
V 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 
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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  

 
 

          
 

 

 
 

Tarp atėjusių per šventes Dievo pagarbinti buvo ir 
graikų. Jie kreipėsi į Pilypą, kilusį iš Galilėjos 
miesto Betsaidos, prašydami: „Gerbiamasis, mes 
norėtume pamatyti Jėzų!“ Pilypas nuėjo ir pasakė 
Andriejui, paskui jie abu – Andriejus ir Pilypas – 
atėję pranešė Jėzui. O Jėzus jiems tarė: „Atėjo va-
landa, kad būtų pašlovintas Žmogaus Sūnus. Iš 
tiesų, iš tiesų sakau jums, jei kviečių grūdas nekris į 
žemę ir neapmirs, jis pasiliks vienas, o jei apmirs, 
jis duos gausių vaisių. Kas myli savo gyvybę, ją 
pražudys, o kas nekenčia savo gyvybės šiame pa-
saulyje, išsaugos ją amžinajam gyvenimui. Kas nori 
man tarnauti, tegul seka paskui mane: kur aš esu, 
ten bus ir mano tarnas. Kas man tarnaus, tą pagerbs 
mano Tėvas. Dabar mano siela sukrėsta. Ir ką aš 
pasakysiu: ‘Tėve, gelbėk mane nuo šios valandos!’? 
Bet juk tam aš ir atėjau į šią valandą. Tėve, pašlo-
vink savo vardą!“  
Tuomet iš dangaus pasigirdo balsas: „Aš jį pašlovi-
nau ir dar pašlovinsiu!“ Aplink stovinti minia, tai 
išgirdusi, sakė griaustinį sugriaudus. Kai kurie 
žmonės tvirtino: „Angelas jam kalbėjo“. O Jėzus 
atsakė: „Ne dėl manęs, o dėl jūsų pasigirdo tas bal-
sas. Dabar teisiamas šitas pasaulis. Netrukus šio 
pasaulio kunigaikštis bus išmestas laukan. O aš, kai 
būsiu pakeltas nuo žemės, visus patrauksiu prie sa-
vęs“.  
Jis tai pasakė, nurodydamas, kokia mirtimi jam rei-
kės mirti.  

Kas noro man tarnauti, tegul seka manim, - 
 sako Viešpats. Kur aš esu, ten bus ir mano tarnas. 

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Dan_13,1-9.15-17.19-30.33-62
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_23,1-3.3-4.5.6
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Jn_8,1-11
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Iz_7,10-14;8,10
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_40,7-8.8-9.10.11
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_%C5%BDyd_10,4-10
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Lk_1,26-38
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,,Jei kviečių grūdas kris į žemę ir apmirs, jis duos gausių vaisių !” 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Kovo 25 d. Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Mari-

jai iškilmė - mūsų bažnyčios tituliniai atlaidai. 

Šv. Mišios 8; 12:30 ir 18 val. 

Nazareto miestelyje Viešpaties angelas pranešė Mari-

jai: „Štai tu pradėsi ir pagimdysi sūnų, kuris bus vadi-

namas Aukščiausiojo Sūnumi.“ Marija atsakė: „Štai aš 

Viešpaties tarnaitė; teesie man pagal tavo žodį.“ Ir taip 

atėjus laikų pilnatvei, dėl mūsų, žmonių, ir dėl mūsų 

išganymo Vienatinis Dievo Sūnus Šventosios Dvasios 

veikimu priėmė kūną iš Mergelės Marijos ir tapo žmo-

gumi. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
KLEBONAS KVIEČIA POKALBIUI... 
Mūsų klebonas br. Juozapas Marija kviečia an-
tradieniais asmeniniam pokalbiui ar dvasiniai 
konsultacijai (klebono tel.nr.868780989) 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
NEMOKAMOS PASKAITOS TĖVAMS 

 Lektorė Ona Juozaitienė, 4 val. Paskaita, susidedanti 

iš 2-jų susitikimų „5 MEILĖS KALBOS: emocinė 

sveikata ir greitkelis į laimės pojūčius“. Paskaitos 

mokymų tikslas – padėti tėvams prisiimti asmeninę 

atsakomybę už savo emocinę būseną. 

Apie paskaitą: https://youtu.be/ud4UekmySoM 

4 val. Paskaita susidedanti iš 2-jų susitikimų AUTO-

RITETAS VAIKO AKIMIS – kaip tapti jo didvy-

riu ir sukurti artimą ryšį.  Šeimoje, mokykloje, 

bendruomenėje, skirta  tėvams. Paskaitos mokymų 

tikslas – sustiprinti tėvų ir ugdytojų pasitikėjimą įgim-

tais tėvystės ir vaiko prisirišimo instinktais. Ši auk-

lėjimo galia yra įrašytą mūsų širdyse, tik reikia ją iš 

naujo atpažinti, įsivardinti ir išmokti taikyti savo 

kasdienybėje. 

