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16 P – 2 Kar 5, 1-15a; Ps 41, 2-3; Ps 42, 3-4; Lk 4, 24-30  
17 A –  Dan 3,25. 34-43; Ps 24;  Mt 18, 21-35 

18 T – Įst 4, 1. 5-9; Ps 147, 12-13. 15-16. 19-20; Mt 5, 17-19 

19 K – 2 Sam 7, 4-5a, 12-14a, 16; Ps 88; Mt 1, 16.18-21.24 a arba Lk 2, 41-51a 

20 P – Oz 14, 2-10; Ps 80, 6c-8-11ab. 14. 17; Mk 12, 28b-34 

21 Š – Oz 6, 1b-6; Ps 50, 3-4. 18-21ab; Lk 18, 9-14 

30 S – IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS. 1 Sam 16, 1b. 6-7. 10-13a; Ps 22, 1-6; Ef 5, 8-14;         

  Jn 9, 1. [2-5]. 6-9. [10-12]. 13-17. [18-33]. 34-38. [39-41] 

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. 

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

►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. 
 

► DĖL 1,2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO               
Paramą parapijai ir brolių vienuolynui galite pervesti: 

 elektroniniu būdu užpildytą prašymo FR0512 v.4 formą; 

 arba adresu Vytauto g.19, Kretinga (policijos pastate), VMI Kretingos poskyryje, kur 
jums padės tai padaryti VMI darbuotojai. Prašymai priimami iki gegužės 1 d.  

Mūsų rekvizitai:  
Kretingos Apreiškimo vienuolyno įm. kodas – 191153971. 
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos įm. kodas – 190769729.   
 

►KVIETIMAS 
Kviečiame visas aktyvias parapijos mamytes ir tėvelius, burtis dėl mūsų vaikų užimtumo! 
Tikslas – vaikų užimtumas ir ugdymas ne mokyklos laiku. Organizuosime vaikams sto-
vyklėles (mokinių atostogų metu): pavasario, vasaros, rudens ir žiemos; užimtumo šešta-
dienius 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 

BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 

 Tęsinys 
3. Dievas aistringai trokšta dialogo su savo vaikais 
Tai, kad Viešpats dar kartą suteikia mums palankų metą atsiversti, neturi būti laikoma 
savaime suprantamu dalyku. Ši nauja galimybė turėtų pažadinti dėkingumo jausmą ir 
prikelti mus iš mūsų vangumo. Nepaisant kartais tragiškų blogio apraiškų mūsų gyveni-
me, taip pat Bažnyčios ir pasaulio gyvenime, šio laikotarpio galimybė pakeisti kursą iš-
reiškia nepajudinamą Dievo valią nenutraukti jo išganingo dialogo su mumis. Nukryžiuo-
tame Jėzuje, kuris dėl mūsų buvo „paverstas nuodėme“ (plg. 2 Kor 5, 21), ši gelbstinti 
Tėvo valia leido jam užkrauti savo Sūnui visas mūsų nuodėmes, ir taip, pasak popiežiaus 
Benedikto XVI, „Dievas atsigręžia prieš patį save“ (Enciklika Deus caritas est, 12). Nes 
Dievas myli ir savo priešus (plg. Mt 5, 43–48). 
Dialogas, kurį Dievas nori užmegzti su kiekvienu iš mūsų per savo Sūnaus velykinį slėpi-
nį, nėra toks, koks buvo būdingas senųjų Atėnų gyventojams, kurie mokėjo vien „leisti 
laiką pasakodami naujienas arba jų klausydami“ (Apd 17, 21). Toks plepėjimas, žadina-
mas tuščio ir paviršutiniško smalsumo, visais laikais priskiriamas pasaulietiškumui, o 
mūsų dienomis jis gali įsiskverbti dėl netinkamo medijų naudojimo. 
4. Turtais reikia dalytis, o ne kaupti juos sau 
Velykų slėpinį laikyti savo gyvenimo centru reiškia su atjauta žvelgti į nukryžiuoto Kris-
taus žaizdas, tebesančias daugybėje nekaltų karo aukų, į tuos atvejus, kai kėsinamasi į 
gyvybę, nuo negimusiųjų iki senelių, į daugybę smurto formų, gamtos katastrofas, netoly-
gų žemės gėrybių paskirstymą, visas prekybos žmonėmis apraiškas ir nevaržomą pelno 
vaikymąsi, kas yra stabmeldystė. 
Šiandien taip pat reikia kreiptis į geros valios vyrus bei moteris, kad jie duodami išmaldą 
dalytųsi gėrybėmis su labiausiai stokojančiaisiais ir taip asmeniškai prisidėtų prie geres-
nio pasaulio kūrimo. Dalijimasis iš meilės daro žmogų žmoniškesnį; kaupimas grasina jį 
subjauroti, užsklęsti savanaudiškume. Atsižvelgdami į ekonomikos struktūrinius aspek-
tus, galime ir privalome žengti dar toliau. Dėl šios priežasties per šiemetę Gavėnią, kovo 
26–28 d., sukviečiau į Asyžių jaunų ekonomistų, verslininkų ir inovacijų konsultantų 
susitikimą, kurio tikslas padėti nubrėžti teisingesnės, įtraukesnės ekonomikos apmatus. 
Kaip dažnai kartota Bažnyčios magisteriume, politika yra iškili artimo meilės forma (plg. 
Pijus XI. Kalba Italijos katalikiškųjų universitetų federacijos (FUCI) atstovams, 1927 m. 
gruodžio 18 d.). Tai pasakytina ir apie ekonomiką, žvelgiant ta pačia evangeline dvasia, 
Palaiminimų dvasia. Prašau Švč. Mergelės Marijos maldos užtarimo, kad per šią Gavėnią 
priimtume Dievo kvietimą susitaikinti su juo, sutelktume širdies žvilgsnį į Velykų slėpinį 
ir atsiverstume – atsivertume atviram ir nuoširdžiam dialogui su Dievu. Taip tapsime tuo, 
kuo Kristus kviečia būti savo mokinius: žemės druska ir pasaulio šviesa (plg. Mt 5, 13–
14).  / popiežius Pranciškus / 



  EVANGELIJA PAGAL JONĄ  

(4, 5-15. [16-19a]. 19b-26. [27-38]. 39-42) 
 

