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:
Žurnalus:,,Artuma“ir ,,Tapati“, įvairių knygų, CD diskų bei pašventintų žvakių.
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SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI

Apd 3, 13–15. 17–19: Jūs nužudėte gyvybės kūrėją,
kurį Dievas prikėlė iš numirusių
Ps 4, 2. 7. 9. P.: Žerki ant mūsų tu, Viešpatie, savo
veido palaimingąją šviesą! / Aleliuja.
1 Jn 2, 1–5a: Jis yra permaldavimas už mūsų ir viso pasaulio nuodėmes

LITURGINIAI SKAITINIAI
19 P – Apd 6, 8-15; Ps 118, 23-24. 26-27. 29-30; Jn 6, 22-29
20 A – Apd 7, 51-8, 1a; Ps 30, 3cd-4. 6ab. 7b. 8a. 17. 21ab;
Jn 6, 30-35
21 T – Apd 8, 1b-8; Ps 65, 8-9. 16-17. 20; Jn 6, 35-40
22 K – Apd 8, 26-40; Ps 65, 8-9. 16-17. 20; Jn 6, 44-51
23 P – Šv.Jurgis, kankinys. Apd 9, 1-20; Ps 116, 1-2; Jn 6, 52-59
24 Š – Apd 9, 31-42; Ps 115, 12-17; Jn 6, 60-69
IV VELYKŲ SEKMADIENIS Apd 4,8-12; Ps 117,1.8-9.2123.26/28-29; 1Jn 3,1-2; Jn 10,11-18

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

Aleliuja! - Viešpatie J ėzau,
atverk Raštų prasmę; uždek mūsų širdis, kai tu
kalbi mums. - Aleliuja!

EVANGELIJA PAGAL LUKĄ (24,35-48)
Sugrįžę iš Emauso, mokiniai papasakojo, kas
jiems atsitiko kelyje ir kaip jie pažino Jėzų, kai jis
laužė duoną.
Jiems apie tai besikalbant, pats Jėzus atsirado jų
tarpe ir prabilo: “Ramybė jums!” Virpėdami iš išgąsčio, jie tarėsi matą dvasią. O jis paklausė: “Ko
taip išsigandote, kodėl jūsų širdyse gimsta dvejonės? Pasižiūrėkite į mano rankas ir kojas. Juk tai aš
pats! Palieskite mane ir įsitikinsite: dvasia gi neturi
kūno nei kaulų, kaip matote mane turint”. Tai taręs,
jis parodė jiems rankas ir kojas.
Jiems iš džiaugsmo vis dar netikint ir stebintis, Jėzus paklausė: “Ar neturite čia ko nors valgyti?” Jie
padavė jam gabalą keptos žuvies. Jis paėmė ir valgė
jų akyse.
Paskui Jėzus tarė mokiniams: Ar ne tokie buvo
mano žodžiai, kuriuos jums kalbėjau, dar būdamas
su jumis: turi išsipildyti visa, kas parašyta apie mane Mozės Įstatyme, Pranašų knygose ir Psalmėse”.
Tuomet jis atvėrė jiems protą, kad jie suprastų Raštus.
Ir pasakė: „Yra parašyta, kad Mesijas kentės ir
trečią dieną prisikels iš numirusių, ir jo vardu visoms tautoms, pradedant nuo Jeruzalės, bus skelbiamas atsivertimas nuodėmių atleidimui gauti. Jūs
esate šių dalykų liudytojai”.

,,Viešpatie Jėzau, atverk Raštų prasmę; uždek mūsų širdis, kai tu kalbi mums “!