Apie paskaitą: https://youtu.be/9ia8VkpewV8 

Grupinės paskaitos  vyskta nuotoliniu būdu per zoom 

programą, kretingiškiams nemokamai.  

Kviečiame registruotis tel.  arba e-paštu: rkal-

nienesadc@gmail.com. Būtina nurodyti savo vardą, 

pavardę – į kokią paskaitą registruojatės. 

Organizatorius: VšĮ Šv.Antano dienos centras, 

Bendruomeniniai šeimos namai. 

Daugiau informacijos: www.svantanodc.lt 

 

Popiežiaus Pranciškaus žinia 2021 m.  Gavėnios proga 
„Štai keliaujame į Jeruzalę...“ (Mt 20, 18) 

GAVĖNIA: TIKĖJIMO, VILTIES IR  
MEILĖS ATNAUJINIMO LAIKAS  

 

(tęsinys, pradžia 1040, 1041 numeriuose ) 
3. Mūsų tikėjimo ir vilties aukščiausia išraiška yra 
meilė, išgyvenama sekant Kristumi, rodant dėmesį 
ir užuojautą kiekvienam žmogui 
Meilė džiaugiasi matydama kitą augant. Todėl ji 
kenčia, kai artimas vargsta: yra vienišas, ligonis, be-
namis, niekinamas, stokojantis... Meilė yra širdies 
polėkis, skatinantis pranokti save ir kuriantis daliji-
mosi bei bendrystės ryšį. 
„Socialinės meilės dėka galima eiti link meilės civili-
zacijos, į kurią visi galime jaustis esą pašaukti. Meilė 
savo universalia dinamika gali kurti naują pasaulį, 
nes ji nėra bergždžias jausmas, bet geriausias būdas 
atrasti visų vystymosi veiksmingus kelius“ (Fratelli 
tutti, 183).  
Meilė yra dovana, suteikianti mūsų gyvenimui pras-
mę; jos dėka stokojančius laikome savo šeimos na-
riais, bičiuliais ir broliais. Jei dalijamasi su meile, net 
nedideli ištekliai niekada nesibaigia, bet tampa gyve-
nimo ir laimės rezervu. Taip nutiko su Sareptos naš-
lės miltais ir aliejumi, kai ji paaukojo paplotėlį pra-
našui Elijui (plg. 1 Kar 17, 7–16); taip pat ir su duo-
nos kepaliukais, kuriuos Jėzus laimino, laužė ir davė 
mokiniams išdalyti miniai (plg. Mk 6, 30–44). Taip 
įvyksta su mūsų išmalda, maža ar didele, jei ją auko-
jame džiugiai ir paprastai. 
Gavėnią išgyventi su meile reiškia rūpintis kenčian-
čiais, apleistais ir besibaiminančiais dėl Covid-19 
pandemijos. Suvokdami didelį netikrumą dėl ateities, 
atmindami žodį, kuriuo Dievas prabyla savo Tarnui: 
„Nebijok, nes aš išpirkau tave“ (Iz 43, 1), su meile 
dovanokime pasitikėjimo žodį, kuris padėtų kitam 
pajusti, kad Dievas myli jį kaip vaiką.  
„Tik tokiu žvilgsniu, meilės perkeistu akiračiu suvo-
kiant kito žmogaus orumą, vargšai yra pripažįstami ir 
vertinami dėl jų didžio orumo, gerbiami su savo gy-
vensena ir kultūra ir dėl to iš tikrųjų integruojami į 
visuomenę“ (Fratelli tutti, 187). 
Brangūs broliai ir seserys, kiekvienas gyvenimo eta-
pas yra tikėjimo, vilties ir meilės laikas. Šis kvieti-
mas išgyventi Gavėnią kaip atsivertimo, maldos ir 
dalijimosi gėrybėmis kelionę tepadeda mums asme-
nine ir bendruomenine atmintimi grįžti į tą tikėjimą, 
kuris kyla iš gyvojo Kristaus, į viltį, gaivinamą Šven-
tosios Dvasios dvelkimu, ir į meilę, kurios neišse-
miama versmė yra gailestinga Tėvo širdis. 
Išganytojo Motina Marija, likdama ištikima kryžiaus 
papėdėje ir Bažnyčios širdyje, tepalaiko savo rūpes-
tingu buvimu, o Prisikėlusiojo palaiminimas telydi 
mus kelionėje į Velykų šviesą.  
Roma, Šv. Jono bazilika Laterane, 2020 m. lapkričio 11-oji, šventojo 
Martyno Turiečio liturginio minėjimo diena 

Pranciškus 
 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

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

https://youtu.be/ud4UekmySoM
https://youtu.be/9ia8VkpewV8
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