
III GAVĖNIOS SEKMADIENIS 

Viešpaties Apreiškimo  
Švč. M. Marijai parapija 

 
Vilniaus g. 2, LT-97125 Kretinga 
tel. 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 
šeštadieniais ir sekmadieniais 9:00 - 14:00 
Pirmadieniais — nedirba. 
 

banko sąsk.: Kretingos Viešpaties Apreiškimo  
M. Marijai parapija, 
įm. kodas - 190769729, sąsk. nr. - 
LT904010041800022330,  
Luminor bankas. 
 

Laikraštėlį galite skaityti apsilankę  
parapijos interneto svetainėje. 
Laikraštėlį parengė Vilma Tamašauskienė 

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

8 P — 2 Kar 5, 1-15a; Ps 41, 2. 3; Ps 42, 3. 4; Lk 4, 24-30  

9 A — Dan 3, 25. 34-43; Ps 24, 4-9; Mt 18, 21-35  

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

11 K — Jer 7, 23-28; Ps 94, 1-2. 6-9; Lk 11, 14-23  

12 P — Oz 14, 2-10; Ps 80, 6-11. 14. 17; Mk 12, 28b-34  

13 Š — Oz 6, 1-16; Ps 51, 3-4.18-19.20-21ab; Lk 18, 9-14 

14 S — IV GAVĖNIOS SEKMADIENIS. 2 Kr 36, 14-16.  
  19-23;  

KELYJE 
2021 M.  

KOVO 7 D.  
NR.1140 

 

 

TIESIOGINĖ ŠV.MIŠIŲ 

TRANSLIACIJA  

SEKMADIENIAIS 10:30 VAL.    
♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

DĖL 1,2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO  
Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parė-
musiems parapiją 1,2 % savo sumokėto gyventojų pa-
jamų mokesčio (GPM). Mums labai reikia Jūsų palai-
kymo ir paramos, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudo-
ti įstatymo suteikta teise ir dalį sumokėto GPM skirti 
parapijai ir brolių vienuolynui iki gegužės 3 d. 
Mūsų rekvizitai: Kretingos Viešpaties Apreiškimo 
Švč. M. Marijai parapijos įm. kodas – 190769729.                

                      ♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI: 

Žurnalą ,,Artuma“, įvairių knygų, pašventintų tradici-

nių ir su Velykų atributika žvakių. 

TARNAUJANTYS BROLIAI: 

Parapijos klebonas Juozapas Marija Žukauskas OFM 

Mob.tel.: 8 687 80989; El. p. br.juozapas@gmail.com  

Parapijos vik. Rolandas Taučius OFM 

Mob.tel.: 8 682 40025 

Parapijos vik. Paulius Vaineikis OFM 

Mob.tel.: 8 682 67299 

Diakonas Bernardas Belickas OFM 

Mob.tel. 8 682 63945 

Parapijos vik. Gediminas Numgaudis OFM 

Mob.tel.: 8 698 35096 

Vienuolyno gvardijonas Andrius Dobrovolskas OFM 

Mob.tel.: 8 698 44769 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI  
Iš 20, 1–17: Įstatymas duotas per Mozę  
Ps 19: P. Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius.  
1 Kor 1, 22–25: Mes skelbiame Jėzų nukryžiuotąjį, kuris 
žmonėms yra papiktinimas, bet pašauktiesiems – Dievo iš-
mintis. 

Posmelis prieš Evangeliją (Jn 3, 16) 
  Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė savo vie-

natinį Sūnų; kiekvienas, kuris jį tiki,  
turi amžinąjį gyvenimą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Evangelija pagal Joną (Jn 2, 13–25) 
 