Evangeliją komentuoja kun. Vytautas Rudis
Kas suskaičiuotų, kiek įvairiausiose tarptautinėse konferencijose ištarta žodžių apie taiką? Tikriausiai milijardai. O kiek tam tikslui išleista pinigų? Ko gero, tiek
pat. Ar nuo to padaugėjo taikos, mažiau pralieta kraujo? Atsakymas tikriausiai atviras. Juolab, nerimą kelia
kitkas. Medijos retoriškai klausia: kur 2018-aisiais
gali kilti karas? Tiek kalbų apie taiką ir neišnykstantis
karo pavojus. Ne tarptautiniai forumai lemia taiką ar
karą. Žmogaus širdis. Pasaulinės taikos problema
glaudžiai susijusi su žmogaus širdies ramybe, su taika
žmogaus širdyje. Šv. Jonas XXIII enciklikoje „Pacem
in terris“ rašė: „Pasaulis niekada nebus taikinga vieta,
jei taika negyvens kiekvieno žmogaus širdyje.“ Šv.
Jonas Paulius II Pasaulinės Taikos dienos proga
(XVII) atkartojo: „Taika kyla iš naujos širdies.“
„Ramybė jums!“ Šiandien žmogui ir žmonėms prabyla Kristus. Šis ramybės linkėjimas – tai ypatinga ramybė – ramybė žmogaus širdyje, taika su savimi. Netekęs taikos su savimi, žmogus kaltina visus ir viską,
pamiršdamas apie patį save – tą karo katilą, verdantį
savo širdyje. Būtent, širdis yra tas širšių lizdas – visos
ydos bei silpnybės, - kurios ir sąlygoje kovą savyje,
priešų paieškas ir nuolatinį karo stovį. Ką jau kalbėt,
jei tokie žmonės dar ir charizmatiniai lyderiai, įtakingi
valstybės lygio veikėjai, kurių žodis lemia ginklų
žvangėjimą ir kraujo praliejimą. „Ramybė jums!“ Bet
kurgi ta ramybė? „Jėzus atsirado tarp jų“ – štai ir ramybė. Jėzus širdyje. Taiką širdžiai atneša Dievas. Taiki širdis – Dievo paliesta širdis; širdis geliama ne ydų
ir silpnybių, o pilna Dievo malonės. Širdžiai reikia
Dievo. Jei širdyje nėra Dievo, nėra ramybės, tuomet
randasi visos prielaidos neapykantos, keršto, pagiežos
naikinančiai ugniai. Ramybę neša dieviškasis atleidimas. Mes tai girdime kiekvieną kartą sakramentinės
išpažinties metu, kai gauname išrišimą: „tesuteikia tau
atleidimą ir ramybę“. Gaivinanti malonės versmė.
Taika ir ramybė. „Ramybė jums!“ Sako man. Tau.
Kiekvienam. Kiek sugersim savyje Jėzaus ramybės,
tiek keisime save, savo aplinką, pasaulį; tiek skleisime
taikos oazę pasaulyje. Iš Bernardinai.lt Evangelijos
komentarų archyvo
Jėzau Kristau, negęstanti Šviesa, apšviesk mano tamsą.
Jėzau Kristau, dieviškoji Visagalybe,
stiprink mane, nes aš silpnas.
Jėzau Kristau, beribis Gailestingume, ateik man padėti. Jėzau Kristau, begalinis Turte, pašalink mano neturtą.
Jėzau Kristau, skaidri Tiesa, apšviesk mano širdį.
Jėzau Kristau, begaline Meile, uždek mane visą.
Jėzau Kristau, vienintelis Kelias, nuvesk mane pas dangiškąjį Tėvą. Jėzau Kristau, amžinoji Tėvyne,
leisk man gyventi Tavo artumoje.
Jėzau Kristau, amžinoji Ramybe, leisk man po žemės vargų
ilsėtis Tavyje. Jėzau Kristau, amžinoji Palaima,
leisk man gėrėtis amžinąja laime. Amen.

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
MARIJOS RADIJAS
Marijos radijas yra nuostabus naujosios evangelizacijos įrankis, tarnaujantis Gerosios Naujienos skelbimui visame pasaulyje. Marijos radijas išsilaiko klausytojų aukų dėka. Tad visų raginame prisidėti prie
šios radijo stoties išlaikymo. Auką galite palikti
parapijos raštinėje.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kankinių koplyčioje. Vieningai junkimės maldai. Intencijos:
 Popiežiaus intenc.: melskimės už tuos, kurie rizikuodami savo gyvybėmis kovoja už pagrindines
žmonių teises diktatūrų bei autoritarinių režimų varžomuose ir demokratijos krizės ištiktuose kraštuose.
 Parapijos kleboną br. Juozapą Mariją ir tarnaujančius brolius bei parapiją – šeimų Šeimą, kurioje saugomos dorybės bei vertybių pamatas;
 Lietuvos šeimas, visuomenės ir valstybės pagrindą.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
PIRMOS KOMUNIJOS ŠVENTĖS
MŪSŲ BAŽNYČIOJE
Gegužės 9 d. 15 val. - šv. Ter esėlės, šv. Ber nadetos, šv. Pranciškaus, šv. Jono Pauliaus II, šv. Pauliaus grupių.
Gegužės 16 d. 15 val. - šv. Kazimier o, šv. J ono
Bosko, šv. Antano, šv. Klaros grupių.
Išvakarėse (05.08 ir 05.15) I Komunijos šventės visi
vaikai 17 val. ateis atlikti išpažintį.
Palaikykime juos ir jų šeimas maldomis.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
Kitas sekmadienis, balandžio 25 d. maldos už pašaukimus diena – IV Velykų (Gerojo Ganytojo) sekmadienis. Taip pat minėsime ir pasaulinę Gyvybės dieną.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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.
4 val. Paskaita susidedanti iš 2-jų susitikimų AUTORITETAS VAIKO AKIMIS – kaip tapti jo didvy
-riu ir sukurti artimą ryšį. Šeimoje, mokykloje,
bendruomenėje, skirta tėvams. Grupinės paskaitos
vyskta nuotoliniu būdu per zoom programą, kretingiškiams nemokamai.
Kviečiame registruotis tel. arba e-paštu: rkalnienesadc@gmail.com. Būtina nurodyti savo vardą, pavardę – į kokią paskaitą registruojatės.
Daugiau informacijos: www.svantanodc.lt

