos“ publikuojama skiltis „Pranciškonai 
TAU“, kurioje pristatomos Bažnyčios ir mūsų parapijos aktualijos bei sekmadienio Evange-
lijos ištrauka ir jos komentaras. Esame dėkingi redakcijai už šią galimybę. 
 

► ŠLOVINIMO VAKARAS 
Kovo 13 dieną, penktadienį, 19 val. šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6) vyks maldos 
ir šlovinimo vakaras. Šlovins ir melsis Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba ir bend-
ruomenė „Naujoji Sandora“. Meldžiame, kad Dangiškasis Tėvas mus išvestų į asmeninę šir-
dies tylą... 
 

► KOVO 11 d.   
Minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 30-mečio sukaktį 12.30 val. šv. Mišios 
mūsų bažnyčioje; 16.30 val. šventinė eisena nuo šv. Antano rūmų į Rotušės a. ir 16.45 val. 
šventinis koncertas—diskoteka Rotušės aikštėje. 
 

►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 
 
 

►KVIETIMAS 
Kviečiame visas aktyvias parapijos mamytes ir tėvelius, burtis dėl mūsų vaikų užimtumo! 
Tikslas – vaikų užimtumas ir ugdymas ne mokyklos laiku. Organizuosime vaikams stovyk-
lėles (mokinių atostogų metu): pavasario, vasaros, rudens ir žiemos; užimtumo šeštadienius 
ar savaitgalius; bei kitas nuolatines veiklas mūsų parapijoje. 
Jei esi mamytė ar tėvelis, ir nori jungtis kartu, prisidėdama(s) idėjomis, įvairiais gabumais ar 
savanoriavimu – laukiame Tavęs! Nesidrovėk ir paskambink! Tel.8 603 87657 Vita 
 
 

► DĖL 1,2% 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.   
 

Tavo, Viešpatie, veido aš ieškau. Nuo manęs savo veido neslėpki! Tavo, Viešpatie, veido aš ieškau. Nuo manęs savo veido neslėpki! 

BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI   