  Artėjant žydų Velykoms, Jėzus nukeliavo į 
Jeruzalę. Šventykloje jis rado prekiaujančių jau-
čiais, avimis, balandžiais ir prisėdusių pinigų kei-
tėjų. Susukęs iš virvučių rimbą, jis išvijo visus juos 
iš šventyklos, išvarė avis ir jaučius, išbarstė keitėjų 
pinigus, išvartė jų stalus. Karvelių pardavėjams jis 
pasakė: „Pasiimkite savo paukščius ir iš mano Tė-
vo namų nedarykite prekybos namų!“ Jo mokiniai 
prisiminė, kad yra parašyta: Uolumas dėl tavo na-
mų sugrauš mane. 
  Tuomet žydai kreipėsi į Jėzų, sakydami: „Kokį 
ženklą mums galėtum duoti, jog turi teisę taip da-
ryti?“ Jėzus atsakė: „Sugriaukite šitą šventovę, o 
aš per tris dienas ją atstatysiu!“ Tada žydai sakė: 
„Keturiasdešimt šešerius metus šventovę statė, o tu 
atstatysi ją per tris dienas?!“ Bet jis kalbėjo apie 
savo kūno šventovę. Tik paskui, jam prisikėlus iš 
numirusių, mokiniai prisiminė jį apie tai kalbėjus. 
Jie įtikėjo Raštu ir Jėzaus pasakytais žodžiais. 
Per Velykų šventes, jam būnant Jeruzalėje, dauge-
lis įtikėjo jo vardą, matydami jo daromus ženklus. 
Bet Jėzus, gerai visus pažindamas, jais nepasitikė-
jo. Jam nereikėdavo, kad kas paliudytų apie 
žmogų. Jis pats žinojo, kas yra žmogaus viduje. 
   

mailto:br.juozapas@gmail.com


,,Viešpatie, tu turi amžinojo gyvenimo žodžius!” 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

Kovo 4 d. prasidėjo Pranciškonų gimnazijos  organi-

zuojama pilietinė akcija ,,Apkabinkime Lietuvą“, 

kuri skirta paminėti  ir švęsti Lietuvos Nepriklausomy-

bės atkūrimo dieną.   

Akcijos metu kiekviena šeima, laikantis karantino rei-

kalavimų, raginama pasivaikščioti po Kretingą ir jos 

apylinkes bei  suskaičiuoti nueitus kilometrus. Visų 

šeimų nueiti kilometrai bus susumuojami. Akcijos 

tikslas visai Gimnazijos bendruomenei nueiti 1765 km 

(toks Lietuvos sienų ilgis) ir apkabinti Lietuvą, o Mūsų 

prašo malda apkabinti dalyvaujančias šeimas. Akcija 

baigsis šv. Mišiomis, kurios vyks  kovo 11-tą, Lietu-

vos Nepriklausomybės atkūrimo dieną, 18.00 val.   

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

Kovo 11-ąją šv. Mišios 8:00, 12:00 ir 18:00 val. 
 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 

ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA  

Gavėnios laikotarpyje, šeštadieniais nuo 11:00 iki 

18:00 val. Vieningai junkimės maldai. Intencijos: 

• Popiežiaus intenc.: kad kuo giliau ir sąmoningiau 

išgyventume Susitaikinimo sakramentą, taip patirda-

mi begalinį Dievo gailestingumą; 

• Parapijos kleboną br. Juozapą Mariją OFM ir parapi-

ją – šeimų Šeimą, kurioje saugomos dorybės bei ver-

tybių pamatas; 

• Lietuvos šeimas, visuomenės ir valstybės pagrindą. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
   

Mūsų bažnyčioje kiekvieną Gavėnios penktadienį 
17.15 val. apmąstomas Kryžiaus kelias.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
KLEBONAS KVIEČIA POKALBIUI... 
Mūsų klebonas br. Juozapas Marija kviečia an-
tradieniais asmeniniam pokalbiui ar dvasiniai 
konsultacijai (iš anksto tartis nebūtina, bet pade-
da neprasilenkti...) 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
2021 m. kovo 12-14 d. rekolekcijos moterims 

„ŽMONA PAGAL DIEVO ŽVILGSNĮ“ esamoms ir 

būsimoms žmonoms (ZOOM platformoje). Veda 

Gintautė Kazlauskienė, šlovina Rugilė Daujotaitė. 

Moteriai patikėta jos vyro širdis, kurią mylėti, puoselė-

ti ir ginti yra didžioji jos gyvenimo misija. Sutuoktinis 

be savo žmonos  netaps tokiu vyru, kokiu jam skirta 

būti ir Dievo Karalystė neaugs taip, kaip jai skirta aug-

ti...  

Rekolekcijų eiga: 7 etapų mokymas, bendruomeninė, 

asmeninė bei užtarimo malda, šlovinimas, liudijimai. 

Registracija būtina:  

ginte.kazlauskiene@gmail.com 

Daugiau informacijos tel.+370 61603489 

Mokestis: auka. 

