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L I T U R G I N I A I  S K A I T I N I A I  

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. 

 
►KLEBONO ŽODIS DĖL MALDOS UŽ VYSKUPUS 24/7 
Antradienį, birželio 16 d. po vakaro šv.Mišių klebonas Astijus Kungys OFM, kvie-
čia į susitikimą visų maldos grupelių narius ir visus pasauliečius dėl maldos už vysku-
pus. Kas tai? Kodėl reikia? Kaip tai veikia? 
 

►VOTAS MARIJAI 
Birželio 20 d. 18 val. šv. Mišiose minėsime Nekaltosios Marijos Širdies šventę. Mišių 
metu prie Marijos altoriaus bus pakabintas kontempliatyvių sesučių vienuolyne pagamintas 
prašymo ir dėkingumo votas Marijai už jos pagalbą Lietuvai Covid 19 pandemijos metu. 
Tokie patys votai bus pakabinti 9 Lietuvos Marijos vardo bažnyčiose. Daugiau informacijos 
rasite stende bažnyčios gale ir parapijos tinklapyje. 
 

► 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. 
 

►ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA  
Mūsų parapijoje ateinantį ketvirtadieniais nuo 8 val. iki vakaro šv.Mišių vyks Švenčiausiojo 
Sakramento adoracija (Kankinių koplyčioje). Vieningai junkimės ir budėkime maldoje. 
 

► BIRŽELINĖS PAMALDOS 
Kartu giedoti Švč. Jėzaus Širdies litaniją visus kviečiame birželio mėn., iškart po vakarinių 
šv. Mišių, sekmadieniais – po Sumos. 
 

► PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI 
Suvenyrinių žvakių - 3,00 ir 3,50 €; Knygų:  ,,Tobulumo kelias“, „ Laiškai Milžino žings-
niais“, ,,Dievo įsiveržimas“ ir ,,Šviesos ir  Meilės posakiai“. 

BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 

15 P — 1 Kar 21, 1-16; Ps 5; Mt 5, 38-42  
16 A — 1 Kar 21, 17-29; Ps 50; Mt 5, 43-48  
17 T — 2 Kar 2, 1.6-14; Ps 30; Mt 6, 1-6. 16-18  
18 K — Sir 48, 1-15; Ps 96; Mt 6, 7-15  
19 P — ŠVČ. JĖZAUS ŠIRDIS  
      Įst 7, 6-11; Ps 102, 1-4. 6-8. 10; 1 Jn 4, 7-16; Mt 11, 25-30  
20 Š — Iz 61, 9-11; Ps 138, 1-3. 13-15; Lk 2, 41-51 
21 S — XII EILINIS SEKMADIENIS  
Jer 20, 10-13; Ps 68, 8-10. 14. 17. 33-35; Rom 5, 12-15; Mt 10, 26-33  

DEVINTNĖS — KRISTAUS KŪNO IR KRAUJO ŠVENTĖ 

IŠ PAKARTOTO ĮSTATYMO KNYGOS (8,2-3. 14b-16a) 
 

Mozė kalbėjo visam Izraeliui: 
“Atmink, Izraeli, tą visą kelią, kuriuo tave Viešpats, tavo Dievas, per keturiasdešimt 
metų  vedžiojo po dykumą, kad tave nusileisti priverstų ir išbandytų. Jisai gi norėjo ma-
tyti, kaip pasielgsi: ar tu laikysies, ar ne, jo įsakymų. 
Alkiu jis privertė tave nusileisti, paskui valgydino mana, kurios nežinojai, kurios nė tavo 
tėvai nežinojo. Jisai gi norėjo, kad tu suprastum, jog žmogus yra gyvas ne vien tiktai 
duona, bet ir kiekvienu žodžiu, išeinančiu iš Viešpaties lūpų. 
Neužmiršk tad Viešpaties, savo Dievo, kuris tave išvedė iš Egipto iš vergovės namų; 
kuris tave vedė per didelę, baisią dykumą, per ugnies gyvates ir skorpionus, per išdžiūvu-
sį, visai bevandenį kraštą; kuris padarė, kad tau iš kiečiausios uolos vanduo ištrykštų; 
kuris tave dykumoje valgydino mana, kurios tavo tėvai nežinojo”. 
 

