BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► ŠV. ANTANO ATLAIDAI
Birželio 12-14 d. mūsų parapijoje švęsime Šv. Antano atlaidus. Šv. Mišios:
Birželio 12 d. 7:00 ir 18:00 val.
(visą dieną Švč. Sakramento Adoracija Kankinių koplyčioje)
Birželio 13 d. 8:00; 10:30; 12:30 ir 18:00 val.
Birželio 14 d. 8:00; 10:30; 12:30 val. Po Sumos Devintinių procesija šventoriuje.
►Nuoširdžiai dėkojame visiems, kurie prisidedate prie mūsų bažnyčios išlaikymo.
,,Viršum viso šito tebūna meilė, kuri yra tobulumo raištis. Jūsų širdyse teviešpatauja Kristaus ramybė, į kurią esame pašaukti viename kūne!“. Būkime dėkingi, nes tik kartu su Viešpačiu galime nugalėti visas baimes ir įtampas. / brolis Astijus /

„Kaip paaukoti?“

1. BANKINIU PAVEDIMU:
Pavedimo paskirtyje galite nurodyti konkrečią intenciją.
Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
į. k. 190769729; sąsk. nr. – LT904010041800022330, Luminor bankas, banko kodas 40100
Mažesniųjų Brolių Ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Provincijos Kretingos Apreiškimo vienuolynas
į. k. 191153971 sąsk. nr. LT 044010041800032317 Luminor bankas, banko kodas 40100
2. INTERETU per PayPal.
3. Auką jau galite atnešti į bažnyčios raštinę.
 Kretingos pranciškonų internetinianiame puslapyje
www.kretingospranciskonai.lt galite rasti visą aktualią informaciją.
► SKILTIS „PRANCIŠKONAI TAU“
Kiekvieną penktadienį laikraštyje „Pajūrio naujienos“ publikuojama skiltis „Pranciškonai
TAU“, kurioje pristatomos Bažnyčios ir mūsų parapijos aktualijos bei sekmadienio Evangelijos ištrauka ir jos komentaras. Esame dėkingi redakcijai už šią galimybę.
LITURGINIAI SKAITINIAI
1 P — Pr 3, 9–15. 20 arba Apd 1, 12–14 • Ps 87, 1–2.3.5.6–7 • † Jn 19, 25–34
2 A —2 Pt 3, 12–15a. 17–18 • Ps 90, 2. 3–4. 10. 14. 16 • † Mk 12, 13–17
3 T —2 Tim 1, 1–3. 6–12 • Ps 123, 1–2a. 2bcd • † Mk 12, 18–27
4 K —Pr 22, 9–18 arba Žyd 10, 4–10 • Ps 40, 7–8a. 8b–9. 10. 11 • † Mt 26, 36–42
5 P —2 Tim 3, 10–17 • Ps 119, 157. 160. 161. 165. 166. 168 • † Mk 12, 35–37
6 Š —2 Tim 4, 1–8 • Ps 71, 8–9. 14–15ab. 16–17. 22 • † Mk 12, 38–44
7 S — Švč. Trejybė. Iš 34, 4b–6. 8–9 • Dan 3, 52. 53. 54. 55. 56 • 2 Kor 13,11–13 • † Jn 3, 16–18

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.
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SEKVENCIJA
Dvasia, Viešpatie, ateik,
spindulių dangaus mums teik,
žemės klystkelius nušviesk!
Tėve vargstančių, nuženk,
savo dovanas dalink,
mūsų dvasią atgaivink!
Sielų Tu ramintojas,
svečias atlankytojas,
mielas atgaivintojas!
Darbuose Tu – poilsis,
kaitroje Tu – atvėsis,
Tu paguoda liūdesy!
O šviesybe amžina,
skaidrink sielos gilumą,
stiprinki tikėjimą!

Atitrauk mus nuo klaidų,
dvasios šalty duok jėgų,
tiesink vingius mūs takų!

Be tavųjų dovanų
viskas žmoguje skurdu,
viskas – atvira žaizda!

Duok mums, mylintiems Tave,
tikintiems Tava galia,
dovanas septynerias!

Nuvalyk, kas sutepta,
laistyk, kas išdeginta,
gydyk tai, kas sužeista.

Duok dorybių atpildą,
siųsk laimingą pabaigą,
kviesk į džiaugsmą amžiną!

Viešpatie, atnaujink žemės veidą!

Viešpatie, atnaujink žemės veidą!

IŠ APAŠTALŲ DARBŲ (2, 1-11)

EVANGELIJA PAGAL JONĄ (20, 19-23)

Atėjus Sekminių dienai, visi mokiniai buvo drauge vienoje vietoje. Staiga iš dangaus
pasigirdo ūžesys, tarsi kilus smarkiam vėjui. Jis pripildė visą namą, kur jie sėdėjo. Jiems
pasirodė tarsi ugnies liežuviai, kurie pasidaliję nusileido ant kiekvieno iš jų. Visi pasidarė pilni Šventosios Dvasios ir pradėjo kalbėti kitomis kalbomis, kaip Dvasia jiems davė
prabilti.
Jeruzalėje gyveno maldingų žmonių iš įvairių tautų. Pasigirdus tam ūžesiui, subėgo
daugybė žmonių. Jie didžiai nustebo, kiekvienas girdėdamas savo kalba juos kalbant.
Lyg nesavi ir nustėrę, jie klausinėjo:
„Argi va šitie kalbantys nėra galilėjiečiai? Tai kaipgi mes kiekvienas juos girdime savo gimtąja kalba? Mes, partai, medai, elamiečiai, Mezopotamijos, Judėjos ir Kapadokijos, Ponto ir Azijos, Frigijos ir Pamfilijos, Egipto bei Libijos pakraščio ties Kirėne gyventojai, ateiviai romėnai, žydai ir prozelitai, kretiečiai ir arabai, – mes visi girdime juos
skelbiant įstabius Dievo darbus mūsų kalbomis“.

Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant užrakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: „Ramybė jums!“ Tai pasakęs, jis parodė jiems rankas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį.
O Jėzus vėl tarė: „Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“. Tai
pasakęs, jis kvėpė į juos ir tarė: „Imkite Šventąją Dvasią. Kam atleisite nuodėmes, tiems
jos bus atleistos, o kam sulaikysite, – sulaikytos“.

ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (103, 1ab. 24ac. 29bc-31. 34)
P. Viešpatie, atsiųsk savo Dvasią ir atnaujinki žemės veidą.
Tu, mano siela, Viešpatį šlovink!
Viešpatie Dieve, koks esi didis.
Viešpatie, kokia daugybė tavų sutvėrimų!
Juos išmintingai sukūrei, jų pilna žemė. – P.
Tau pasislėpus, jie išsigąsta,
krinta, kai atimi kvapą, ir dulkėmis virsta.
Atsiunti tu savo Dvasią, ir kyla gyvybė,
ir atnaujini žemės veidą. – P.
Šlovinkim Viešpatį amžiais,
kad jisai džiaugtųsi savo kūryba.
Tebus malonus jam mano gyrius,
ir aš Viešpačiu džiaugsiuos. – P.

IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS PIRMOJO LAIŠKO
KORINTIEČIAMS (12, 3b-7. 12-13)
Broliai!
Nė vienas negali ištarti: „Jėzus yra Viešpats“, jei Šventoji Dvasia nepaskatintų.
Esama skirtingų malonės dovanų, tačiau ta pati Dvasia. Esama skirtingų tarnysčių, tačiau tas pats Viešpats. Ir esama skirtingų darbų, tačiau tas pats Dievas, kuris visa veikia
visame kame. Kiekvienam suteikiama Dvasios apraiška bendram labui.
Kaip vienas kūnas turi daug narių, o visi nariai, nežiūrint jų daugumo, suaro vieną kūną, taip yra ir su Kristumi. Mes visi buvome pakrikštyti vienoje Dvasioje, kad sudarytume vieną kūną, visi – žydai ir graikai, vergai ir laisvieji; ir visi buvome pagirdyti viena
Dvasia.
ALELIUJA! – Ateik, Šventoji Dvasia, pripildyk savo tikinčiųjų širdis
ir įžiebk jose savo meilės ugnį. – ALELIUJA!

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
► PAMALDUMAS JĖZAUS ŠIRDŽIAI: birželinės pamaldos ir pirmieji mėnesių penktadieniai
Birželio mėnuo Katalikų Bažnyčioje yra skiriamas Jėzaus Širdies garbinimui. Trečiąjį penktadienį po Sekminių minima Švč. Jėzaus Širdies iškilmė, o kasdien laikomos taip vadinamos birželinės pamaldos. Mūsų parapijoje nuo birželio 5 d. pradedama maldos akcija Švč. Jėzaus Širdies garbei, kur i vyks devynis pirmus mėnesio
penktadienius. Kviečiame melstis, kad Viešpats laimintų mūsų atliekamus darbus ir,
aišku, dovanotų amžinąjį gyvenimą.
Dvylika Jėzaus pažadų Jo Švč. Širdies garbintojams:
1. Aš būsiu paguoda jų kentėjimuose.
2. Suteiksiu jų luomui reikalingų malonių.
3. Jų šeimose klestės santaika.
4. Aš būsiu saugi jų priebėga gyvenant, bet ypač mirties valandą.
5. Visiems jų užmojams teiksiu gausią palaimą.
6. Nusidėjėliai ras mano širdyje neišsenkamą gailestingumo šaltinį.
7. Atšalusioms sieloms įkvėpsiu uolumo.
8. Uoliosios sielos darys didelę pažangą, siekdamos tobulumo.
9. Tiems, kurie darbuojasi sielų išganymui, suteiksiu malonę sujaudinti net labiausiai
užkietėjusias širdis.
10. Aš laiminsiu visas vietas, kuriose bus pagarboje laikomas mano Širdies atvaizdas.
11. Vardus tų, kurie šį pamaldumą platina, įrašysiu į savo Širdį ir niekada jų iš ten neišbrauksiu.
12. DIDYSIS PAŽADAS: Dėl savo Širdies begalinio gailestingumo, aš prižadu suteikti priešmirtinės atgailos malonę visiems tiems, kurie per devynis iš eilės einančius mėnesius kiekvieną pirmąjį mėnesio penktadienį priims šventąją Komuniją.
Jie nemirs nesusitaikę su Dievu, be šventų sakramentų. Paskutinę gyvenimo valandą mano Širdis jiems bus užtikrinta priebėga.
Daugiau informacijos apie tai galite rasti: http://www.vitaconsecrata.lt/sielovada/
maldynelis/devyni-pirmieji-menesiu-penktadieniai-svc-jezaus-sirdies-garbei
► Birželio 7 d. - TĖVO DIENA. Šv. Mišios už gyvus ir mir usius tėvus bus aukojamos visą savaitę nuo birželio 8 d.
► Birželio mėnesio sekmadieniais 15 val. šv. Mišiose ir du paskutinius šeštadienius
18 val. mūsų parapijos vaikai, kurie pasiruošė, priims Atgailos ir Eucharistijos
sakramentus.
► Parapijos raštinėje galite įsigyti: maldynėlį ,,Magnificat“ birželio mėn. , įvairių
knygų bei žvakių