 

 

 

 

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2021 m.  
Gavėnios proga 

„Štai keliaujame į Jeruzalę...“ (Mt 20, 18) 
GAVĖNIA: TIKĖJIMO, VILTIES IR MEI-

LĖS ATNAUJINIMO LAIKAS  
Brangūs broliai ir seserys, 
Jėzus, paskelbdamas mokiniams apie savo kančią, mirtį 
ir prisikėlimą ir taip vykdydamas Tėvo valią, atsklei-
džia jiems savo misijos giliąją prasmę ir kviečia juos 
dalyvauti šioje misijoje dėl pasaulio išganymo. 
Eidami Gavėnios keliu, vedančiu į Velykų šventes, at-
minkime Tą, kuris „nusižemino, tapdamas klusnus iki 
mirties, iki kryžiaus mirties“ (Fil 2, 8). Šiuo atsiverti-
mo laiku atnaujinkime savo tikėjimą, semkimės vilties 
„gyvojo vandens“ ir atvira širdimi priimkime Dievo 
meilę, kuri mus perkeičia į brolius ir seseris Kristuje. 
Velykų naktį atnaujinkime savo Krikšto pažadus, kad 
atgimtume kaip nauji vyrai bei moterys Šventosios 
Dvasios veikimo dėka. Jau pati Gavėnios kelionė, pa-
našiai kaip visas krikščioniškojo gyvenimo kelias, yra 
visa nušviesta Prisikėlimo šviesos, kuri atgaivina norin-
čiųjų sekti Kristumi mintis, nuostatas bei pasirinkimus. 
Jėzaus mokyme skelbiami pasninkas, malda ir išmal-
da (plg. Mt 6, 1–18) sąlygoja ir išreiškia mūsų atsiverti-
mą. Neturto ir atsižadėjimo kelias (pasninkas), meilin-
gas žvilgsnis į sužeistą žmogų ir meilės gestai jo atžvil-
giu (išmalda), taip pat vaiko dialogas su Tėvu (malda) 
leidžia mums įgyvendinti nuoširdų tikėjimą, gyvą viltį 
ir veiklią meilę.  
1. Tikėjimas kviečia mus priimti Tiesą ir tapti jos liu-
dytojais Dievo, taip pat mūsų brolių bei seserų aki-
vaizdoje 
Šiuo Gavėnios laiku priimti ir išgyventi Kristuje ap-
reikštą Tiesą pirmiausia reiškia atverti širdis Dievo žo-
džiui, kurį Bažnyčia mums perteikia iš kartos į kartą. Ši 
Tiesa nėra intelektinė konstrukcija, rezervuota nedau-
geliui rinktinių, itin išlavintų protų, bet yra žinia, kurią 
gauname ir galime suprasti turėdami širdį, atvirą Dievo 
didybei, suprasdami, kad Jis mus myli pirma, negu tai 
suvokiame. Ta Tiesa yra pats Kristus, kuris visiškai 
priimdamas mūsų žmogystę tapo Keliu – reikliu, bet 
atviru visiems, – vedančiu į Gyvenimo pilnatvę.  
Pasninkas, išgyvenamas kaip atsižadėjimo patirtis, ve-
da pasninkaujančius širdies paprastume iš naujo atsk-
leisti Dievo dovaną ir suprasti savo kaip kūrinių tikro-
vę: esame sukurti pagal jo paveikslą ir panašumą ir ja-
me randame pilnatvę. Pasninkaujantysis sutinka priimti 
neturtą ir tapti beturčiu su kitais vargdieniais, jis 
„kaupia“ gaunamos ir kitiems dalijamos meilės turtą. 
Taip suvokiamas ir praktikuojamas pasninkas padeda 
mylėti Dievą ir artimą, nes, kaip moko šv. Tomas Ak-
vinietis, meilė yra judesys, nukreipiant dėmesį į kitą, 
tapatinantis su kitu (plg. Fratelli tutti, 93). 
Gavėnia yra laikas tikėti, tai yra priimti Dievą mūsų 
gyvenime ir leisti jam „apsigyventi“ pas mus 
(plg. Jn 14, 23). Pasninkauti reiškia išlaisvinti mūsų 
būtį nuo visko, kas ją slegia, nuo persisotinimo infor-
macija, tiek teisingomis, tiek melagingomis žiniomis, 
taip pat nuo vartojimo gėrybių, idant atvertume savo 
širdies duris Tam, kuris ateina kaip visiškas beturtis, 
bet drauge yra „pilnas malonės ir tiesos“ (Jn 1, 14), jis 
Dievo Sūnus, mūsų Gelbėtojas. ( tęsinys kita-
me ,,Kelyje“ numeryje) 
 