 



ATLIEPIAMOJI PSALMĖ (147,12-15.19-20) 
Priegiesmis: Šlovink, Jeruzale, Viešpatį! 
 

Šlovink, Jeruzale, Viešpatį,  
savo Dievą garbink, Sione! 
Jis tavo vartams skląsčius padarė,  
tavo vaikams jis duoda palaimą. – P. 
 

Tavo riboms teikia ramybę,  
sotina tave kviečių derlium. 
Jis savo žodį siunčia į žemę, -  
sparčiai jo įsakymas skrieja. – P. 
 

Jokūbo vaikams savo žodį paskelbė,  
Izraeliui savo įstatymus ir priesakus davė. 
Kitoms tautoms jis to nepadarė,  
nė vienai iš jų neapreiškė savo sprendimų. – P. 
 

IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS PIRMOJO  
LAIŠKO KORIENTIEČIAMS (10,16-17) 

 

Broliai [ir seserys]! 
Argi laiminimo taurė, kurią laiminame, nėra bendravimas Kristaus kraujyje? Argi duona, 
kurią laužome, nėra bendravimas Kristaus kūne? Jei viena duona, tai ir mes daugelis esame 
vienas kūnas: mes juk visi dalijamės viena duona. 
 

SEKVENCIJA 
 

Nuo saulėtojo Siono iškilmingo himno tonai šlovina Ganytoją. Šiandien himnai pas-
laptingi skelbia duoną nemirtingą, ypatingos prigimties. Gyvą duoną, gyvą vyną 
Jėzus mokiniams dalino, liepdamas dalint kitiems. Ir todėl giesmė džiaugsminga, 
iškilni, giliai prasminga šviesą pažeria mintims. Minima diena didžioji, šventės su-
kaktis šviesioji – įsteigimas paslapties. Naujo amžiaus atėjimas, naujo priesako skel-
bimas užbaigė senus laikus. Vietoj atvaizdo – tikrovė, vietoj praeities – naujovė, tar-
si saulė po nakties. Vakarienėj paslaptingoj Kristaus auką išganingą įsteigė visiems 
laikams. Švęsti duoną, švęsti vyną, skelbti Kristaus atminimą liepia priesakas kilnus. 
Jo galybėje – tikrumas: duona keičiasi į Kūną, vynas tampa jo Krauju. Jo žodžiu 
Bažnyčia tiki – jog nematomi dalykai iš tiesų gyvi aukoj. Paslėpta esmė didinga, išo-
rės ženkluos skirtinguos slypi vienas turinys. Kraujas – gėrimas slaptingas, Kūnas – 
maistas nemirtingas, – visas Kristus abiejuos. Jis nedalomas ir sveikas, net dalija-
mas nekeičia vieneto esmės gilios. Ima vienas, ima šimtas – Kūno prigimtis nekinta, 
pasilieka ta pati. Tik veikimas jos skirtingas: ji geriesiems palaiminga, o blogie-
siems – pražūtis. Nuostabus toksai likimas: ir palaima, ir žlugimas iš šaltinio to pa-
ties.  
Jis išlieka paplotėly, ir mažiausiam trupinėly, – visas Kristus, garbe žėrįs, – garbink 
ir neabejok!  
Nieks negali jo pažeisti, ženklo turinio pakeisti, ženklą galime paliesti, bet esmė ne-
sumažės. † Angelų šlovingą duoną, mylimiems vaikams malonę duoda vargšams į 
keionę, tik ne pajuokai – piktiems.  
 
 
 

Ji – tikrovė tų šešėlių: manos tautai Izraelio, jų Velykų avinėlio, Izaoko atnašos. O 
Ganytojau meilingas, Jėzau, būk mums gailestingas, Tu ganyk mus, Tu mus ginki, 
amžiams laime apdalinki, ten, kur nebebus mirties. Visažini, visagali, žmogų gelbstin-
tis bedalį, amžinon puoton pakviesk mus ir namiškiais padaryk mus su šventaisiais 
danguje. 
 