   Jėzus užsuko į Samarijos miestą, vadinamą Sicharu, netoli nuo lauko, kurį Jokūbas buvo 
davęs savo sūnui Juozapui. Tenai buvo Jokūbo šulinys. Nuvargęs iš kelionės, Jėzus prisėdo 
palei šulinį. Buvo apie šeštą valandą. 
Viena samarietė moteris atėjo semtis vandens. Jėzus ją paprašė: „Duok man gerti“. (Tuo 
tarpu mokiniai buvo nuėję į miestą nusipirkti maisto). 
   Samarietė atsakė: „Kaipgi tu, būdamas žydas, prašai mane, samarietę, gerti?“ (Mat žydai 
nebendrauja su samariečiais). 
   Jėzus jai tarė: „Jei tu pažintum Dievo dovaną ir kas yra tas, kuris tave prašo: ‚Duok man 
gerti‘, rasi pati būtum jį prašiusi, ir jis tau būtų gyvojo vandens davęs!“ 
   Moteris atsiliepė: „Viešpatie, betgi tu neturi kuo pasemti, o šulinys gilus. Iš kur tu imsi 
gyvojo vandens? Argi tu didesnis už mūsų tėvą Jokūbą, kuris tą šulinį mums paliko ir pats iš 
jo gėrė, ir jo vaikai, ir gyvuliai“. 
   Jėzus atsakė: „Kiekvienas, kas geria šitą vandenį, ir vėl trokš. O kas gers vandenį, kurį aš 
duosiu, tas nebetrokš per amžius, ir vanduo, kurį jam duosiu, taps versme vandens, trykštan-
čio į amžinąjį gyvenimą“. 
   Tuomet moteriškė sušuko: „Viešpatie, duok man to vandens, kad aš nebetrokščiau ir nebe-
vaikščiočiau semtis čionai“. 
   [Jėzus atsiliepė: „Eik, pakviesk savo vyrą ir sugrįžk čia“. 
   Moteris atsakė: „Aš neturiu vyro“. 
   Jėzus jai tarė: „Gerai pasakei: ‚Neturiu vyro‘, nes jau esi turėjusi penkis vyrus, ir    dabarti-
nis anaiptol ne tavo vyras. Čia tu tiesą pasakei“. Nustebo moteris:] 
   „Aš matau, Viešpatie, jog esi pranašas. Mūsų tėvai garbindavo Dievą ant šito kalno, o jūs 
tvirtinate, kad Jeruzalė esanti vieta, kur reikia jį garbinti“. 
   Jėzus atsakė: „Moterie, tikėk manimi, jog ateis valanda, kada garbinsite Tėvą ne ant šio 
kalno ir ne Jeruzalėje. Jūs garbinate, ko nepažįstate, o mes garbiname, ką pažįstame, nes 
išganymas ateina iš žydų. Bet ateis valanda, – jau dabar ji yra, – kai tikrieji          garbintojai 
šlovins Tėvą dvasia ir tiesa. Ir pats Tėvas tokių garbintojų ieško. Dievas yra dvasia, ir jo 
garbintojai turi šlovinti jį dvasia ir tiesa“. 
   Moteris jam sako: „Aš žinau, jog netrukus ateis Mesijas – tai yra Dievo Pateptasis. Atėjęs 
jis mums viską paskelbs“. 
   Jėzus jai taria: „Tai aš, kuris su tavimi kalbu!“ 
   [Tuo metu sugrįžo jo mokiniai ir nusistebėjo, kad jis šnekučiuoja su moterimi. Vis dėlto nė 
vienas nepaklausė: „Ko iš jos nori?“ arba: „Apie ką su ja kalbi?“ O moteris, pamiršusi ąsotį, 
nubėgo į miestą ir apskelbė žmonėms: „Eikite pažiūrėti žmogaus, kuris pasakė man viską, ką 
esu padariusi. Ar tik jis nebus Mesijas?!“ Ir žmonės iš miesto ėjo pas jį. 
   Tuo tarpu mokiniai ėmė raginti: „Rabi, pasistiprink!“ 
   O jis atsiliepė: „Aš turiu valgyti maisto, kurio jūs nežinote“. 
   Tada mokiniai pradėjo vienas kitą klausinėti: „Nejaugi kas atnešė jam valgyti?“ 
   Bet Jėzus tarė: „Mano maistas – vykdyti valią to, kuris mane siuntė, ir baigti jo darbą. Argi 
jūs nesakote: ‚Dar keturi mėnesiai, ir ateis pjūtis‘? Štai sakau jums: pakelkite akis ir pažiūrė-
kite į laukus – jie jau boluoja ir prinokę pjūčiai. Jau pjovėjas uždarbį gauna ir renkasi vaisių 
amžinajam gyvenimui, kad lygiai džiaugtųsi sėjėjas ir pjovėjas. Teisingai priežodis sako: 
‚Vienas pasėja, kitas nupjauna‘. Aš pasiunčiau jus nuimti derliaus, į kurį jūs neįdėjote darbo. 
Kiti pasidarbavo, o jūs įstojote į jų darbą“.] 
   Daug samariečių iš ano miesto įtikėjo Jėzų dėl moters žodžių: „Jis man pasakė viską, ką 
esu padariusi“. 
   Atėję samariečiai prašė jį pasilikti pas juos, ir jis ten pasiliko dvi dienas. Dar daugiau žmo-
nių įtikėjo dėl jo pamokslų. O moteriai jie pasakė: „Dabar mes tikime ne dėl tavo šnekos. 
Mes patys išgirdome ir žinome, kad jis iš tiesų yra pasaulio Išganytojas“. 

