Gegužės šeštadieniais Šiluva kviečia į pokalbių ciklą
„Marija – didžioji piligrimė“
2020 m. pandemija nesustabdė troškimo gegužės mėnesį skirti Švč. Mergelei Marijai, todėl visus penkis
šeštadienius buvo diskutuojama opiais Jėzaus Motinos ir mūsų gyvenimo klausimais. Pokalbiai vyks šeštadieniais, nuo 20 val. online formatu. Juos stebėti
bus galima Šiluvos šventovės facebook paskyroje,
Kauno arkivyskupijos youtube kanalu bei facebook,
taip pat delfi.lt
Kviečiame jungtis! Programa ir dalyviai:
1 d. Kelias į susitikimą. Pokalbio dalyvis – arkivyskupas Kęstutis Kėvalas.
8 d. Odė džiaugsmui. Pokalbio dalyvis – kunigas Artūras Kazlauskas.
15 d. Vanduo ir vynas. Pokalbio dalyviai – Vijoleta
Vitkauskienė.
22 d. Dvasios pandemija. Pokalbio dalyviai – Arūnas
ir Lina Raudoniai.
29 d. Saugiai keliauti. Pokalbio dalyviai – diakonas
Audrius ir Asta Jesinskai.
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SEKMADIENIO ŠV. MIŠIŲ SKAITINIAI
Apd 9, 26–31: Jiems išpasakojo, kaip kelionėje Saulius
regėjo Jėzų
Ps 22, 26b–27. 28. 30. 31–32. P.: Aš tave, Viešpatie,
aukštinsiu didžiulėj bendrijoj. / Aleliuja.
1 Jn 3, 18–24: Štai jo įsakymas: kad tikėtume ir mylėtume

LITURGINIAI SKAITINIAI
3 P – šv. Pilypas ir Jokūbas, apaštalai. 1 Kor 15,1-8; Ps 19, 2-3.4-5;
Jn 14, 6-14
4 A – Apd 14, 19-28; Ps 144, 10-13ab. 21; Jn 14, 27-31a
5 T – Apd 15, 1-6; Ps 121, 1-5; Jn 15, 1-8
6 K – Apd 15, 7-21; Ps 95, 1-3. 10; Jn 15, 9-11
7 P – Apd 15, 22-31; Ps 56, 8-12; Jn 15, 12-17
8 Š – Apd 16, 1-10; Ps 99, 2-3. 5; Jn 15, 18-21
VI VELYKŲ SEKMADIENIS. Apd 10,25-26.34-35.44-48; Ps 97,1-4;
1Jn 4,7-10; Jn 15,9-17

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

Marija, Jėzaus ir visų Motina,
Tu mums dovanojai savo Sūnų.
Tu Jį nešei žmonėms - su meile tarnaudama
Elzbietai, Onai ir Simeonui, laukiantiems Išgelbėtojo.
Šventosios Dvasios belaukiant, Tu vienijasi maldoje
su savo Sūnaus apaštalais. Jo Dvasia juos išsklaidė
po visą pasaulį skelbti išgelbėjimą visiems žmonėms.
Padėk ir man šiandien nešti Jo meilę.
Padėk prašyti Šventosios Dvasios, kad duotų man
jėgų dalyvauti kuriant Tavo Sūnaus karalystę,
teisingumo, meilės ir taikos karalystę.
Padėk, kad visi žmonės pažintų Tavo Sūnų Išgelbėtoją, Kelią, Tiesą ir Gyvenimą. Amen.

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! - Pasilikite manyje,
tai ir aš jumyse pasiliksiu, - sako Viešpats; kas pasilieka manyje,
tas duoda daug vaisių. - ALELIUJA!
EVANGELIJA PAGAL JONĄ (15, 1-8)
Jėzus kalbėjo savo mokiniams:
“Aš esu tikrasis vynmedis, o mano Tėvas – vynininkas. Kiekvieną mano šakelę, neduodančią vaisiaus, jis išpjauna, o kiekvieną vaisingą šakelę apvalo, kad ji duotų dar daugiau vaisių. Jūs jau esate

,,Aš esu vynmedis, o jūs šakelės! Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių.“

švarūs dėl žodžio, kurį jums kalbėjau. Pasilikite manyje, tai ir aš jumyse pasiliksiu. Kaip šakelė negali duoti
vaisiaus pati iš savęs, nepasilikdama vynmedyje, taip
ir jūs bevaisiai, nepasilikdami manyje.
Aš esu vynmedis, o jūs šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių; nuo manęs atsiskyrę, jūs negalite nieko nuveikti. Kas nepasilieka manyje, bus išmestas laukan ir sudžius kaip šakelė. Paskui surinks šakeles, įmes į ugnį, ir jos sudegs. Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, - jūs
prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums suteikta. Tuo bus
pašlovintas mano Tėvas, kad jūs duosite gausių vaisių
ir būsite mano mokiniai“.

