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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. 

 
► KŪRYBOS VAKARAS 
Birželio 26 d. (penktadienį) po vakaro šv. Mišių kviečiame į brolio Bernardo 
Belicko OFM poezijos vakarą arbatinėje ,,Špitolė“.  
 

►Kviečiame aplankyti parodą „Vilties piligrimystė“, skirtą popiežiaus Jono 
Pauliaus II vizitui Lietuvoje. Paroda veikia Kretingos muziejaus (Vilniaus g. 
20, Kretinga) parodų salėje (įėjimas iš Žiemos sodo). Parodą aplankyti galima iki 
liepos 4 dienos trečiadieniais-sekmadieniais 10:00-18:00 val.  
 

► DIDIEJI ŽEMAIČIŲ KALVARIJOS ATLAIDAI  
Liepos 1-12 d., vyks Didieji Žemaičių Kalvar ijos atlaidai. Kiekvieną atlaidų 
dieną: 8:00 —šv. Mišios; 10:00 — šv. Mišios; 11:15 – Dievo Gailestingumo vaini-
kėlis; 11:30—šv.Rožinio malda Bazilikoje; 12:00—Sumos šv. Mišios; 18:30 –Švč. 
M. Marijos litanija; 19:00 –šv. Mišios. Po kiekvienų šv. Mišių procesija į Kryžiaus 
Kelio Kalnus. Palangos dekanato diena šiemet yra liepos 4 d.(šeštadienis). Ragina-
me visu pagal galimybes nuvykti į atlaidus. 
 
► 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. 
 

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

BENDRUOMENĖS  SKELBIMAI 

22 P – 2 Kar 17,5-8.13-15a.18; Mt 7, 1-5 
23 A – 2 Kar 19, 9b-11.14-21.31-35a.36; Mt 7, 6.12-14 
24 T - šv. Jono Krikštytojo gimimas. Iz 49, 1–6; Ps 139, 1–3. 13–14ab. 14c–15;  
  Apd 13, 22–26; Lk 1, 57–66. 80 
25 K - Iz 49, 1-6; Ps 136, 1-6; Apd 13, 22-26; Lk 1, 57-66, 80 
26 P – 2 Kar 25, 1-12; Mt 8, 1-4 
27 Š – Rd 2, 2.10-14.18-19; Mt 8,5-17 
28 XIII EILINIS SEKMADIENIS - 1 Kar  19, 16b. 19-21; Ps 15, 1-2a. 5. 7-11;  
  Gal 5, 1. 13-18; Lk 9, 51-62 

    
 
   Dievas yra toks rūpestingas, kad pro Jo akis 
nepraslysta net menkiausi dalykai. Jei Jam rūpi 
žvirbliai, tai kaip rūpime mes. Būdamas nusimi-
nęs ar kitų apleistas, prisimink, kad yra tas, ku-
riam tu rūpi, kuris suskaitęs net visus plaukus 
ant tavo galvos. Toks Jėzaus palyginimas atsk-
leidžia, kad išties esi mylimas dangiškojo Tėvo 
vaikas. Tai Jis tave guodžia: ,,Nebijok“.  
   Kuomet ima kaustyti baimė, prisimink, kas 
Dievas yra tavo geras ir gailestingas Tėvas, 
semkis iš Jo stiprybės. Jis myli Tave ir nori 
bendrauti su Tavimi, kviečia tave palikti netikė-
jimą ir visiškai kliautis tik Juo: ,,Bet Viešpats su 
manimi tarsi galingas gynėjas“ (Jer 20,11).  
   Šiandienos skaitinyje net tris kartus suskam-
ba ,,Nebijokite“. Jėzus, Mylimasis Sūnus, be 
galo artimai pažįstantis savo Tėvą, mus drąsina. 
Tad išties ko gi turėtume bijoti? Mes dažnai įsi-
bauginame, nes vaizduojamės Dievą rūstų ir 
negailestingą, o Jo valią—kaip neišvengiamus 
mums skirtus nemalonumus. Bet juk yra priešin-
gai. 
   Pasitikėkime Viešpačiu, kad galėtume laisva 
atsiliepti į Jo beribę meilę, nes kas gi labiau gali 
įskaudinti mylintį Tėvą nei nepasitikėjimas. Kas 
gali stipriau užgniaužti meilę, nei įtari baimė. 
Gyvenkime pasitikėjimu—tai vienintelis kelias 
pas Tėvą, kuris permato visas mūsų širdžių min-
tis. / ,,Žodis tarp mūsų“/ 

Mylimasis Tėve,  

iš Tavęs trykšta gerumas ir 

grožis. Dėkoju už Tavo  

paguodą tamsos ar baimės 

apsupty. Myliu Tave Tėve. 

Pasilik su manimi ir vesk 

mane savo Dvasia. 

