
IV 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  

15 P — Iz 65, 17-21; Ps 29, 2. 4-6. 11-13; Jn 4, 43-54  
16 A — Ez 47, 1-9. 12; Ps 45, 2-3. 5-6. 8-9; Jn 5, 1-3a. 5-16  
17 T — Iz 49, 8-15; Ps 144, 8-9. 13-14. 17-18; Jn 5, 17-30  
18 K — Iš 32, 7-14; Ps 105, 19-23; Jn 5, 31-47  
19 P — šv.Juozapas, Švč.M.Marijos sužadėtinis. 
      2 Sam 7,4-5.12-14a.16; Ps 89, 2–3. 4–5.27. 29;  
     Rom 4,13.16- 18.22; Mt 1,16.18-21.24a  
20 Š — Jer 11, 18-20; Ps 7, 2-3. 9-12; Jn 7, 40-53  
21 S — V GAVĖNIOS SEKMADIENIS  Jer 31, 31-34;  
     Ps 50, 3-4. 12-15; Žyd 5, 7-9; Jn 12, 20-33  

KELYJE 
2021 M.  

KOVO 14 D.  
NR.1141 

 

 

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  
2 Kr 36, 14–16. 19–23: Viešpaties rūstybė reiškiasi 
tautos ištrėmimu, o gailestingumas – jos išvadavimu 
Ps 137, 1–2. 3. 4–5. 6. P.: Tepridžiūsta prie gomurio 
mano liežuvis, jeigu tavęs neatminčiau. 
Ef 2, 4–10: Mirę nusikaltimais, jūs esate išgelbėti ma-
lone 

Evangelija pagal Joną (Jn 3, 14-21)  
 

Jėzus Nikodemui pasakė: „Kaip Mozė dykumoje 

iškėlė žaltį, taip turi būti iškeltas ir Žmogaus 

Sūnus, kad kiekvienas, kuris jį tiki, turėtų amžinąjį 

gyvenimą. Dievas taip pamilo pasaulį, jog atidavė 

savo vienatinį Sūnų, kad kiekvienas, kuris jį tiki, 

nepražūtų, bet turėtų amžinąjį gyvenimą. Dievas gi 

nesiuntė savo Sūnaus į pasaulį, kad jis pasaulį pas-

merktų, bet kad pasaulis per jį būtų išgelbėtas. Kas 

jį tiki, tas nebus pasmerktas, o kas netiki, jau yra 

nuteistas už tai, kad netiki viengimio Dievo Sū-

naus. Teismo nuosprendis yra toksai: atėjo šviesa į 

pasaulį, bet žmonės labiau mylėjo tamsą nei švie-

są, nes jų darbai buvo pikti. Kiekvienas nedorėlis 

neapkenčia šviesos ir neina į šviesą, kad jo darbai 

aikštėn neišeitų. O kas vykdo tiesą, tas eina į švie-

są, kad išryškėtų, jog jo darbai atlikti Dieve.“  

 

 

  

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_89,2-3.4-5.27.29
mailto:br.juozapas@gmail.com
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_2_Kr_36,14-16.19-23
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_137,1-2.3.4-5.6
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ef_2,4-10


,,Jūs gi esate išgelbėti malone per tikėjimą, ir ne iš savęs, bet tai yra Dievo dovana!” 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 
 

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.  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
Gavėnios antradieniais - naujas muzikinis projek-

tas ,,Psalmės gavėnios kelyje“, kurį galima sekti You-

tube kanale ,,Malda gyvai“ ir Facebook, Instagram bei 

Tik Tok platformose @kpjt.lt 

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

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
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 (mano ramybė – vaiko ramybė).  

