TIESIOGINĖ ŠV. MIŠIŲ
TRANSLIACIJA
SEKMADIENIAIS 10:30 VAL.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
DĖL 1,2% GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO
Nuoširdžiai dėkojame visiems, praėjusiais metais parėmusiems parapiją 1,2 % savo sumokėto gyventojų pajamų mokesčio (GPM). Mums labai reikia Jūsų palaikymo ir paramos, todėl kviečiame ir šiemet pasinaudoti 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 tradicinių ir su Velykų atributika žvakių.
LITURGINIAI SKAITINIAI
5 P – Apd 2, 14. 22-32; Ps 15, 1-2a. 5. 7-11; Mt 28, 8-15
6 A – Apd 2, 36-42; Ps 32, 4-5. 18-20. 22; Jn 20, 11-18
7 T – Apd 3, 1-10; Ps 104, 1-4. 6-9; Lk 24, 13-35
8 K – Apd 3, 11-26; Ps 8, 2a. 5-9; Lk 24, 35-48
9 P – Apd 4, 1-12; Ps 117, 1-2. 4. 22-27a; Jn 21, 1-14
10 Š – Apd 4, 13-21; Ps 117, 1. 14-21; Mk 16, 9-15
II VELYKŲ SEKMADIENIS (ATVELYKIS). Apd 4,32-35;
Ps 117,2-4.16-18.22-24; 1Jn 5,1-6; Jn 20,19-31
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SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Apd 10, 34.37-43: Su juo valgėme ir gėrėme, jam prisikėlus iš
numirusių.
Ps 118: Šią dieną laimingą Viešpats padarė, džiūgaukim ,
kelkim linksmybes! Aleliuja, aleliuja, aleliuja.
Kol 3, 1-4: Siekite to, kas aukštybėse kur Kristus.

Kėlęs iš kapo stebuklingai, Dievo Sūnau,
atleidi mums gailestingai.
Tikime tave prisikėlusį, mums dangų atvėrusį,
nuo amžinosios mirties mus išgelbėjusį,
aleliuja, aleliuja.

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
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 darbo dienomis:
9:00 - 13:00 ir 15:00 - 18:00
šeštadieniais ir sekmadieniais 9:00 - 14:00
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

Mielieji,
Sveikinam Jus visus su Šventomis Velykomis! Atbundanti gamta, atgyjanti kūrinija
teskelbia Jums Jėzaus Prisikėlimą!
Apmąstydami velykinį slėpinį, prisiminkime, kad mes irgi esame šios Dievo kūrinijos dalimi. Prisikėlęs Jėzus tegul kiekvieną
įkvepia naujai pradžiai, nes per Jo meilę
esame pašaukti gyventi!

„Prisikėlė iš kapo Viešpats, kuris už mus kentėjo ant Kryžiaus, aleliuja!

Velykų sekvencija
Velykų aukai didingai
teteikia garbę krikščionys džiaugsmingai.
Atpirko avis Avinėlis:
Kristus sutaikino su Dievu nusidėjėlius.
Mirtis ir gyvybė nuostabiai kovės –
mirtį nugalėjęs, viešpatauja gyvybės Valdovas.
Pasakyk mums, Marija,
ką esi mačius kelyje? –
Kapą, kur Kristaus kūnas gulėjo,
ir garbę, kuria Prisikėlusis spindėjo:
Angelus, liudyt nužengusius,
marškas ir drabužius, Kristaus kūną dengusius.
Mano viltis, Kristus, prisikėlė,
jis eis pirma jūsų į Galilėją. –
Žinome Kristų tikrai prisikėlus:
Tu, Nugalėtojau, Valdove, pasigailėk mūs.

Pirmąją savaitės dieną, labai anksti, dar neišaušus,
Marija Magda
Ji nubėgo pas Simoną Petrą ir kitą mokinį, kurį Jėzus mylėjo, ir praPetras ir tas kitas mokinys nuskubėjo prie kapo. Bėgo abu kartu, bet tasai kitas
mokinys pralenkė Petrą ir pirmas pasiekė kapo
rūsį.
Pasilenkęs jis mato numestas drobules, tačiau į vidų
nėjo.
Netrukus iš paskos atbėgo ir Simonas Petras. Jis įėjo
į rūsį ir mato numestas drobules ir skarą, buvusią ant
Jėzaus galvos, ne su drobu
kuris pirmas buvo atbėgęs prie kapo. Jis pamatė ir įtikėjo.
Mat jie dar nebuvo supratę Rašto, kad jis turėsiąs
prisikelti iš numirusių.
Telšių vyskupo ganytojiškasis laiškas
Velykos, 2021 m.
„Kristus prisikėlė, tikrai prisikėlė!“ – šiais žodžiais
trokštu Jus pasveikinti Kristaus prisikėlimo iškilmės
– šv. Velykų proga. Prisikėlęs Kristus savo malone
teaplanko Jūsų namus, Jūsų šeimas, tesuteikia
savo Dvasios ir teveda išganymo keliu.
Iškilmingai švęsdami Velykas mes sudabartiname
beveik prieš du tūkstančius metų Jeruzalėje vykusius įvykius, kurių dėka Dievas „išgelbėjo mus iš
tamsybių valdžios ir perkėlė į savo mylimojo Sūnaus karalystę“ (Kol 1,13). Mūsų žvilgsnis krypsta į
Evangelijoje aprašytą tuščią kapą, kuris šiaip neturėtų jokios prasmės be visos Jėzaus Kristaus istorijos: aukštieji kunigai ir Rašto aiškintojai Jį neteisin-