Garbinsiu Viešpatį savo Dievą, jam vienam tetarnausiu! Garbinsiu Viešpatį savo Dievą, jam vienam tetarnausiu! 

 
IŠ IŠĖJIMO KNYGOS (17, 3-7) 

 

   Tauta ištroško vandens ir niurnėjo ant Mozės. Jie priekaištavo: „Kurių gi galų čia mus at-
vedei iš Egipto? Ar tam, kad troškuliu numarintumei mus, mūsų vaikus ir gyvulius?“ Ir Mo-
zė šaukėsi Viešpaties: „Ką man daryti su šita tauta? Nedaug betrūksta, kad jie akmenimis 
mane užmuštų“. 
   Ir Viešpats atsiliepė Mozei: „Pereik per tautą ir pasiimk su savim keletą Izraelio seniūnų; 
taipogi paimk rankon lazdą, kuria tu sudavei Nilui, ir leiskis kelionėn! Tenai ant uolos prie 
Horebo aš priešais tave atsistosiu. Tada tu suduosi per uolą. Iš jos ištrykš vanduo, ir tauta 
galės atsigerti“. 
   Mozė taip ir padarė Izraelio seniūnų akivaizdoje. 
   Tą vietą jis pavadino Masa ir Meriba – Bandymu ir Ginču, nes ten izraelitai buvo   pradėję 
ginčą ir bandė Viešpatį, sakydami: „Yra Viešpats su mumis, ar nėra?“ 

 
ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (94, 1-2. 6-7. 8-9) 

 
 

P. Išgirskite šiandien, ką Viešpats byloja:  
  „Tegul jūsų širdys nebūna storžievės“. 
 
 

Ateikite, linksmai šlovinkim Viešpatį. 
Šaukim iš džiaugsmo, nes jis mūs tvirtovė. 
Su padėka jo akivaizdon eikim, 
jam giesmes džiugesio pinkim. – P. 
 

Eikime, pulkime žemėn prieš Dievą, 
prieš Viešpatį klaupkim, kuris mus sutvėrė, 
Jis mūsų Dievas, o mes jo ganoma liaudis, 
jo rankų globojamos avys. – P. 
 

O, kad išgirstumėt šiandien, ką jis jums byloja: 
„Tegul jūsų širdys nebūna storžievės, 
kaip anuomet prie Meribos, 
kaip tyruose Masos dieną, 
kur jūsų senoliai įžūliai mane bandė, 
nors stebuklus mano matė!“ – P. 
 
 

IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS  
LAIŠKO ROMIEČIAMS (5, 1-2. 5-8) 

 
 

   Broliai! Nuteisinti tikėjimu, mes gyvename taikoje su Dievu per mūsų Viešpatį Jėzų Kris-
tų, per kurį tikėjimu pasiekiame tą malonę, kurioje stovime ir didžiuojamės Dievo šlovės 
viltimi. 
   O viltis neapgauna, nes Dievo meilė yra išlieta mūsų širdyse Šventosios Dvasios, kuri 
mums duota. Mums dar tebesant silpniems, Kristus savo metu numirė už bedievius.  Vargu 
ar kas sutiktų mirti už teisųjį; nebent kas ryžtųsi numirti už geradarį. O Dievas mums parodė 
savo meilę tuo, kad Kristus numirė už mus, kai mes tebebuvome  nusidėjėliai. 
 
 

Viešpatie, tu iš tiesų esi pasaulio Išganytojas:  
duok man gyvojo vandens, kad aš nebetrokščiau. 

 

    