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 įgimtais tėvystės ir vaiko prisirišimo in-

stinktais. Ši auklėjimo 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 praeitame numeryje ) 
2. Viltis kaip „gyvasis vanduo“, įgalinantis mus tęsti 
kelionę Samarietė, kurią Jėzus prašo duoti jam atsi-
gerti prie šulinio, nesupranta, kai jis sako, kad gali 
jai duoti „gyvojo vandens“ (Jn 4, 10). Iš pradžių ji 
natūraliai galvoja apie paprastą vandenį, tačiau Jėzus 
turi omenyje Šventąją Dvasią, kuria gausiai apdova-
nos Velykų slėpinyje ir kuri mums įlies nenuvilian-
čią viltį. Pranašaudamas savo kančią ir mirtį Jėzus 
jau skelbia viltį, sakydamas, kad „trečią dieną jis pri-
sikels“ (Mt 20, 19). Jėzus kalba mums apie ateitį, 
kurią plačiai atvėrė Tėvo gailestingumas. Su juo ir jo 
dėka turėti viltį reiškia tikėti, kad istorija nepasibai-
gia mūsų klaidomis, mūsų prievarta ir neteisybe, nei 
nuodėme, kuri nukryžiuoja meilę. Tai reiškia semtis 
Tėvo atleidimo iš jo atvertos Širdies.  
Dabartinėmis susirūpinimą keliančiomis aplinkybė-
mis, kai viskas atrodo trapu ir netikra, kalbėjimas 
apie viltį gali atrodyti provokacija. Tačiau Gavėnios 
laikas skirtas tam, kad viltingai atgręžtume žvilgsnį į 
Dievo kantrybę: jis ir toliau rūpinasi savo kūriniais, 
nors mes dažnai su jais elgiamės blogai 
(Enciklika Laudato si', 32–33. 43–44). Tai susitaiki-
nimo viltis, į tai mus aistringai ragina šventasis Pau-
lius: „Susitaikinkite su Dievu“ (2 Kor 5, 20). Gavę 
atleidimą per Atgailos sakramentą, kuris yra kertinis 
mūsų atsivertimo procese, savo ruožtu tampame at-
leidimo perteikėjais: patys priėmę atleidimą, galime 
atleisti kitiems, gebėdami dėmesingai vesti dialogą ir 
savo elgsena guosdami sužeistus žmones. Dievo at-
leidimas, perduodamas taip pat per mūsų žodžius bei 
gestus, leidžia mums išgyventi Velykų brolybę.  
Gavėnios metu būkime atidesni sakydami 
„drąsinančius, guodžiančius, stiprinančius, raminan-
čius, skatinančius žodžius, o ne tokius, kurie žemina, 
liūdina, erzina, niekina“ (Enciklika Fratelli tutti, 
223). Kartais norint suteikti vilties pakanka būti 
„draugišku žmogumi, atidedančiu šalin savo baimes 
ir skubėjimą, pakanka atkreipti dėmesį, padovanoti 
šypseną, pasakyti ugdantį žodį, kad vyraujančio abe-
jingumo aplinkoje atsivertų klausymosi erdvė“ (ten 
pat, 224). 
Susikaupime ir tylioje maldoje viltis mums duodama 
kaip įkvėpimas ir vidinė šviesa, nušviečianti mūsų 
misijos iššūkius ir pasirinkimus. Todėl esmingai 
svarbu susikaupti maldai (plg. Mt 6, 6) ir slaptoje 
sutikti švelnumo Tėvą. 
Gavėnią išgyventi viltingai reiškia suvokti, kad Jėzu-
je Kristuje esame naujo laiko liudininkai, kai Dievas 
„visa daro nauja“ (plg. Apd 21, 1–6). Tai reiškia pri-
imti Kristaus viltį: jis atiduoda savo gyvybę ant kry-
žiaus, o Dievas jį prikelia trečiąją dieną; tai reiškia 
būti visuomet pasirengusiems „įtikinamai atsakyti 
kiekvienam klausiančiam apie jumyse gyvenančią 
viltį“ (1 Pt 3, 15). (paskutinis tęsinys kitame numeryje) 
 

https://youtu.be/ud4UekmySoM
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