gai įskundė, populizmo apimti valdžios vyrai nerasdami jokios kaltės nuteisė nukryžiuoti, romėnų šimtininkas konstatavo Jo mirtį, keli ištikimi sekėjai Jį skubotai palaidojo... Žmogaus gyvenime paprastai šioje
vietoje dedamas taškas, tačiau Kristaus kančia, mirtis ir palaidojimas tebuvo įžanga, vedanti link kulminacijos, link prisikėlimo.
Evangelijoje nerandame paties Kristaus prisikėlimo
aprašymo, nes tai yra didžiulis slėpinys, kurio joks
pasakotojas nebūtų pajėgus perteikti. Juk net ir
mūsų gyvenime pasitaiko tokių įvykių ir jausmų, kurių
žodžiais perteikti ne tik neįmanoma, bet net ir pavojinga, kad žodžiai jų neiškreiptų. Velykų evangelijos
žodžiuose terandame gležną tikėjimo Kristaus prisikėlimu užuomazgą. Daug daugiau čia pastebime
netikrumo, abejonių ir noro patiems įsitikinti tuo, ką
kiti skelbia. Artimiausi Jėzaus mokiniai – apaštalai
galėtų būti priskirti prie didžiausių abejotojų bei skeptikų. Gal ir gerai, kad jie lengvabūdiškai nepasidavė
per moteris pasklidusiai Kristaus prisikėlimo žiniai,
bet patys siekė pilnai įsitikinti tos žinios tikrumu. Nei
tuščias kapas, nei numestos drobulės, nei moterų
pasakojimai nepajėgė iš apaštalų širdžių išstumti
abejonių. Tik susitikimas su Prisikėlusiuoju suteikė
jiems tikrumą ir nenugalimą tikėjimą Kristaus Evangelija.
Šių metų Velykos mums yra ypatingos, nes Telšių
vyskupijai sukanka 95-eri metai. Popiežius Pijus XI
1926 metais balandžio 4 dieną paskelbė apaštališkąją konstituciją Lituanorum gente, kuria įkūrė Lietuvos
bažnytinę provinciją, o kartu ir Telšių vyskupiją. Tai
reikšmingas įvykis visai Lietuvai, nes Telšiuose įsikūręs vyskupijos centras bei kunigų seminarija rūpinosi
Kristaus prisikėlimo skelbimu Žemaitijos bei Klaipėdos krašto gyventojams. Geriausias prisikėlusio Kristaus liudijimas yra naujam gyvenimui prikeltas žmogaus gyvenimas!
Atsakymo į klausimą – ar tikrai Kristus prisikėlė –
dažniausiai ieškome ne intelektualiniuose svarstymuose, bet žvelgiame į tikinčiųjų gyvenimą. Kuomet
žmonėse dar daug likę senojo raugo, o kasdienybėje
vadovaujamasi piktojo žalčio šnabždesiu, bet ne Dievo valia, tuomet sunku priimti Kristaus prisikėlimą
kaip atnaujintą gyvenimą atveriantį įvykį. Susitikimo
su Prisikėlusiu Kristumi padrąsinti apaštalai tapo bebaimiais Kristaus prisikėlimo skelbėjais.
Tad džiaugsmas, o ne rūpesčiai ir baimės lydi Kristaus prisikėlimo liudytojus pasaulyje. Nors įvairūs
sunkumai grasina iš mūsų pavogti džiaugsmą, bet
paveskime juos Dievui, dalinkimės jais su Viešpačiu,
o virš visko tebūna Dievo valia.
Gražių, džiaugsmingų, pilnų malonės ir vilties Velykų
linki
†Algirdas Jurevičius Telšių vyskupas

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

Balandžio 5 d. - VELYKŲ ANTROJI DIENA.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Balandžio 11 d. ATVELYKIS - DIEVO GAILESTINGUMO SEKMADIENIS