 

Aleliuja. - Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus, - sako Viešpats; - 
kas valgys tą duoną – gyvens per amžius. - Aleliuja. 

 

 
EVANGELIJA PAGAL JONĄ (6,51-58) 

 

Jėzus pasakė žydų miniai: 
“Aš esu gyvoji duona, nužengusi iš dangaus. Kas valgys tą duoną – gyvens per amžius. Duo-
na, kurią aš duosiu, yra mano kūnas už pasaulio gyvybę”. Tuomet žydai ėmė tarp savęs ginčy-
tis ir klausinėti: “Kaip jis gali mums duoti valgyti savo kūną?!” O Jėzus jiems kalbėjo: 
“Iš tiesų, iš tiesų sakau jums: jei nevalgysite Žmogaus Sūnaus kūno ir negersite jo kraujo, 
neturėsite savyje gyvybės! Kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas turi amžinąjį gyve-
nimą, ir aš jį prikelsiu paskutiniąją dieną. Mano kūnas tikrai yra valgis, ir mano kraujas tikrai 
yra gėrimas. kas valgo mano kūną ir geria mano kraują, tas pasilieka manyje, ir aš jame. Kaip 
mane yra siuntęs gyvasis Tėvas ir aš gyvenu per Tėvą, taip ir tas, kuris mane valgo, gyvens 
per mane. Štai duona, nužengusi iš dangaus! Ji ne tokia, kokią protėviai valgė ir mirė. Kas 
valgo šią duoną – gyvens per amžius”. 

 
BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 

 
 

► Kvietimas jungtis 24/7 maldoje, visoms Palangos dekanato parapijoms (17 para-
pijų)! 
Dievo išrinktieji parapijiečiai! Kviečiame jungtis į nenutrūkstamos grandinės maldą! 
Atviros širdies malda, palydėkime mūsų vyskupą Kęstutį Kėvalą ir pasitikime naująjį – vysk. 
Algirdą Jurevičių!  
Intencija: Kad Dievas atvertų ir stiprintų Jų, kaip ganytojų, tėvišką širdį. 
„Su visu nuolankumu bei meilumu, su didžia kantrybe palaikykite tarpusavio mei-
lę,...“( Ef.4,2) 
Nuo birželio 19d. iki liepos 25d. (imtinai), 24val per parą ir 7 dienas per savaitę. Tegul dėl 
Dievo Meilės, Šventoji Dvasia įkvepia ir lydi mus besimeldžiančius. 

1. Maldos vieta – namuose ar kitoje jums patogioje vietoje. 
2. Maldos trukmė – 30 min. (ar daugiau) 
3. Maldos laikas – pasirenkamas laisvai (info. žemiau) 
4. Malda – pasirinkite savo mėgstamą maldą (Litanijos, Rožančius, Gailestingumo vaini-

kėlis...) arba pašvęskite savo darbą Dievui. Pašvęstas jūsų darbas Dievui taip pat yra 
MALDA! Savais žodžiais prieš darydami kokį darbą, mintyse pasakykite: pvz.: Die-
ve, noriu pašvęsti šį darbą Tau! Atliksiu šį darbą, kiek galiu geriau, sąžiningai, su 
džiaugsmu ir meile Tavo Garbei ir Šlovei.  

Registracija galima bažnyčios gale esančiame sąraše bei elektroninė registracija -
www.kretingospranciskonai.lt  
Visų parapijų elektroninis sąrašas bus vienas bendras, nuolat atnaujinamas papildant duome-
nis iš kiekvienos bažnyčios gale esančio sąrašo. 
Kilus klausimams, susisiekite tel. 860387657 Vita. 
Malda išreikšta meilė artimui, tai Meilė – Dievui...! 

Rinktiniais kviečiais mus maitini, aleliuja! Rinktiniais kviečiais mus maitini, aleliuja! 


