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Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija 
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tel. mob.: 8 686 30227;  
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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, CD diskų bei paš-

ventintų žvakių. 

SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI 
Apd 4, 32–35: Viena širdis ir viena siela 
Ps 118, 2–4. 16ab–18. 22–24. P.: Dėkokime Viešpačiui, 
nes jisai geras, jis maloningas per amžius. / Aleliuja. 
1 Jn 5, 1–6: Kiekvienas, kuris gimęs iš Dievo, nugali 
pasaulį 

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

12 P — Apd 4, 23-31; Ps 2, 1-3. 4-6. 7-9; Jn 3, 1-8 
13 A — Apd 4, 32-37; Ps 92, 1-2. 5; Jn 3, 7-15 
14 T — Apd 5, 17-26; Ps 33, 2-9; Jn 3, 16-21 
15 K — Apd 5, 27-33; Ps 33, 2. 9. 17-18. 19-20;  
      Jn 3, 31-36 
16 P — Apd 5, 34-42; Ps 26, 1. 4. 13-14; Jn 6, 1-15 
17 Š — Apd 6, 1-7; Ps 32, 1-2. 4-5. 18-19; Jn 6, 16-21 
18 S — III VELYKŲ SEKMADIENIS. Apd 3, 13-15. 17  
   -19; Ps 4, 2. 7. 9;1 Jn 2, 1-5; Lk 24, 35-48 

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 

Aleliuja! – Tu įtikėjai, Tomai, nes pamatei,  
- sako Viešpats.  

Palaiminti, kurie tiki nematę!  - Aleliuja! 
 

EVANGELIJA PAGAL JONĄ (20,19-31) 
 
   Pirmosios savaitės dienos vakare, durims, kur 
buvo susirinkę mokiniai, dėl žydų baimės esant už-
rakintoms, atėjo Jėzus, atsistojo viduryje ir tarė: 
“Ramybė jums!” Tai pasakęs, jis parodė jiems ran-
kas ir šoną. Mokiniai nudžiugo, išvydę Viešpatį. 
   O Jėzus vėl tarė: “Ramybė jums! Kaip mane 
siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu”. Tai pasakęs, jis 
kvėpė į juos ir tarė: “Imkite Šventąją Dvasią. Kam 
atleisite nuodėmes, tiems jos bus atleistos, o kam 
sulaikysite, - sulaikytos”. 
   Vieno iš dvylikos, - Tomo, vadinamo Dvyniu, 
nebuvo jų tarpe, kai Jėzus buvo atėjęs. Taigi kiti 
mokiniai jam kalbėjo: “Mes matėme Viešpatį!” 
   O jis jiems pasakė: “Jeigu aš nepamatysiu jo ran-
kose vinių dūrio ir neįdėsiu piršto į vinių vietą, ir 
jeigu ranka nepaliesiu jo šono, - netikėsiu”.→ 

http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Apd_4,32-35
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_Ps_118,2-4.16-18.22-24
http://biblija.lt/index.aspx?cmp=reading&doc=BiblijaRKK1998_1_Jn_5,1-6
mailto:br.juozapas@gmail.com


,,Ramybė jums! Kaip mane siuntė Tėvas, taip ir aš jus siunčiu“! 

 

 
 

 

 

 
 

 
 

Po aštuonių dienų mokiniai vėl buvo kambaryje, ir To-
mas su jais. Jėzus atėjo, durims esant užrakintoms, at-
sistojo viduryje ir prabilo: “Ramybė jums!” Paskui krei-
pėsi į Tomą: “Pridėk čia pirštą ir apžiūrėk mano rankas. 
Pakelk ranką ir paliesk mano šoną; jau nebebūk netikin-
tis – būk tikintis”. Tomas sušuko: “Mano Viešpats ir 
mano Dievas!” Jėzus jam ir sako: 
   “Tu įtikėjai, nes pamatei. Palaiminti, kurie tiki nema-
tę!” 
   Savo mokinių akivaizdoje Jėzus padarė dar daugel 
kitų stebuklų, kurie nesurašyti šitoje knygoje. O šitie yra 
surašyti, kad tikėtumėte, jog Jėzus yra Mesijas, Dievo 
Sūnus, ir tikėdami vardan jo turėtumėte gyvenimą. 

       

 

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI 
 

Nuoširdžiai dėkojame sesutėms vienuolėms, mi-

nistrantams, muzikantams ir choristams bei vi-

siems parapijiečiams, kurie padėjote pasiruošti 

šv. Velykų šventei!!!  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
2021 m. balandžio 15 d. nuo 13 iki 16 val. vyks 

nuotolinė mokslinė-praktinė konferencija, skirta 

J. A. Pabrėžos metams paminėti. Išsamesnę prog-

ramą galite rasti  parapijos FB puslapyje. 

Kviečiame dalyvauti. Konferencijos nuoroda:  

https://youtu.be/S1TI1JmrkjQ  

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
MARIJOS RADIJAS 
Marijos radijas yra nuostabus naujosios evangeliza-
cijos įrankis, tarnaujantis Gerosios Naujienos skelbi-
mui visame pasaulyje. Tai katalikiška radijo stotis, 
kviečianti į atsivertimą, vienijanti Dievo ieškančius 
ir jau Jį sutikusius žmones. Pagal pasaulinę Marijos 
radijo šeimos praktiką šis radijas išsilaiko klausytojų 
aukų dėka. Tokiu pat principu veikia ir Lietuvos Ma-
rijos radijas. Tad visų raginame prisidėti prie šios 
radijo stoties išlaikymo. Auką galite palikti para-
pijos raštinėje. 