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Iz_49,1-6
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_139,1-3.13-14.14-15
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apd_13,22-26
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Lk_1,57-66.80


IŠ PRANAŠO JEREMIJO KNYGOS (20, 10-13) 
 

Girdėjau daugelį šnabždant – vien siaubas aplinkui: „Įduokite jį, ir mes jį apskųsi-
me!“ Artimiausi mano pažįstami laukia, kad aš pargriūčiau: „Galbūt jis duosis ap-
gauti: tada mes prie jo prieitume ir jam atsikeršytume“.  
Bet Viešpats su manim tartum tvirtas kariūnas. Todėl mano persekiotojai klumpa ir 
nepakyla. Jie žlugs negarbingai, nieko nepešę, užsitraukę vien amžiną, neužmiršta-
mą gėdą.  
Bet tu, kareivijų Viešpatie, ištiri teisųjį, permatai vidų ir širdį. Tegul aš regėsiu tavo 
jiems kerštą, nes tau patikėjau savąją bylą.  
Giedokite Viešpačiui, šlovinkite Viešpatį! Jis gelbi varguolio gyvybę iš nedorėlių 
rankų.  
 

Atliepiamoji psalmė: Mane išklausysi, Viešpatie, nes tu didžiai geras.  
 

Dėl tavęs man tenka kentėti užgaules,  
turi raudonuot veidas.  
Esu savo broliams svetimas tapęs,  
nebe giminė vaikams tos pačios močios.  
Kadangi uoliai rūpinaus tavo šventove,  
mane niekina tie, kurie tave užgaulioja. – P. 
 

Bet aš į tave, o Dieve, kreipiuosi:  
jau metas tau, Viešpatie, būt maloningam.  
Mane išklausysi, nes tu didžiai geras,  
teikiantis ištikimą savo pagalbą.  
O Viešpatie, man atsiliepki – tu maloningas,  
gerumas tavo bekraštis, – į mane teikis pažvelgti! – P. 
 

Kelkit galvas aukštyn, nuolankieji, pradžiukit!  
Teatgis širdys tų, kurie Dievo ieško.  
Beturčius Viešpats girdi,  
neniekin savųjų, apkaltų grandinėm.  
Garbę teduoda dangus jam ir žemė,  
jūrų platybės ir kas jose gyva. – P. 
 
IŠ ŠVENTOJO APAŠTALO PAULIAUS LAIŠKO ROMIEČIAMS (5, 12-15) 

 

Broliai!  
Kaip per vieną žmogų nuodėmė įėjo į pasaulį, o per nuodėmę mirtis, taip mirtis pra-
siskverbė į visus žmones, nes visi nusidėjo.  
Nuodėmė buvo pasaulyje ir iki įstatymo, bet, nesant įstatymo, nuodėmė negalėjo 
būti įskaitoma. Vis dėlto nuo Adomo iki Mozės viešpatavo mirtis netgi tiems, kurie 
nebuvo padarę nuodėmių, panašių į nusikaltimą Adomo, kuris buvo Būsimojo pir-
mavaizdis.  
Bet ne taip yra su dovana, kaip su kalte. Jei dėl vieno žmogaus nusidėjimo turėjo 
mirti daugelis, tai dar labiau Dievo malonė ir vieno žmogaus, Jėzaus Kristaus, malo-
nės dovana su kaupu atiteko daugybei.  
 
 

Aleliuja.—Tiesos Dvasia toliau liudys apie mane, – sako Viešpats. –  
Ir jūs liudysite. – Aleliuja. 

 
EVANGELIJA PAGA MATĄ (10, 26-33) 

 

Jėzus bylojo apaštalams:  
„Nebijokite žmonių. Juk nėra nieko uždengta, kas nebus atidengta, ir nieko paslėpta, 
kas nepasidarys žinoma. Ką jums kalbu tamsoje, sakykite vidur dienos, ir ką šnibždu 
į ausį, garsiai skelbkite nuo stogų.  
Nebijokite tų, kurie žudo kūną, o negali užmušti sielos. Verčiau bijokite to, kuris gali 
pražudyti ir sielą, ir kūną pragare. Argi ne du žvirbliai parduodami už skatiką? Ir vis 
dėlto nė vienas iš jų nekrinta žemėn be jūsų Tėvo valios. O jūsų netgi visi galvos 
plaukai suskaityti. Tad nebijokite! Jūs nepalyginti vertesni už aibes žvirblių.  
Kas išpažins mane žmonių akivaizdoje, ir aš jį išpažinsiu savo dangiškojo Tėvo aki-
vaizdoje. O kas išsigins manęs žmonių akivaizdoje, ir aš jo išsiginsiu savo dangiškojo 
Tėvo akivaizdoje“.  

 

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) 
Jau 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 

vainikėlis...) arba pašvęskite savo darbą Dievui. Pašvęstas jūsų darbas Dievui taip 
pat yra MALDA! Savais žodžiais prieš darydami kokį darbą, mintyse pasakykite: 
pvz.: Dieve, noriu pašvęsti šį darbą Tau! Atliksiu šį darbą, kiek galiu geriau, sąži-
ningai, 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 
duomenis iš kiekvienos bažnyčios gale esančio sąrašo. 
Kilus klausimams, susisiekite tel. 860387657 Vita. 
Malda išreikšta meilė artimui, tai Meilė – Dievui...! 
 

► ŠVENČIAUSIOJO SAKRAMENTO ADORACIJA  
Mūsų parapijoje ateinantį ketvirtadieniais nuo 8 val. iki vakaro šv.Mišių vyks Šven-
čiausiojo Sakramento adoracija (Kankinių koplyčioje). Vieningai junkimės ir budėki-
me maldoje. 
 

Teatgis širdys tų, kurie Dievo ieško! Teatgis širdys tų, kurie Dievo ieško! 