„Pasilikite manyje, tai ir Aš jumyse pasiliksiu“
Tai Jėzaus žodžiai, kuriuos skaitome šios dienos Evangelijoje. Trumpame skaitinyje žodis „pasilikti“ yra
kartojamas net šešis kartus. Tie žodžiai apibendrina
mūsų krikščioniškąjį pašaukimą - kasdien pasilikti Jėzuje, kaip ir Jis pasilieka mumyse. Ką reiškia pasilikti
Jame? Pasilikti - tai apsistoti, įsikurti, gyventi tam tikroje vietoje. „Pasilikti jame“ yra reikalingas asmeniškas apsisprendimas. Yra neįmanoma gyventi dviejuose
pasauliuose: šiame pasaulyje (bet tai ne fizine prasme,
o priimant pasaulio siūlomas vertybes), ir Jėzuje, kuris
yra kiekvieno krikščionies gyvenimo šaltinis.
„Pasilikti Jame“ nereiškia tik sekmadienį nueiti į bažnyčią, bet daug daugiau. Pasilikti Jame - tai būti viena
su Kristumi, persiimti Jo mintimis, leisti veikti Jo Dvasiai, kuri yra mumyse. Jėzus prašo kasdien, kad ir kas
įvyktų mūsų gyvenime, pasilikti su Juo. Šį prašymą
puikiai vaizduoja vynmedžio bei jo šakelių palyginimas. Šakelė negali atsiskirti nuo vynmedžio. Nepasilikdama vynmedyje ji paskirta mirčiai. Tai tinka ir
mums visiems. Mumyse gyvenantis Jėzus atveria kelią
meilei, džiaugsmui ir kantrybei, kurios Jis iš mūsų tikisi. Mumyse gyvenantis Jėzus veiks per mus, jei tik jame pasiliksime. Pasilikimo jame ženklai yra vaisiai,
kurie pasirodo krikščionio gyvenime. Šventosios Dvasios vaisiai yra suminėti laiške Galatams (5, 22-23):
„meilė, džiaugsmas, taika, kantrybė, malonumas, gerumas, ištikimybė, romumas, susivaldymas“. Norėdami
būti su Jėzumi ir „duoti vaisių“, turime leisti, kad Jis
mus apvalytų. Tai reiškia pasitikėti Jėzaus gerumu ir
Jam paklusti, kad visa, kas ne iš Jo, būtų pašalinta. Prisiminkime Jėzaus žodžius, kad atsiskyrę nuo Jo negalėsime nieko nuveikti. Savo pastangomis, be Jėzaus,
mes niekada neparodysime jokių vaisių. Nuo vynmedžio nukirsta šakelė nudžiūva. Kad pasiliktume jame,
turime mirti sau. Šios dienos Evangelijos pabaigoje
skaitome: „Jei pasiliksite manyje ir mano žodžiai pasiliks jumyse, - jūs prašysite, ko tik norėsite, ir bus jums
suteikta“. Jėzau, padėk man išmokti pasilikti Tavyje.
Tegul mano širdis virsta Tavo širdimi, kad man būtų
brangu visa tai, ką Tu brangini.
/ Iš Bernardinai.lt archyvo /

BENDRUOMENĖS SKELBIMAI
MOTINOS DIENOS OKTAVA
Mūsų bažnyčioje gegužės 2–9 d. melsimės už gyvas
ir mirusias mamas. Šv. Mišių liturgija vyks šiokiadieniais ir šeštadienį 18:00 val., o sekmadieniais
(gegužės 2 ir 9 d.) – 10:30 ir 12:30 val. Savo gyvų
ir mirusių mamų vardus galima užrašyti į lapelį ir su
pinigine auka įmesti į tam skirtą dėžutę prie raštinės.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦

MOTINOS DIENOS PROGA, papuoškime šventorių karpytomis gėlytėmis prie Mergelės Marijos!
Kviečiame vaikus ir mamytes, jungtis į šį gražų,
bendrą tikslą. Gėlytės popierinės. Spalvos: geltona,
žalia ir raudona. Jūsų popierinės gėlytės laukiamos ir
po Motinų dienos. Jei tik lietus ir vėjas bus švelnūs,
trispalvės gėlytės džiugins visą gegužę! Intencija:
Švč. Mergele Marija, mūsų Motina, užtark Lietuvą
klastoj, meldžiame, padėk išsaugoti dieviškąsias dorybes, ateinančioms kartoms. Tebūna šis darbelis malda Dievui ir džiaugsmas mūsų Motinų Motinai ir
visoms Mamytės! Ačiū parapijiečiams už bendrystę!

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
GEGUŽINĖS PAMALDOS
Kartu giedoti Švč. M. Marijos litaniją (gegužines pamaldas) parapijiečius kviečiame vakarais po šv. Mišių, o sekmadieniais po Sumos.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
ŠVČ. SAKRAMENTO ADORACIJA
vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kankinių koplyčioje. Vieningai junkimės maldai. Intencijos:
 Popiežiaus intenc.: melskimės, kas už finansus atsakingi asmenys bendradarbiautų su vyriausybėmis,
reguliuotų finansų sferą ir apsaugotų piliečius nuo jos
keliamų pavojų;
 Parapijos kleboną br. Juozapą Mariją ir tarnaujančius brolius bei parapiją – šeimų Šeimą, kurioje saugomos dorybės bei vertybių pamatas;
 Lietuvos šeimas, visuomenės ir valstybės pagrindą.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
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.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
PARAPIJOS RAŠTINĖJE GALIMA ĮSIGYTI:
Žurnalus:,,Artuma“ ir ,,Tapati“, įvairių knygų, CD
diskų bei pašventintų žvakių.

♦♦♦♦♦♦♦♦♦♦
TIESIOGINĖ ŠV. MIŠIŲ
TRANSLIACIJA
SEKMADIENIAIS 10:30 VAL.