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦ 
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA  

vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Vienin-

gai junkimės maldai. Intencijos: 

  Popiežiaus intenc.: melskimės už tuos, kurie rizi-

kuodami savo gyvybėmis kovoja už pagrindines 

žmonių teises diktatūrų bei autoritarinių režimų var-

žomuose ir demokratijos krizės ištiktuose kraštuose. 

 Parapijos kleboną br. Juozapą Mariją ir tarnaujan-

čius brolius bei parapiją – šeimų Šeimą, kurioje 

saugomos dorybės bei vertybių pamatas; 

 Lietuvos šeimas, visuomenės ir valstybės pag-

rindą. 

 

Šiandien švenčiamas Dievo Gailestingumo sekmadienis. 

Dievo Gailestingumo sekmadienis per Atvelykį švęsti pradė-

tas 2000 metais, kai tam pakvietė popiežius šv. Jonas Paulius 

II, atsiliepdamas į Vilniuje gyvenusiai šv. Faustinai išsakytą 

Jėzaus norą pirmąjį sekmadienį po šv. Velykų švęsti Dievo 

Gailestingumo šventę. Ši diena – ypatingos malonės metas 

kiekvienam, nepaisant jo nuodėmių ar klaidų sunkumo. 

Trokštu, – kalbėjo Jėzus, – kad Gailestingumo šventė būtų 

prieglobstis visoms sieloms, o ypač – vargšams nusidėjė-

liams. […] Nepaisant mano skausmingos kančios, sielos žūs-

ta. Tad aš joms suteikiu paskutinę viltį – savo Gailestingumo 

šventę. […] Kas tądien prisiartins prie Gyvybės Versmės, 

gaus visišką savo kalčių ir bausmių atleidimą. […] Tą dieną 

yra atvertos mano gailestingumo įsčios, ir sieloms, kurios 

prisiartins prie mano gailestingumo Šaltinio, aš išliesiu visą 

malonių vandenyną. […] Tegul nė viena siela nebijo prisiar-

tinti prie manęs, net jeigu jos nuodėmės būtų kaip purpuras. 

Mano gailestingumas yra toks didis, kad per visą amžinybę 

joks protas, nei žmogaus nei angelo, jo nesuvoks. 

Dabar ši šventė švenčiama visame pasaulyje. 

Eugenijaus Kazimirovskio Dievo Gailestingumo paveikslas, 

kuris 1934 m. pagal sesers Faustinos regėjimus buvo nutapy-

tas dalyvaujant pačiai šventajai, yra Dievo Gailestingumo 

šventovėje Vilniuje. Kasmet pasimelsti prie šio paveikslo 

atvyksta tūkstančiai piligrimų iš viso pasaulio. 

Pirmą kartą šis paveikslas viešai pagerbtas 1935 m. būtent 

Aušros Vartų koplyčioje Velykų penktadienio, šeštadienio 

bei Atvelykio sekmadienio tridieniu užbaigiant Jubiliejinius 

pasaulio atpirkimo metus. 

Dail. Kazimirovskio paveiksle nutapytas Jėzus ses. Faustinos 

apsireiškimo metu. Sujuosta balta tunika vilkįs Išganytojas 

pakelta dešine ranka laimina žmones lyg tardamas: Ramybė 

jums. Kairiąja ranka Jėzus liečia savo drabužį ties Švč. Širdi-

mi. Iš čia į mus trykšta du spinduliai – balzganas ir raudonas. 

Balzganas spindulys simbolizuoja sielą apvalantį vandenį, o 

raudonas – kraują, sielos gyvybę.  

Pirmąjį gailestingojo Išganytojo apsireiškimą šv. Faustina 

patyrė 1931 m. vasario 22 d. Plocke, vėliau keletą kartų – 

Vilniuje. Čia ji atvyko Dievo Motinos Gailestingumo seserų 

vienuolyno vyresnybės nurodymu po 1933 m. duotų amži-

nųjų įžadų ir gyveno iki 1936-ųjų. 

Namelis, kuriame gyveno mistikė, įsikūręs Vilniuje, Antakal-

nyje, V. Grybo g. 29 a, lig šiol gausiai lankomas piligrimų. 

Dievo Gailestingumo šventovės durys atviros visą parą. 

Pagal www.gailestingumas.lt 

O nesuvokiamas Dievo gerume,  
kuris mus apgaubi  kiekviename žingsnyje. 

Tebūna nepaliaujama garbė Tavo gailestingumui,  
kad tapai broliu ne angelams, o žmonėms - koks tai nesu-

vokiamo Tavo gailestingumo slėpinio stebuklas. Visas 
mūsų pasitikėjimas yra Tavyje, mūsų pirmagimį. 

Broli, Jėzau Kristau, tikras Dieve ir tikras žmogau. 
Mano širdis virpa iš džiaugsmo matant, koks Dievas yra 

geras mums, žmonėms, tokiems skurdiems ir nedėkin-
giems, o kaip savo meilės įrodymą duoda mums nesuvo-

kiamą dovaną, tai yra pats save Sūnaus Asmenyje. 
Šios meilės paslapties neišsemsime per visą amžinybę. 

O žmonija, kodėl taip mažai mąstai apie tai, 
 kad Dievas iš tiesų yra tarp mūsų? 

O Dievo Avinėli, nežinau, kuo pirmiau Tavyje gėrėtis: 
ar Tavo romumu, pasislėpimu ir susinaikinimu dėl  
žmogaus, ar šiuo nepaliaujamu Tavo gailestingumo  

stebuklu, kuris perkeičia sielas ir prikelia jas amžinajam 
gyvenimui.  / Šv. ses. Faustina / 

https://youtu.be/S1TI1JmrkjQ?fbclid=IwAR0v6YLkY3g1HjL0VpQwLp2KFh7De-WbLRiwzUCeIt4I4n4twSvmQ-iLbb4
http://gailestingumas.lt/naujienos/#1

